מהו תהליך ההסמכה לבית ספר סגול?

מהו בית ספר סגול?

תהליך תלת-שנתי* מעמיק ונרחב הכולל:
שנת בסיס  -הכשרה בסיסית בת כ 40-שעות לטובת
היכרות עם ה״שפה הסגולה״ וה״תרבות הסגולה״,
הכשרת מנהלים ורכזים בקורס מנהיגות קשובה,
ליווי למנהלים ולרכזים ,התחלה של הטמעת
התירגול בשגרת היום-יום של בית הספר.

בית ספר סגול מיישם תובנות מחזיתות חקר המוח
לקידום התפתחות מיטבית של כל הבאים בשעריו.
המחקר המוחי כיום מדגיש את היכולת לרתום
את הפלסטיות המוחית ,ויכולות של מודעות וקשב
לקידום היבטים רגשיים ,חברתיים ,קוגניטיביים
באופן אופטימלי .טיפוח של מודעות קשובה
(מיינדפולנס) נמצא בבסיס ההוויה הפדגוגית
של בית הספר ומשפיע על כל תהליך בו ,החל
מהתקשורת הבינאישית ועד לימודי מתמטיקה.

שנת התמחות  -הכשרה מתקדמת בת  30שעות
לטובת פיתוח והטמעה של פרקטיקות פדגוגיות
״סגולות״ בכיתות ודפוסי התנהלות בית-ספריים
שוטפים ברוח ה״תרבות הסגולה״ ,פיתוח קהילה
קשובה סביב בית הספר (שיתוף ההורים בתהליך).

בית ספר סגול

שנת הסמכה  -ליווי אישי של הסגל החינוכי בפרט
וקהילת בית הספר בכלל לטובת חיזוק תהליכי עומק
שמטרתם המשך הטמעת השפה והתרבות הסגולות
בבית-הספר.

לטיפוח מודעות קשובה (מיינדפולנס)
ויישומי חקר מוח בחינוך

*ניתן לפרוש מהתכנית אחרי כל שנה ,שכן לכל
שלב בתהליך יש תרומה למשתתפים בו .ראו פירוט
בטבלה המצורפת.
לפרטים נוספים:
מרכז סגול למוח ותודעה
אימיילsagolcenter@idc.ac.il :
www.sagolcenter.org.il
מכון מודע למיינדפולנס ,מדע וחברה
אימיילmudacenter@idc.ac.il :
www.muda.idc.ac.il

תהליך ההסמכה והליווי של בית הספר מתבצע
על-ידי מרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי
הרצליה.
כיצד פועל בית ספר סגול?
 .בית ספר עוסק בלמידה תאורטית ויישומית
מתחום חקר המוח והפסיכולוגיה.
 .בבית הספר מתרגלים ומפתחים כלים של
מודעות קשובה.
 .הפדגוגיה בבית הספר משלבת עקרונות
ופרקטיקות של מודעות קשובה וחקר מוח.
 .התרבות הבית ספרית ,השיח ומערכות היחסים
בו מושתתים על עקרונות אלה.
המנהל ובעלי תפקידים ייחודיים ,שהוכשרו על
ידי מרכז סגול למוח ותודעה ,מובילים העמקה
והתחדשות תמידית של התרבות הסגולה בבית
הספר.

