מועצה מקומית

כוכב-יאיר צור-יגאל
5/4/17

סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 17 .בתאריך 29/3/17
ישיבת ועדת חינוך זומנה בהשתתפות ראש המועצה מר שימי אליאל ויועצי המכון
לחינוך דמוקרטי :מכיל גרף ,אלעד פאר
בישיבה סקרנו התקדמות יישום התוכנית האסטרטגית לחינוך (תמונת עתיד החינוך
ביישוב) והתקיימה סקירה של פעילויות שבוע חינוך ודיון מעמיק בתובנות ,לקחים
שהופקו והמלצות לקראת שבוע החינוך שנקיים בשנה הבאה:
 .1הוצגו עקרונות העל המהווים בסיס לתוכנית עתיד החינוך ביישוב למידה מבוססת
מיקום וקהילה :חיבור בין חינוך וקהילה .הגדרה זו נבעה מתוך איתור חוזקות
הישוב והאתגרים שסומנו ע"י המשתתפים במיפוי המקדים
 מוסדות החינוך יהיו מקומות מזמיני למידה תוך כדי התנסות וחיבור לעושר
הקהילתי והסביבתי במקום( .למידה מבוססת מקום ולמידה מבוססת
קהילה)
 התוכנית האסטרטגית מציעה מערך פדגוגי שלם של פדגוגיה מבוססת
קהילה ומיקום.
 .2שבוע חינוך( -כתהליך ולא כאירוע חד פעמי) השנה כפיילוט שבוצע לראשונה
במטרה למסדו כמסורת שנתית לציון חגיגת חינוך .פתיחת המסגרות וחיבורים
לקהילה ולמסגרות החינוך הא-פורמלית .התקיים השנה בחודש מרץ ,14-24
הרעיון המוביל חיבור לקהילה (והכוונה לא "הצגה של פרויקטים או תוצרים)
ופתיחות מרבית האירועים לקהילה ,כלל מגוון פעילויות בבתי הספר ,מעורבות
קהילה ובני נוער יצירת חיבורים והתנסויות כמו גם ציון הוקרה לצוות החינוך.
 .3נושאים נוספים מתוכנית העבודה השנתית הנמצאים בתהליך ובביצוע:
 המשך העמקת העבודה בבתי הספר -כל בית ספר ומטרת העבודה
הפנימית -לצד שיח ההורים וצוות בית הספר.
 התנסות "שישי אחר" -יום שישי המפגיש את החינוך והקהילה באופן בלתי
אמצעי תוך ערוב מסגרות ומתן בחירה לימודית/העשרתית לתלמידים.
 העמקת העבודה עם המנהלות של בתי הספר ,שיתוף פעולה עם הפיקוח,
יצירת שותפות והעצמת סיפורי ההצלחה ביישוב.
 המשך חיבור בין מסגרות הפועלות בקהילה ובחינוך הבלתי פורמלי :רווחה,
מתנ"ס ,שבטי תנועות הנוער ,מתנדבים ועוד
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 .4עקרי התייחסויות שעלו מצד משתתפי הפגישה( :התייחסות ולקחים מפורטים
תועדו ע"י צוות המכון לחינוך דמוקרטי ויהיו קלט לתהליך התכנון בשנה הבאה):
 תכנון מוקדם של שבוע החינוך ושיבוצו בתוכנית השנתית (רצוי לפני פורים)
 פרסום מוקדם של התוכנית ,ביצוע מיקוד של המפגשים בהם מוזמנים
הקהילה -לבצע "משיכה" של הורים ע"י התלמידים/ילדהם.
 מיסוד לוח גאנט יישובי לפעילויות החינוך והקהילה וניהולו ופרסומו
 לחדד מטרות השבוע ולכוון השתתפות הורים וקהילה לפי מיקוד עניין (ולא
הזמנה כללית...בואו הרשמו)
 העמקת תהליכי התכנון ושילוב צוותי החינוך כולל תוכניות הכשרה
משותפות לצוותי החינוך של בתי הספר
 השתתפות מנהלות בתי הספר (גם אם נציגות מתחלפת) בישיבות ועדת
החינוך היא הכרחית וחלק מתפיסת השיתופיות והעבודה המשותפת
 תלמידי התיכון -יש לחזק את הקשרים ומעורבות בעלי התפקידים עם
התיכונים כמו גם להמשיך ליזום פעילויות שיקשרו את תלמידי התיכון נעשה
בקהילה וביישוב
 .5מבקש להודות משתתפי הפגישה על מעורבותם ותרומתם לדיון הפורה והאפקטיבי
 .6בברכה,

שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
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משתתפים:
 .1אבי שוברט (חטיבה)
 .2דנה מנדלסון (חטיבה)
 .3חדווה ואלאך
 .4עדי גבע אופיר (נוף צורים)
 .5מרים הלר לידג'י (נוף צורים)
 .6מיכל קורן (קשת)
 .7גליה אליצור (קשת)
 .8שירי בארי (חברת מועצה ,נוף צורים)
 .9נאווה קופרפלד (דקל)
 .11בוזע פיין (נוף צורים)
 .11מיכל גרף (יועצת המכון לחנוך דמוקרטי)
 .12אלעד פאר (יועץ המכון לחינוך דמוקרטי)
 .13רינה שבתאי (מנהלת מח' חינוך במועצה)
 .14שלומי ליברמן (חבר מועצה ויו"ר ועדת חינוך)
 .15שמי אליאל (ראש המועצה)

תפוצה:
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ראש המועצה
חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית

