הסתדרות המורים בישראל
בית הספר המרכזי להשתלמות מורים
| אגף הכשרה והשתלמות

באר שבע ,ירושלים ,אשדוד ,נתניה

שנה של חוויה? לגמרי!

נותרו מקומות בודדים לקורסים בסמסטר ב'
זה
לה הזמן
י
רשם !

אשדוד
>פסיכודרמה
>חינוך לבריאות ולתזונה נכונה
>אמנות ההשפעה  -שפה ,התנהגות
והשגת תוצאות רצויות
>"כל הנחלים זורמים לים"  -סיורים

באר שבע

לפרטים ולהרשמה03-6922922 :

נתניה
>פיתוח חוסן נפשי  -תיעול כעסים
>ארגז כלים מובחרים ,רשתות חברתיות
ויישומים באינטרנט
>יש לך דקה פנויה? 					
כיצד לנהל את עצמי במרחב הזמן

>פיתוח חוסן נפשי  -תיעול כעסים
>לטייל עם התנ"ך
>עיצוב גרפי למתקדמים
>פסיכודרמה  -קורס קיץ מרוכז

לפרטים ולהרשמה08-6278251 :

ירושלים
>פינות חמד ואומנות בירושלים  -מחזור אביב
>גרפיקה  PHOTO SHOPוצילום דיגיטלי
>"אומנות הדיבור והשכנוע"
>"ספר לי סיפור"

לפרטים ולהרשמה02-6236066 :

לפרטים ולהרשמה03-6922922 :

מורים בשבתון שימו לב!
התשלום על שעות לימוד לא מנוצלות ניתן למימוש בהשתלמויות בלבד
הקורסים בשחור מוכרים גם ל”אופק חדש”

חוברת דיגיטלית באתרwww.itu.org.il :
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תל -אביב ,ראשון לציון ,רעננה

חוויה?
של
שנה
לגמרי!

נותרו מקומות בודדים לקורסים בסמסטר ב'

תל-אביב
יום ראשון

ראשון לציון
יום רביעי

>מולטימדיה ואנימציה בהוראה
>ירושלים  -עדות וטעמים (סיורים)
>גישת ה  Caring-וההיבט האנושי בחינוך 		
>אסטרטגיות לשמירה על הבריאות הפיזית
		
והנפשית של המורה (אחה"צ)
		
					

יום שני
>עוצמות התקשרות האסרטיבית
>מדברים ספרדית  -למתקדמים

זה
לה הזמן
י
רשם !

>פיתוח כישורי הצלחה
>ביסוס הידע והשליטה במחשב
>התמודדות עם קונפליקטים ודילמות ערכיות
>תקשורת אסרטיבית מקדמת
>התבוננות בסרטים ובסיפורים
כאמצעי למודעות עצמית

יום חמישי
>עיצוב ישראלי עכשיו 		-
סיורי גלריות ומוזיאונים (אחה"צ)
>"מחוברות"  -חכמת המעגל הנשי		

יום שלישי
>חינוך לבריאות ולתזונה נכונה

רעננה
>חינוך לבריאות ולתזונה נכונה
>"חכמים עם גוגל"  -גוגל לפניי ולפנים ב 360-מעלות
>שליטה בחיים  -בחירה והתמודדות

אתר
לית ברים
גיט המו
ת די רות
חובר סתד
ה

מורים בשבתון שימו לב! התשלום על שעות לימוד לא מנוצלות ניתן למימוש בהשתלמויות בלבד
הקורסים המסומנים בשחור מוכרים גם ל”אופק חדש”

לפרטים ולהרשמה| 03-6-922-922 :

www.itu.org.il

