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 של יומיים בדיאלוג פתוח:   סדנה מבואית 

 הדיאלוג הפתוח גישת היכרות עם העקרונות והפרקטיקה של 

 תכנית לימודים 

  

אישית הופך להיות מובן יותר ויותר כחלק מהגורמים  -בעוד שתפקידה של מצוקה חברתית ובין  מידע כללי: 

מאוד ומתקשות לייצר קשר משמעותי עם המשפחה    פרטניות למשבר נפשי, התגובות לאנשים במצוקה הן עדיין  

ורשת התמיכה החברתית של המטופלים. דיאלוג פתוח מציעה גישה מהפכנית לעבודה עם אנשים בלי ניתוק  

ויה והמצוקה יוכלו להיות מובנות בתוכו וכחלק ממנו. עם תוצאות מבטיחות  מההקשר החברתי שלהם, כך שהחו 

גישת הדיאלוג הפתוח מציעה מסגרת   -באופן יוצא דופן בפינלנד, אירלנד, בריטניה, ארה"ב, דנמרק ואיטליה

 חשיבה שניתן להטמיע במדינות ותרבויות שונות. 

  

, מדריכות בינלאומיות של הדיאלוג  וד"ר איסולט טוואמלי וודינגהם רייצ'ל גב' ידי - על הסדנה המבואית תובל

פים להשיג  הפתוח. בסדנה הנוכחית, נחקור את מרכיבי הליבה של הדיאלוג הפתוח על מנת לסייע למשתת

יכולים להעשיר את הפרקטיקה  כיצד מאפיינים של הפרקטיקה הדיאלוגית כמו כן, נבין  הם. הבנה בהירה של

 . הלמידה תועבר על ידי מצגת, תרגול רפלקטיבי ודיון. יומית שלהם- היום

   

שיובנו בתוך המפגש, מתוך השפעת ההקשר וצרכי המשתתפים,   הסדנה בעוד שיתכן ויהיו תכנים של תכנים: 

 : הסדנה תכיל 

 

 -  היכרות עם גישת הדיאלוג הפתוח 

 הבנת המקורות שלה  - ההקשר בו צמחה הגישה •

 הדיאלוג הפתוחעקרונות מפתח של  •

 עבודה טיפולית מוכחת מחקרית  - דיאלוג פתוח •

 לעולם הטמעות וגרסאות של הגישה מסביב   •

 דיאלוג פתוח: חיבור להקשר הישראלי  •

 קישור בין הדיאלוג הפתוח לערכים ולפרקטיקה האישיים  •

  

 -    היכרות עם פרקטיקה וכישורים דיאלוגיים 

 אלמנטים של פרקטיקה דיאלוגית  •

 יצירת מרחב דיאלוגי עם אינדיבדואלים בפרקטיקה הנוכחית שלך  •

o יומית - בפרקטיקה הקלינית היום   -הקשבה ותגובה בשעת משבר 

o  "חקירה של שיחות "מונולוגיות" ו"דיאלוגיות 

o  הגברת המודעות לפוליפוניה ולדרך בה ניתן להשתמש בה בפרקטיקה 

o עבור ההקשר האישי והתעסוקתי של כל אחד מהמשתתפים  אימון ופיתוח כישורים דיאלוגיים 
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 פיתוח פרקטיקה רפלקטיבית  •

 

 לו"ז כללי  

  . 8:30-17:00, שעות 08-09/01/2019', תאריכים ה-'ד זמן: ימים 

 עבור שני הימים: 

 התכנסות ורישום   -   08:30-09:00

 תחילת ההרצאות  -   09:00-10:30

 קצרה   הפסקה  -   10:30-11:00

 הרצאה/עבודה קבוצתית   -   11:00-12:30

 )יש להביא אוכל מהבית(   הפסקת צהריים  - 12:30-13:30

 הרצאה/עבודה קבוצתית   -   13:30-15:00

 קצרה   הפסקה  -   15:00-15:30

 הרצאה/עבודה קבוצתית   - 15:30-16:00

 אוריינטציה לגבי הקורס המלא   - 16:30-17:00

 סיום  -  17:00

יתכנו שינויים בזמן אמת בהתאם לדרישות המציאות, עם זאת ישמרו שעת ההתכנסות   . זה הלו"ז המשוער  *

  ושעת הסיום. 

 

 –לכל שאלה ניתן לפנות אלינו   

5626-588-054איתי קנדר  או  9943-524-540סיוון בר און   

 open.dialogue.israel@gmail.com במיילו

דיאלוג פתוח ישראל   –דפ"י   
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