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 התערבות קבוצתית לתלמידים לקויי למידה 

 קורס להקניית מיומנויות הנחיה ליועצים חינוכיים 

 

מנחים בהתערבות קבוצתית לתלמידים -הכשרת יועציםבשנים האחרונות מתקיים  מהלך רחב היקף של 

-קבוצה נבחרת של יועצות התמחתה בנושא זה באוניברסיטת תל. בעלי לקויות למידה והפרעות קשב

תהליך הכשרה  זה לווה על ידי מנחות והשנה . תוך הכשרת קבוצת יועצות עמיתות, ביב במשך שנתייםא

במהלך השנים . ה והפרעות קשבדהנחיית קבוצות הורים ללקוי למיגם מקצת מיועצות אלו לומדות 

וחלקן רגשית לתלמידים בעלי לקויות למידה  –יועצות הנחייה קבוצתית  077 -האחרונות למדו למעלה מ

 . הגדול מפעילות קבוצות תלמידים בבתי הספר שלהן

זאת  לאור הקשיים של . מנחות לגזרת ההורים-השנה אנו מרחיבים את ההכשרות של יועצות, כאמור

ההורים לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות הקשב בהתנהלות אל מול הקשיים שמייצרת התופעה 

 . ואל מול המערכת

 

 

 רציונל 

י אודות תפקיד היועץ החינוכי בקידומם של תלמידים "קורס המוצע להלן מבוססת על תפיסת שפכנית הת

 .הוא מהווה חלק מהקורסים המומלצים במתווה ההתפתחות המקצועית של היועץ. עם לקויי למידה 

אחד מתחומי התפקיד של היועץ החינוכי בהקשר לתלמידים אלו מתייחס ישירות , י "על פי תפיסת שפ

 .             איתור וטיפול בהיבטים רגשיים וחברתיים –הם אלי

תלמידים לקויי למידה מבטאים קשיי תפקוד בתחום הקוגניטיבי של תהליך הלמידה וכן בתחומים 

, פרואקטיבית  –התערבות קבוצתית טיפולית המעוגנת בגישה מונעת . חברתיים והתנהגותיים, ריגושיים

 & Shechtman, Gilat, Fos))ע לתלמידים אלו בהתמודדות עם קשייהם היא אחת הצורות היעילות לסיי

Flesher, 1996 . קבוצה מסוג זה מבוססת על גישות דינאמיות  ומדגישה את הטיפול התוך אישי

 ( .Yalom, 1995)במסגרת בין אישית 

רים מטרות ההתערבות בקבוצה מיועדות לשפר קבלה עצמית ומודעות עצמית באמצעות משובים מאח 

הקבוצתיים " כוחות תרפויטיים"התהליך הקבוצתי המתבסס על ה. מקבלת ותומכת , בתוך קבוצה מלוכדת

התלמיד התנסות חוויתית  -מקדם אצל הפרט , למידה בין אישית ועוד, קתרזיס, לכידות קבוצתית -

 (.   2772, שכטמן)המהווה מרכיב מרכזי בתהליך הטיפולי ומסייעת לו להשתנות 

של התהליך הקבוצתי תוך המשגה והבנה  של " כאן ועכשיו "בקורס מוקדשת בעיקר להתנסות בהלמידה 

בהמשך יונחו המשתתפים בבניית הקבוצות ונמשיך בתהליך משולב של התנסות ולמידה . התהליכים 

 .ומתן הדרכה לקבוצות הפועלות במסגרת בתי הספר,
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 : מטרות ההשתלמות

 

מעודכן אודות משמעותו ותרומתו של טיפול קבוצתי המבוסס על הקניית ידע תיאורטי ומחקרי  .1

לסיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה בהתמודדותם עם צרכים וקשיים , תיאוריות דינאמיות

 . רגשיים וחברתיים

 .התנסות חוויתית בתהליך קבוצתי .2

קויות למידה טיפוליות לטיפול בתלמידים בעלי ל –הקניית מיומנויות להנחיית קבוצות ייעוציות  .3

 . והטמעת השימוש בכלים טיפוליים מגוונים

 

