פורום מנהלים פדגוגיים ובעלי תפקידים בחינוך העל-יסודי ברמת גן
התנגדויות או לא להיות
סדנה:
התנגדויות הן מרכיב מרכזי בחיי היומיום של בעלי תפקידים בכל ארגון .
היכולת של בעל התפקיד להתמודד בהצלחה עם התנגדויות תלויה ביכולתו לזהות את ההתנגדות
ולהתאים לה אסטרטגיית טיפול רלוונטית .המפגש היום יסייע לכם לזהות מהי התנגדות? מהן
מקורות ההתנגדות? מי הם המתנגדים? למה הם מתנגדים? להכיר מגוון אסטרטגיות לטיפול
בהתנגדויות ולפתח מודעות לעצמי כמתנגד ולתגובותיי כלפי מתנגדים במסגרת תפקידי בבית-
הספר .המפגש מורכב מארבעה שלבים  :שלב א'  -אישי ,שלב ב' -עבודה בצוותים שלבים ג' ו-ד'
במליאה
שלב א' – שאלון אישי –  10דק'
 .1אני בתפקיד "המתנגד"
א .במסגרת תפקידך בבית הספר ,היזכר באירוע שבו היית "המתנגד".
ב .שחזר :למי למה התנגדת? מדוע התנגדת? כיצד הבעת את התנגדותך?
ג .כיצד הסתיים האירוע ?
ד .מה היו השלכות האירוע על תפקידך בבית -הספר?

 .2אני חווה התנגדות
א .היזכר באירוע התנגדות שחווית במסגרת תפקידך בבית הספר
ב .שחזר :מי התנגד? מדוע התנגדו? כיצד באה ההתנגדות לידי ביטוי?

ג .כיצד טפלת בהתנגדות?
ד .כיצד הסתיים האירוע ומה היו השלכות האירוע על תפקידך בבית -הספר?

שלב ב':
"הטקסט של המתנגדים" – פעילות בצוותים –  40דק'
הנחיות:
 (1כל אחד מהצוותים מייצג מנהל/ת פדגוגי בבית -הספר .המנהל/ת הפדגוגי מבקש/ת לקדם יוזמה,
על פי הפירוט להלן .כל צוות רושם את הטקסט של המתנגדים ליוזמה .
ואלו הן היוזמות :
צוות א' :הכנסת השתלמות מוסדית בנושא עבודת צוות לכלל המורים בהיקף של  28ש' .
צוות ב' :הכנסת מערכת טכנולוגית למעקב ובקרה אחר תלמידים המחייבת הזנה יומיומית של
נתונים.
צוות ג' :העברת שאלון בקרב התלמידים לבדיקת שביעות רצונם מבית -הספר ובכלל זה מתפקוד
המורים בבית -הספר.
צוות ד' :פיתוח תוכנית לימודים ייחודית לבית-הספר שתלמד בכל כיתות בית-הספר.
הטקסט של המתנגדים:

נתחו את הטקסט של המתנגדים :זהו ומפו סוגי התנגדות והציעו דרכים להתמודדות .
תוכלו להיעזר במיפוי הבא:
סוגי התנגדות
התנגדות עיוורת -ישנו מיעוט אנשים שכל שינוי באשר הוא מאיים עליהם ,ולכן יתנגד תמיד.
התנגדות פוליטית -התנגדות הנובעת מחשש לאובדן בסיס כוח ,סטאטוס ,משרה ,שכר וכו'.
התנגדות אידיאולוגית -התנגדות הנובעת מאמונה אמיתית שהשינוי לא נכון או פוגע בערכים
חשובים .מדובר בחילוקי דעות אמיתיים ואינטלקטואלים בין רעיונות ,רגשות או אמונות.

רכזו שלוש תובנות עיקריות שהפקתם מהפעילות ,להצגה במליאה:

שלב ג' :
במליאה – ריכוז תובנות  ,חיבור להרצאה –  40דק'
שלב ד':
במליאה -סיכום וחזרה לשאלון האישי –  30דק'

