איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל
www.acee.org.il
ע.ר580528081 .
כנס טבע ,שטח ואתגר ה 5-הוא הכנס המקצועי של תחום הלמידה ההתנסותית
חווייתית בישראל.
מטרת הכנס ,לאפשר לקהילת העוסקים בתחום ולמעוניינים לשלב כלים התנסותיים
בעשייתם ,מרחב עשיר ללמידה ,התפתחות ,הפרייה ויצירת חיבורים ושותפויות.
השנה ,בתוך תהליך הצמיחה ועם פנים ללמידה גם ממגמות הפרופסיה המתפתחות
בעולם ,בחרנו לשנות את מושבי הכנס מ'טבע ,שטח ואתגר' ל'חינוך ,טיפול ,פיתוח
ופנאי' .מטרתנו לאפשר ביטוי רחב יותר לאופי התהליך תוך שימוש בכלים השונים
והייחודיים המוצעים על ידינו.
גם השנה:
• הכנס נותן במה למרצים ותיקים ומלאי השראה לצד מרצים צעירים ויוצרים
• הכנס נותן מרחב למידה מעמיק הכולל תיאוריה ,מודלים להפעלה ולצידם התנסות ,למידה חווייתית וכלים פרקטיים
• הכנס בנוי מיומיים של פעילות עשירה ,למידה והתנסות:
היום הראשון הוא קדם-כנס המציע שלוש סדנאות-יום לבחירה; היום השני הוא יום הכנס עצמו הכולל  24הרצאות
וסדנאות ועוד  7הרצאות-טד קצרות

מחכים לראותך איתנו!
חברי ועדת ההיגוי של הכנס:
ליבת שרון-קטלר ,שירה ורדי ,ליאור שורר ,דותן חיים ,שאולי לב ,מעין פוקס ומלי נבו

ארגונים שותפים
נותן חסות ראשי

להרשמה

www.acee.org.il/Kenes5
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נותן חסות
ראשי

07:30 – 08:15

התכנסות והרשמה

08:30 – 08:45

ברכות – ליבת שרון קטלר ,עמותת אתגרים; שאולי לב ,איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

08:45 – 09:30

האם נוכל לשרוד או לצמוח ללא סיפורים?  /פרופ' מולי להד

09:30 – 10:00

הפסקה

חינוך
10:00 – 10:45

החינוך ההתנסותי – קריאת כיוון (הרצאה)/
מעיין פוקס

פיתוח ומחקר

טיפול
כוחו המרפא של הטבע (הרצאה) /
איתן יוגב

10:45 – 11:15
11:15 – 12:45

למידה התנסותית בעולם העסקי (הרצאה)/
גלעד וגנר

פנאי
תיירות אתגרית (הרצאה)  /דותן חיים

הפסקה
טבע וטקסט כשותפים בבניית זהות
(סדנא)  /עינט קרומר

על החיים ועל המוות (סדנא והרצאה) /
דן בלוריאן ואיריס פז

אוספים הוכחות – מחקרי התערבות
(הרצאה)  /שירה ורדי ופרופ' אסתי בן יצחק

רכיבת אופניים  --העצמה נשית
(סדנא והרצאה)  /גילי כץ לורבר

שיח אותנטי במסע (סדנא והרצאה)  /דויד
הרועה ואביגיל בן אריה

לא מה שחשבתם – התערבות בטבע
(הרצאה ופאנל)  /ליה נאור ועמית שילוח

למידה חווייתית ברשות הטבע והגנים
(סדנא והרצאה)  /אדר סטולרו מליחי

אבא על ארבע (סדנא והרצאה)  /עמר צור

למידה מבוססת פרויקטים PBL -
(סדנא והרצאה)  /גבריאלה אקרמן
12:45 – 13:45
13:45 – 15:00