  -היבט יישומי  

 .ן בקבוצה הלומדת'טיפולית של  תלמידים תוך כדי קבלת סופרויז –הפעלת קבוצה ייעוצית 

 

 נושאי ההשתלמות

ישולבו הרצאות שמטרתן הקניית ידע , כמו כן. הלמידה בקורס תתבצע תוך התנסות חוויתית בקבוצה

 .  מעודכן הן בתחום לקויות הלמידה והן בתחום ההתערבות הקבוצתית עם ילדים ומתבגרים

שלבי עבודה ומיומנויות הנחיה בקבוצות ייעוץ טיפוליות תתבצע , תהליכים, רכישת הידע  אודות מטרות

זאת במטרה להעביר את , ת בחוויה תוך אישית במסגרת הקבוצה / ותתבסס על התנסות של המשתתף

הידע החוויתי המופנם אל תוך כותלי בית הספר בהפעלה ובהנחיה של קבוצות ייעוץ טיפוליות לתלמידים 

 . בעלי לקויי למידה

 .לאחר שלב ההתמחות , יועצים חינוכיים :  אוכלוסיית היעד

 שעות במשך שנתיים  07:  משך הקורס

 .ש בשנה הראשונה ללמידה והתנסות"ש 37                    

 .ש בשנה השנייה  להתנסות בהנחיית קבוצה הלכה למעשה בליווי הדרכה "ש 37                    

            

 

 :  מפגשיםהתוכן 

 

 בוצההתנסות בק –העמקת ההיכרות , בקבוצה  הכרות בין אישית .   

 . בקורס  setting –העבודה ו הדרכי  , הצגת רציונאל הקורס ומטרותיו

  התנסות בקבוצה -תומך בקבוצהחיובי ואקלים נורמות של דיבור רגשי , אינטימיותפיתוח.  

 .קבוצהיצירה והתהוות השלבים הראשונים ב: ותאוריה המשגה          

 נסות בקבוצה הת –חוזה קבוצתי , חיזוק הלכידות הקבוצתית. 

תפקיד המנחה בשלב יצירת . מודלים וגישות:טיפולוגיה של קבוצות : המשגה ותאוריה

 . התנגדויות ועבודה עם התנגדויות .הקבוצה



  תרומת  הטיפול הקבוצתי  , ל"אפיונים רגשיים וחברתיים של ילדים עם ל: המשגה ותאוריה

  . בפרט בהקשר הבית ספרי בכלל ולתלמידים בעלי לקויות למידה

  התנסות בדמיון מונחה, " שלב העבודה"לקראת מעבר ל –התנסות בקבוצה  . 

     שלבי העבודה , טיפולית  –מודל לעבודה קבוצתית ייעוצית : המשגה ותאוריה      

 .בקבוצה    

  הצבת מטרה אישית לשינוי באמצעות  , שלב העבודה בקבוצה: המשך  –התנסות בקבוצה

  .  כלים מתחום האימון

 .מיומנויות בהנחיית קבוצה, כוחות תראפויטים בקבוצה: המשגה ותאוריה 

  התנסות בעבודה עם קלפים טיפוליים, שלב העבודה בקבוצה : המשך  –התנסות בקבוצה. 

 :וקבוצתי       בהקשר טיפולי פרטני , ( היל. פי ק"ע)מודל יחסי הסיוע : המשגה ותאוריה     

 . פעולהתובנה , חקירה

 ליותראפיהיבהתנסות , שלב העבודה בקבוצה : המשך  –נסות בקבוצה הת. 

   .טרום קבוצה שלב ה: ס "התארגנות להקמת קבוצה בביה: המשגה ותאוריה 

  בקבוצההמשך שלב העבודה  –התנסות בקבוצה .                     

 .ס"ן לעבודה הקבוצתית בביה'למידת עמיתים וסופרוויז     

  בקבוצההמשך שלב העבודה  –התנסות בקבוצה. 

 . ס"ן לעבודה הקבוצתית בביה'למידת עמיתים וסופרוויז              

  לקראת פרידה –התנסות בקבוצה 

 .  ס"ן לעבודה הקבוצתית בביה'למידת עמיתים וסופרוויז     

  משוב וסיכום, פרידה –התנסות בקבוצה . 


