מועצה מקומית

כוכב-יאיר צור-יגאל
09.1.2018

סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 19 .בתאריך 08.01.2018
 .1מודה למשתתפים על הגעתם ועל הדיון הענייני והפורה שקיימנו (חלקו בחשיכה אולם עם
הרבה אור חינוכי בחדר) לאור הפסקת החשמל שחווינו בישיבה לא השלמנו את כל סדר
היום המתוכנן המשך סדר היום יתקיים בישיבת ועדת חינוך הבאה ב.5.3.18 -
שולח איחולי החלמה לנעדרים מהישיבה בשל מחלות חורף למינהן.
 .2ירונה מנהלת מחלקת חינוך הציגה מגוון פרוייקטים ,של יוזמות וחדשנות המשולבות
בבתי הספר ובגנים (ראו בשקפים המצ"ב)  ,פעילויות ויוזמות בטיפוח ,העשרה העצמה
של הצוות הניהולי וצוותי חינוך וליווי מקצועי ע"י צוות המכון לחינוך דמוקרטי -כאשר
הקווים המנחים ביישום התוכנית האסטרטגית לחינוך:
 .1התלמיד וצרכיו במוקד
 .2הקשר ההוליסטי מורה-תלמיד -הורה כבסיס לצמיחה ולמידה
 .3עבודה רוחבית בממדים שונים -יצירת שיתופי פעולה בין גורמים שונים
במערכת כמרכיב תומך של הפרט וצמיחתו
 .4טיפוח ,הוקרה ,הכשרה ,העשרה ,הערכה והעצמת הצוותים החינוכיים
 .5התמדה בתהליך השינוי ,עם מודעות ל"זמון הילד" מחד ,הבנה כי תהליך
שינוי הוא תהליך אבולציוני מורכב ומתפתח
 .6יישום תהליכי הוראה ולמידה חדשנית המביאה לביטוי למידה משמעותית
 .3בין תוכניות עתידות שהוזכרו:
 .1יום ראשון (או שני) אחר –יישום עוד בשנה"ל נוכחית
 .2פיתוח תחום התמחות בית ספרי והנהגת רצועת רוחב יישובית שבועית
(בשנה הבאה) שתאפשר בה בחירה וערוב תלמידים מבתי ספר שונים
 .3הגדרת שיטת מדידה של התקדמות ותוצרי תהליך השינוי (עלה גם בישיבת
ועדת חינוך הקודמת) – התקיימה פגישה עם מומחית מדידה והערכה
בנושא  .יש להמשיך בתהליך ובדיוק מדדיי ההערכה של התוכנית.
 .4פיתוח מקצועי הדרכה וליווי לצוותים לרכישת כלים מתאימים ליישום תהליכי
חינוך עמוקים בכל המימדים שהוזכרו לעיל
 .5הרחבת שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים במערכת -הורים ,אנשי צוות,
תלמידים ,קשר גנים בתי ספר ,קשר בין בתי הספר ,קשר עם החינוך הבלתי
פורמלי ועוד
 .4התקיים שיח משתתפים לגבי תהליך שינוי ,קצב השינויים ,ציפיות תוכניות מהשינוי
כמו גם הבנה כי השינוי הוא מתמיד וילווה אותנו לאורך הזמן כמו גם לגבי צורך
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בשינויים גדולים יותר (כגון בחינת איחוד בתי ספר או יצירת בתי ספר
עם יחודיות לימודית) .עלה צורך בהגדרה ברורה יותר מהו השינוי המיוחל וכיצד
היוזמות והמהלכים השונים מקדמים אותו.
 .5נקודות שעלו בסיכום הדיון
 .1קיים צורך בהטמעת חדשנות חינוכית דידקטיקה ברמת השיעורים וגם
במקצועות הלימוד הבסיסיים
 .2יש ציפיה לתוצרים מהירים ובאופן מתמשך לא רק פרוייקטאלי
 .3מערכות יחסים תלמידים-מורים -והורים מורכבות ודורשות לא פעם ניהול
קונפליקטיים מושכל
 .4קיימת ציפיה של הובלת השינויים והחדשנות ע"י מערכת החינוך
 .5קיים צורך בהשקעות המועצה בפיתוח תשתיות וסביבות לימודיות כמו גם
עזרי למידה תומכים חדשניים המאפשרים ותומכים בשיטות הוראה
חדשות – שלומי יעביר הצורך לראש המועצה כחלק מבניית תקציבי שיפוצי
קייץ ובכלל.
 .6קיימת הבנה כי בסופו של דבר הנדבך עליו נשענת המערכת הוא אדם –
המורה -המחנך -המנהלת -קיימת שונות באימוץ שינויים וחדשנות .יש
הבנה גם מצד מנהלות בתי הספר בצורך בשינוי ובהובלתו.
 .6שבוע חינוך ביישוב מתוכנן ב שבוע החינוך היישובי המתקיים במסגרת התכנית
האסטרטגית לחינוך יתקיים בין ה( .8-16.2.18ייצאו פרסומים בקרוב)
שבוע החינוך השנה יהיה בסימן  70שנה למדינה.
שבוע זה מיועד להיות חגיגת חינוך בה שותפים כל העושים במלאכה – גננות,
סייעות ,מנהלות ,מורים ומורות ,עובדי מנהלה ועובדי מחלקת החינוך ,עובדי
הצהרונים ,עובדי הנוער ,הורים ותלמידים ,וכל השותפים למערכת החינוך ביישוב.
שבוע זה ישתף את קהילת ההורים ובו תהיה הזדמנות ליוזמות חינוכיות ייחודיות שבהם
יבואו לביטוי הערכים עליהם מבוססת התכנית האסטרטגית – קהילתיות ,התנדבות,
חדשנות ויזמות ,חיבור לסביבה ליישוב ולמדינה .תתקיים המשך עבודה עם בתי הספר
לתרגום ההתנסויות משבוע החינוך לתוכניות עבודה בית ספריות.
 .7מפגשה הבא של ועדת חינוך מתוכנן ל -יום שני 5.3.2018
בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
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משתתפים:
 .1נאווה קופפלד (דקל)
 .2יונתן לפיד (נוף צורים)
 .3אבי שוברט (תיכונים)
 .4חגית גל (קשת)
 .5מיכל קורן (קשת)
 .6אביגיל פסטנין-מנהלת קשת
 .7מיכל ללוש -מנהלת נוף צורים
 .8אפרת ילין (נוף צורים)
 .9מיכל גרף (יועצת המכון לחנוך דמוקרטי)
 .10תומר קגלר (יועץ המכון לחינוך דמוקרטי)
 .11ירונה פוליטי (מנהלת מח' חינוך במועצה)
 .12שלומי ליברמן (חבר מועצה ויו"ר ועדת חינוך)
תפוצה:




ראש המועצה
חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית

נספח-מצגת שהוצגה בישיבה
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