הפסקה וארוחת צהריים
הקפיצה הגדולה מהבטוח לשינוי /
נורית בורגר ינאי

הסיפור ככלי עזר למטפל  /צביקה צמח בר

צועדים בעיניים עצומות לרווחה /
דינה וסרשטיין ושמוליק להב

עד הקצה ומעבר לו  /גלית מישל

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

על אנשים ושפת הציפורים  /אורי ארד

חוג גלישה וקניונינג במגזר הערבי /
מוחמד ביאדסי

הפסקה

כדורגל ככלי חינוכי (סדנא והרצאה) /
ערן ססי

בין הגשש למטפל (סדנא והרצאה) /
עמית בן דוד

ארגון יוצר קולנוע (סדנא)  /גוסטבו לויט
ורונית ששון

מסע משנה חיים (הרצאה)  /איתמר פלג

תקשורת מקיימת (סדנא)  /אורה המר
ועיטאף עווד

הפלגה לשינוי אבות ובנים (סדנא והרצאה)/
אייל גוטמן

פלייבק בייעוץ ארגוני (סדנא)  /יוחאי בשן

הקריאה לתהום (הרצאה)  /בועז לנגפורד
וארז רחמים
ויה פראטה (הרצאה)  /יואב רותם

שיטת נפש חיה (סדנא)  /אור בגים
17:00 – 17:15

הפסקונת

17:15 – 17:30

טקס פרידה וסיום ...מעגל עוררות  /ליאור שורר ומעיין פוקס
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נותן חסות
ראשי

הסדנאות המקדימות מתקיימות יום לפני הכנס (יום ג' )8.11.2016 ,במקומות שונים בארץ.
ההשתתפות בסדנאות המקדימות בתשלום נוסף.
• שפת הציפורים – סדנת מבוא לשפה האוניברסלית של הטבע בהנחייתם של אורי ערד וטאווה גורן חיטין.
כל בעלי החיים מעבירים ביניהם מידע באופן מתמיד באמצעות שפה משותפת ,הציפורים מהוות גשר לחיבור ביננו ,בני האדם ,לבין
השפה הזו.
בסדנא נתרגל הקשבה לסביבה אשר יכולה לפתוח עבורנו עולם חדש של התרחשויות ותובנות ,לספר לנו על המקום בו אנו נמצאים,
ואם נקשיב היטב ...גם עלינו.
• למצוא את מקומי בעולם – סדנת עומק התנסותית בשיטת המקום ,בהנחייתה של ענבל לויטה ),)Kahurangi
שיטת 'המקום' הינה גשה חינוכית וטיפולית העוסקת בבירור זהות אישית בעזרת הטבע המקומי.
בסדנה נזהה מה נחוץ לנו על מנת שתהיה לנו תחושת מקום בחיים ואיך עושים את זה.
• מרחב פתוח לתרגילים חדשים ,התנסות ומשוב – סדנת יום בהנחייתם של רענן ארז וג'ק דורון פלג,
בה תינתן הזדמנות למשתתפים להציג תרגילים ,שיטות עיבוד ומתודות אותם הם מעוניינים לבדוק על קבוצת ביקורת ולקבל משוב
מאנשי מקצוע .זה המקום לשיתוף וללמידת עמיתים אשר תעשיר את הידע המקצועי שלנו.
מיקום מדויק ושעות הפעילות בסדנאות יימסרו לנרשמים בהתקרב המועד.

הרשמה לאחת מהסדנאות המקדימות אפשרית רק בנוסף להרשמה מלאה לכנס.

להרשמה www.acee.org.il/Kenes5
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נותן חסות
ראשי

מחיר ההשתתפות בכנס מאפשר השתתפות בהרצאות וסדנאות הכנס לבחירה ובנוסף  -קפה ,כיבוד בוקר וארוחת צהריים חמה.
ניתן להירשם לכנס החל מ 1.9.2016 -ועד 9.11.2016

הרשמה לסדנאות המקדימות אפשרית רק בנוסף להרשמה מלאה לכנס.
מספר המשתתפים האפשרי בכל הסדנאות וההרצאות מוגבל ,מומלץ להקדים הרשמתכם
הרשמה מוקדמת
עד 10.10.2016

הרשמה מאוחרת
עד 9.11.2016

השתתפות בכנס – מחיר מלא

₪ 179

₪ 209

השתתפות בכנס – בהנחה מיוחדת לחברי האיגוד

₪ 155

₪ 185

השתתפות בכנס  +סדנה מקדימה

₪ 254

₪ 309

כנס  +סדנה מקדימה לחברי האיגוד

₪ 230

₪ 285

הכנס יתקיים במרכז הכנסים קמפוס גבעת חביבה
החניה לבאי הכנס בחינם
הוראות הגעה:
ברכב פרטי – להקליד ב  wazeגבעת חביבה
בתחבורה ציבורית:
באוטובוס מס'  63של חברת קווים מהתחנה המרכזית בחדרה לגבעת חביבה
ברכבת עד תחנת פרדס חנה או בנימינה ומשם במונית לגבעת חביבה
תתאפשר הסעה מרוכזת מתחנת הרכבת בפרדס חנה

להרשמה www.acee.org.il/Kenes5

