מסעתיד
קהילת אנשי חזון פורצי דרך השואפים לתיקון עולם דרך החינוך – מזמינה אתכן/ם ליציאה משותפת למסע למידה ויצירה בעולם
החדשנות בכלל ובעולם החדשנות החינוכית בפרט:


למידת חדשנות "חמה מהתנור" – מעקב אחר מיזמים שקורים עכשיו ברחבי העולם (כיצד הם נוצרים וכיצד הם מתקיימים
לאורך זמן)



מפגש עם אנשי חינוך מהארץ ומהעולם



 Think Tankלפתרון בעיות אמת בהטמעת חדשנות בחינוך



עבודה על פי מודל הנבחרת ,במסגרתו כולנו נהפוך לקהילה לומדת  -בוחרים ביחד את תחומי הלמידה ,לומדים ועובדים
בשיתוף פעולה ומתוך ערבות הדדית



מסע מבוסס למידה והתנסות המכוון לצמצום הפער בין מילים למעשים

מסעתיד – מנהלי ומנהלות החינוך הדמוקרטי
בשנים האחרונות אנחנו חווים גל משמעותי של הקמות בתי ספר דמוקרטיים רשמיים בישראל.
בנוסף ,קמות מסגרות ממלכתיות שונות המשלבות אלמנטים רבים המזוהים עם החינוך הדמוקרטי.
למרות קיום התהליכים הללו ,קיים חוסר במערכת במנהלות ומנהלים המתאימים להוביל בתי ספר דמוקרטיים.
וכאן אנחנו ,ובעיקר אתם ואתן  -נכנסים לתמונה!
אם תמיד חלמתם לנהל בית ספר דמוקרטי אשר יכול לפעול אחרת כחלק מהממסד,
הגעתם למקום הנכון.
מהו חינוך? | מהו חינוך דמוקרטי? | מהי חדשנות פורצת דרך בחינוך? | מה החשיבות של בית הספר הדמוקרטי ,כחלק מהסיפור
של המדינה הדמוקרטית? | מה תפקידו של החינוך הדמוקרטי ,כחלק מ"נחשול החדשנות" בעולם החינוך? | מהו ניהול במאה ה21
 בחינוך ובכלל?בהתאם לכל אלו  -מי הוא/היא מנהל/ת בית הספר הדמוקרטי?
כמענה לשאלות הללו ,נצא למסע למידה משותף כקבוצה ,כאשר חברי הקבוצה כולם פעילים ובעלי תפקידים בתהליך.
מסע חיצוני – מסע להרחבת גבול הדמיון – נחשף לשיטות שונות ,תפיסות שונות ,אנשים שונים ובתי ספר פורצי דרך בארץ ובעולם.
נכיר זה את זו ,נלמד זה מזו.
מסע פנימי – בירור – מה "הצבע" הייחודי שלי בניהול בית ספר?
כלים ותהליכי למידה


קבוצה  -הקבוצה תכיר ,ותייצר לעצמה מטרות משותפות.



חקר  -חברי הקבוצה יחקרו וילמדו תחום אותו יבחרו.



מיזמים  -יצירת מיזמים חדשניים שכל אחת ואחד ייקחו על עצמן/ם לקדם.



התנסות  -להיות "צל" של מנהל/ת  -קשר חניכה וליווי.

* המסלול יכול לכלול בסיס של הכשרה וסיורים בארץ ,כמו גם "מסלול פרמיום" הכולל מסע למידה בחו"ל.
קהל היעד


נשות ואנשי צוות מתוך בתי הספר הדמוקרטיים ,או מתוך מערכת החינוך הממלכתית ,בעלי ובעלות ותק של  5שנות הוראה.



בוגרי "אבני ראשה" ,בעלי התאמה ורצון לנהל בית חינוך ייחודי-דמוקרטי.



אנשים מתאימים "מבחוץ" ,דוגמת :תנועות הנוער ,ארגונים חברתיים חינוכיים ועוד.

הצוות
יעקב הכט  -מייסד בית הספר הדמוקרטי הראשון ,מייסד ומנכ"ל ערי חינוך ,מלווה תהליכי חדשנות בארץ ובעולם.
יובל כהן ואורי קופליק  -מנהלי בתי ספר דמוקרטיים ,מלווים פדגוגיים לתהליכי הקמה והטמעה של מסלולי חינוך דמוקרטי
במערכת החינוך הממלכתית.
תאריכים
המפגשים יתקיימו בימי רביעי ,בין השעות  15:00-20:00ב"מרכז יזמות ירוק  -מכללת רופין" ,במועדים הבאים:
 - 18.12.2019 | 27.11.2019 | 30.10.2019סיור אחה"צ |  - 26.02.2020 | 15.01.2020מפגש עם סוגטה מיטרה |  -18.03.2020סיור
בשעות הבוקר | 13.05.2020 | 22.04.2020
עלות התוכנית₪ 4,000 :

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו אל מסע למידה ייחודי
אנא מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל

מחכים לכם בשמחה,
צוות "ערי חינוך"