תוכנית הסמכה לבית ספר סגול
שנה א  -שנת מבוא
הכשרת הצוות
 .חשיפה לצוות בית הספר  -לפני תחילת ההשתלמות תתקיים שיחת
חשיפת התוכנית לצוות בית הספר על ידי המנהל ונציג מצוות מרכז סגול.
.השתלמות "מבוא למיינדפולנס וחקר המוח"  -הבסיס המוחי ללמידה
רגשית  -חברתית והתפתחות קוגניטיבית ומיומנות מעשית של תרגול
מיינדפולנס.
		  30.שעות השתלמות ב 10-מפגשים פעמיים בחודש.
		  3.מפגשי מליאה בני  3שעות כל אחד (אחד מהם בימי היערכות).
		 .תרגול יומי של  10-20דקות בבית ובבית הספר.
		 .כתיבת רפלקציה שבועית.
*כל ההשתלמויות בקבוצות של עד  25משתתפים.
 .מפגשי ליווי למנהלים ולרכזים של בית ספר סגול בבית הספר -
חשיבה משותפת אודות התאמה והטמעה של התרבות הסגולה בבית
ספר ,הדרכה בהתמודדות עם אתגרים בבית הספר.
		 .מפגש בן שעה וחצי המתקיים עם המנהל בבית הספר .מינימום 10
		 מפגשים .ניתן לקחת יותר מפגשים בהתאם לצורך ולתקציב בית
		 הספר.
		 .עם בחירת הרכזים ( 2-3רכזים בכל בית ספר) ,הם מצטרפים
		 למפגשים הללו.
.קורס "מנהיגות קשובה" במרכז הבינתחומי הרצליה  -אינטגרציה של
חקר מוח ומיינדפולנס עם עבודת המנהל והרכז כמנהיגים של בית הספר
ושל התרבות הסגולה .המנהלים והרכזים מגיעים למפגשים חודשיים
בני  3שעות  13:00-16:00לקורס העוסק במנהיגות ,מיינדפולנס וחקר מוח
טרנספורמטיבי.
.ריטריט "מבוא למיינדפולנס ומוח"  -מרחב להעמקה של תרגול ולמידה
משותפת התורם ליצירת רשת בתי ספר סגולים .מתקיים במשך  3ימים
בקיץ שבין השנה הראשונה לשנייה לכל המורים המשתתפים
בהשתלמויות מכל בתי הספר .כ 50%-מהמורים משתתפים בריטריט
והמנהל כמובן.
תרגול
.תרגול בוקר לצוות  -הזדמנות לתרגל ביחד על מנת לחזק את התרגול
האישי והקבוצתי.
		 .מתקיים אחת לשבוע וכולל מפגש של  20דקות מתוכו  10דקות
		 תרגול 10 ,דקות דיון ,תה ,קפה וכיבוד קל .באחריות רכז בית ספר סגול.
		 .החל מאמצע ההשתלמות "מבוא למיינדפולנס וחקר המוח".
		 .לפחות  40%מהמורים המשתתפים בהשתלמות הנ"ל מגיעים.
.תרגול בישיבות ובמפגשים שבשגרה  -החל מאמצע ההשתלמות "מבוא
למיינדפולנס וחקר המוח" .ישיבות צוות נפתחות בתרגול קצר של 2-3
דקות.
יישום בכיתה
יישום ראשוני בכיתה  -מורים המרגישים בנוח יתחילו ליישם בכיתה
אלמנטים שונים מתוך התרגול שנלמד בהשתלמות "מבוא למיינדפולנס
וחקר המוח".

שנה ב  -שנת הכשרה

שנה ג'  -שנת הסמכה

הכשרת צוות
 .השתלמות "פדגוגיה של מיינדפולנס ומוח"  -הכשרת הצוות להעביר
בכיתות קורס קצר במיינדפולנס ומוח (מותאם לגיל התלמידים)
שמטרתו לבסס שפה משותפת ,על מנת להביא את התרגול והתרבות
הסגולה לתוך הכיתות.
		  30.שעות השתלמות ב 10-מפגשים פעמיים בחודש.
		 .כתיבת רפלקציה שבועית.
.מפגשי ליווי למנהלים ולרכזי בית ספר סגול בבית הספר.
.קורס מנהיגות סגולה שנה ב'  +סדנה מעשית למנהלים בתוכנית
הכשרה לבית ספר סגול.
.ריטריט "העמקה במיינדפולנס ומוח"  -מרחב להעמקת התרגול,
למידה משותפת תוך התייחסות להיבטים של יישום בבית הספר.
מתקיים במשך  3ימים בקיץ שבין השנה השנייה לשלישית לכל המורים
המשתתפים בהשתלמויות מכל בתי הספר .כ 50%-מהמורים
משתתפים בריטריט והמנהל כמובן.
.פיתוח תכני לימוד והתייחסות לסביבה הלימודית  -שזירה והטמעה
של התרבות הסגולה והתרגול בשיעורים ובמרחבי בית הספר.
		 .התחלה עם סיום ההשתלמות "פדגוגיה של מיינדפולנס ומוח".
		 .רכזי בית ספר סגול מסייעים למורים לשלב בפדגוגיה ובאורחות
		 החיים אלמנטים מעולם המוח והמיינדפולס .יש ליצור סדירויות
		 לטובת המהלכים הללו.
		 .תכנון ויישום תכנית להתאמת המרחבים הפיזיים (חושיים 		
		 ותנועתיים) בבית הספר ,בהתאם לעקרונות בית ספר סגול.
.תרגול בוקר לצוות  -במידה ומתאפשר ,להעלות לשני מפגשים בכל
שבוע.
.הרחבה של תרגול בישיבות ובמפגשים שבשגרה  -במידה ומתאפשר
לשלב את התרגול בהזדמנויות נוספות.
.קורס  MBSRלהורים  -בית הספר יציע להורים קורס שיתקיים
במהלך השנה .הקורס יאפשר יצירת שפה משותפת ויהווה סגירת מעגל
ההשפעה מורה-הורה-ילד על ידי הקניית מיומנויות תרגול להורים.
		 .תינתן הרצאת חשיפה להורים ובה הסברים על התהליך הבית ספרי
		 ועל הקורס הנ"ל.
		 .כל הנרשמים לקורס יקבלו הרצאת מבוא על חקר המוח שבבסיס
		 התרגול.
		 .הקורס בן  9מפגשים שבועיים באורך של  26שעות.

