ילדות ,הורות וחינוך ממבט אנתרופולוגי
סדנא בהנחיית ד"ר דניאל נוה

בסדנא זו מביא דניאל מבט חדש אודות ילדות והורות במאה ה .21-מבט זה נולד
מתוך חיבור מרתק בין אנתרופולוגיה ,חינוך ומחקרי מוח חדשים.
נתוודע לדרך הייחודית בה ילדים גדלים בחברות לקטים-ציידים; ונראה כיצד המידע
שתועד ופורסם לאחרונה בהקשר זה רלוונטי לחינוך ילדים סקרנים ועצמאיים
בעולם המודרני .בהמשך ,נתוודע לחשיבות הגדולה של משחק ולמידה מסיפורים.
כמו כן נבחן את התנאים בהם הקשב של ילדנו נמצא בשיאו.
בחלקה האחרון של הסדנא נתוודע למידע חדש ומרתק אודות השינויים הנוירולוגיים
שמתרחשים במוח החל מגיל  .12 - 11מידע זה מזמין אותנו לעדכן את האופן בו
אנו מתייחסים לגיל ההתבגרות.
דניאל שוזר נושאים אלו בסיפוריו המרתקים משנת המחקר שלו בקרב קבוצות
לקטים-ציידים ביערות דרום-הודו .בכך מאפשר לקהל לבחון מחדש פרדיגמות
קודמות אודות ילדות ,הורות ,חינוך ודרכי למידה.

כמה מנושאי מפתח בסדנא:
 +למידה עצמאית + .כלים מעשיים ללמידה מבוססת סיפורים.
 +דיוק האופן שבו אנו מחזקים ומחמיאים לילדנו + .יצירתיות.
 +קשב ובקרה קוגניטיבית ( + .)Cognitive controlהתמדה (.)Grit
 +המוח בגיל ההתבגרות (גיל  11ומעלה) + .למידה מחוץ לבית-הספר.
 +התפקיד שמשחק ממלא בבריאות הפיזית והנפשית של הילד (ובהמשך חייו).
הסדנא בנויה משילוב של הרצאות ופרקי זמן למחשבה ,שיח והטמעה של
צעדים מעשיים בחיי היומיום.

הסדנא הבאה תתקיים במועדון לחבר ,קיבוץ מעיין ברוך
ב 15/6-יום שישי בין השעות14:30 - 9:00 :
עלות הסדנא ₪ 200 :ליחיד ₪ 350 ,לזוג.

ד"ר דניאל נוה ,מלמד בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-
אילן ובבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת ת"א .מחקריו
מתמקדים בין השאר באופן בו ילדים לומדים ומתחנכים בחברות
לקטים-ציידים .במקביל למחקר אקדמאי ,הוא מקדיש חלק משמעותי
מזמנו להתנסות והוראה של מסורות שונות של מדיטציה .לדניאל
תואר שלישי באנתרופולוגיה ,תואר שני בארכיאולוגיה ותארים
נוספים בהיסטוריה והוראה .בשנים האחרונות דניאל מלווה בתי-ספר
בתהליכי שינוי והתחדשות פדגוגית ובשינוי לימודי הסביבה במערכת
החינוך בישראל .דניאל נבחר לאחרונה כאחד מ 60-המרצים
מעוררי ההשראה באקדמיה בישראל.

להרשמה ופרטים נוספים 04-6954628 :יעל052-6300787 :

hakadmon@gmail.com

