מנהלות ומנהלי בתי ספר פורצי דרך (או מי שמתעדים להיות),
כמו שנאמר כבר רבות ,אנו חיים בעולם משתנה  -החינוך משתנה ,התעסוקה משתנה ,הטכנולוגיה משתנה ...ומה לגבי הניהול?
גם הניהול משנה את פניו.
אילון מאסק ,מייסד טסלה ו , SpaceX-מאמין שאפשר ליצור ניהול ללא מנהלים; בראד בירד ,מנכ"ל  ,Pixarאומר שאם העובדים
מפתחים מוצר ,תפקידו של המנהל הוא לפתח עובדים; ואריק שמידט ,מנכ"ל גוגל בעבר ,רואה בתפקידו של המנהל כמי שאמור
לא להפריע לאחרים לממש את התשוקות שלהם.
מה אתם אומרים? כשאתן חושבות על ניהול מה השאלות שאתן שואלות? כשתהיה מנהל ,איך תראה את תפקידך?
אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להצטרף לקבוצת מסעתיד לניהול ,לשאול יחד את השאלות ,ללמוד יחד ולעצב יחד את הזהות
הניהולית של כל אחד ואחת.
תכני המפגשים
למידה על מגמות עתיד בראי גישות ניהול עדכניות ,המביאות לידי ביטוי את המעבר
מפירמידה לרשת.
כל פגישה תתייחס לכיוון עתיד בתחום דעת שונה ,תוך ניתוח אופני ניהול חדשניים:


תחזיות עתיד בתחומי הטכנולוגיה ,הכלכלה ,התעסוקה ,הסביבה והחברה
(עם דגש על עתיד הדמוקרטיה)



כיווני חדשנות כיום בעולם החינוך (חינוך  ,3.0 ,2.0ו)4.0 -



self-managed teams



הארגון הרשתי – הכרות עם מודלים ארגוניים עכשוויים ועתידיים ,המשנים את
פרדיגמת הפעולה של הארגון מפירמידה לרשת



 – Reinventing Organizationהספר שהוביל למהפכה ניהולית



כלים ניהוליים עכשוויים  -תהליכי קבלת ויישום החלטות בארגונים רשתיים



כלים יזמיים להובלת "חדשנות משבשת" – יזמות בעולם הנמצא בסערה



מפגשים עם מנהלי בתי ספר מובילים בעולם כמו – Henry Readhead :מנהל
 Summerhillבאנגליה Sjef Drummen ,מנהל  AGORAבהולנד kiran bir sethi ,מנהלת רבירסייד בהודו ,ועוד...

מבנה התוכנית


הקבוצה תמנה  15משתתפים ומשתתפות ,תוך עמידה בקשר עם נבחרות מסעתיד הנוספות



 8מפגשים בני כ 5-שעות כל אחד (במתחם "ירוק" במדרשת רופין) ,מתוכם  2סיורי למידה בארץ



משתתפי מסעתיד יוזמנו לקחת חלק ב"קהילת מסעתיד" – מפגשים ווירטואליים ופיזיים בהשתתפות כל עמיתי "מסעתיד" בעבר
ובהווה ,כולל בסיורי למידה בחו"ל (במחיר מוזל)

קריטריונים להשתתפות


מילוי טופס בקשה



ראיון קבלה אישי



מנהיגות חינוכית – הצגת רזומה של מנהיגות חברתית ,עסקית ,חינוכית



ניהול בית ספר או שאיפה לניהול בתחומי החינוך



תפישת הלמידה כמנוע צמיחה אישי ורצון לקחת חלק בקהילה לומדת



מחויבות הגעה לכל המפגשים

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 :
אנא מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל

מחכים לכם בשמחה,
צוות "ערי חינוך"