הכשרת צוות
.השתלמות סופרוויז'ן  -מרחב משותף בהנחיית מנחה ממכון מודע שבו
מורים יכולים להעלות אתגרים ולשתף ברעיונות של תהליך יצירת
תרבות ופדגוגיה סגולה בבית הספר.
		  30.שעות השתלמות ב 10-מפגשים פעמיים בחודש.
		 .כתיבת רפלקציה שבועית.
.מפגשי ליווי למנהלים ולרכזי בית ספר סגול  -פעם בחודש וחצי.
.הדרכת מנהלי ורכזי בית ספר סגול  -באותו פורמט של קורס מנהיגות
קשובה של שנת ההתמחות.

יישום בכיתה
.שיעור שבועי במיינדפולנס  -במסגרת ההשתלמות "פדגוגיה של
מיינדפולנס ומוח" המורים מעבירים כ 7-שיעורים על מיינדפולנס
לתלמידים .לאחר תום הקורס המורים יכולים להשתמש במשבצת הזמן
הזו להמשך לימוד ותרגול של מיינדפולנס וחקר מוח כחלק מובנה
בשיעור שיבחרו  -כישורי חיים ,אומנות ,חברה וכ״ו.
".בוקר קשוב"  -בתום הקורס שהמורים מעבירים לתלמידים ,המורה
מתחיל לפחות פעמיים בשבוע את היום ביחידת זמן של  15-20דקות
של תרגול ודיון קצר לאחריו.
.שילוב אלמנטים של מיינדפולנס ומוח בפדגוגיה  -יישום הידע והשפה
המשותפת שהתבססו עד כה בפיתוח יחידות ההוראה ,ההתנהלות
בכיתה ,בהערכה ובתכנים חברתיים כמו טקסים ,סיורים ,טיולים וכ״ו.

תרגול
.תרגול בוקר לצוות  -במידה ומתאפשר ,להעלות לשני מפגשים בכל
שבוע.
.הרחבה של תרגול בישיבות ובמפגשים שבשגרה  -במידה ומתאפשר
לשלב את התרגול בהזדמנויות נוספות.
יישום בכיתה
.בוקר קשוב  -בשאיפה לתרגל בכל בוקר.
.שילוב אלמנטים של מיינדפולנס ומוח בהוראה  -פיתוח מודלים
מקומיים ויצירת ידע ארגוני ופדגוגי בהדרכת הרכזים .עבודה שיתופית
מפרה עם בתי הספר האחרים ברשת הבית הספר הסגולים.
הערות ותנאים כללים:
.ניתן לפרוש מהתוכנית בכל שנה .לכל שלב יש תועלת וערך גם בפני
עצמו.
.התוכנית מלווה בהערכה תהליכית ,המאפשרת לדייק ולהתאים את
תהליך ההסמכה לכל בית ספר.
.המנהל וחברי הנהלה לוקחים חלק פעיל בהשתלמויות המורים (כולל
הריטריטים).
.בתום תהליך ההסמכה מצטרפים מנהלי בית ספר סגול והרכזים לארגון
הבוגרים וממשיכים להיות חברים ב"רשת הסגולה" להמשך ליווי
ותמיכה.

* הפנייה כתובה בלשון זכר לשם נוחות הקריאה ,אך מתייחסת כמובן לשני המינים

