קול קורא
اعالن عن بدء التسجيل
"رواد في التطوير المهني – פורצי דרך בפיתוח מקצועי "
"إن أوالدكم ليسوا أوالدًا لكم.

"ילדכם אינם ילדכם

إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسها,

כי פרי געגועי החיים אל עצמם

] [….في طاقتكم أن تصنعوا المساكن ألجسادهم.

[ ]....גופם ישכן בבתיכם ,אך לא נשמתם

ولكن نفوسهم ال تقطن في مساكنكم".

כי נשמתם מסתופפת בבית המחר"

معهد برانكو-وايس ,يدعوكم للتأثير في المنظومة التربوية لجهاز التعليم العربي من خالل المشاركة في برنامج تأهيلي خاص
ومميز ,لتأهيل كادر من الشخصيات التربوية .البرنامج سوف يؤهل طاقم تربوي ريادي – صاحب افق تربوي ,بهدف دمجهم في مسارات
التطوير المهني في الوزارة ,باإلضافة الى سد الحاجة من االرشاد التربوي في برامج غير رسمية داعمه للتعليم العربي ,والتي تفعل من
قبل جمعيات ومؤسسات مختلفة.

-

الرؤية المستقبلية للبرنامج تطمح الى بناء قاعدة من المهنيين-اصحاب الكفاءات النوعية ,لقيادة البرامج التربوية المقترحة,
والمبادرة لبرامج مستقبلة تساهم في النهوض بجهاز العليم العربي.

-

البرنامج سوف يوجه الى تنمية كادر تربوي قيادي الذي يرى في مشاكل التعليم االنية واقع ال يمكن التسليم به وتح ٍد يقود الى
التغيير.

-

نحن نؤمن ان تأهيل مثل هذه القيادة ,والتي سوف تنبت من داخل المجتمع العربي لتفكر ,تحلم وتتكلم اللغة العربية – من
الضروري ان تبدع في تحقيق افكار تربوية تعود بالفائدة على جهاز التعليم العربي.

"رواد في التطوير المهني " يصبوا الى:
-

البحث من اجل فهم عمق العالقة بين التعلم والمنظومة التربوية.

-

اكساب لغة تربوية ذاتيه غنية ,تمكن المشاركين من تطوير الثقافة التربوية لجهاز التعليم.

-

الهام المشاركين من اجل زيادة ايمانهم بقدرتهم على التأثير على التطوير المهني في جهاز التعليم العربي.

-

سد احتياجات مسارات التطوير المهني في قيادة البرامج التربوية المتنوعة (االنية والمستقبلية ,الرسمية والداعمة) ,التي تطمح
الى تطوير جهاز التعليم في المجتمع العربي.

-

بناء شبكه من الشخصيات التربوية ,التي تشغلها قضايا التطوير المهني في االطر التربوية المتنوعة.

مبنى البرنامج:
-

يستمر البرنامج لسنتين ( 240ساعه تعليميه معترف بها الستكمال المعلمين)
يبدا البرنامج في نهاية كانون اول .2016

-

البرنامج معد الستيعاب  30مشارك ,يمرون في مسار تصنيف متعدد المراحل.

-

اللقاءات التعليمية االعتيادية سوف تكون ايام الثالثاء من كل اسبوعين (.)19:30-15:00

-

اللقاءات التعليمية سوف تتم في منطقة المركز (كفر قاسم).

-

البرنامج يتخلل ايام مكثفه ضمن العطل المدرسية ,بعضها يتطلب المبيت.

-

يتضمن البرنامج جوالت حقل تعليمية (ال تقتصر على مؤسسات في المجتمع العربي).

-

البرنامج يتضمن تدريب فعلي في االرشاد ,داخل المجموعة وضمن ايام الحقل.

-

على كل مشترك دفع رسوم تعليم ( 1000شاقل سنويا) – هذا المبلغ يعتبر هامشيا ,نسبة للتكلفة الفعلية للبرنامج.

-

خريجو البرنامج يحصلون على شهادة من قبل معهد برانكو-وايس ,تؤهلهم للعمل في مسارات التطوير المهني والمرافقة
التربوية

شروط اساسية لقبول الطلبات:
-

لقب اول (افضلية ألصحاب القب الثاني).

-

شهادة تدريس (من خارج سلك التعليم – حاالت خاصه).

-

خبرة  5سنوات (على االقل) في جهاز التعليم.

-

التزام للعمل في جهاز التعليم مستقبال.

-

االلتزام بكافة مواعيد اللقاءات التعليمية ومركبات البرنامج االضافية.

-

توصيتين من اصحاب مهام ادارية في جهاز التعليم (اضغط هنا للحصول على استمارة التوصية).

مسار التصنيف:
المرحلة االولى  -تقديم طلب وارفاق كافة الوثائق المطلوبة والتي تضم:
 .1سيرة ذاتية محتلنة
 .2توصيتين
 .3مهمة كتابة (صفحة واحدة مطبوعة ,باللغة العربية او العبرية) في واحد من المواضيع التالية:
.1

ناقشوا ثالثة افكار ,من الممكن ان يساهموا ايجابيا ,في رفع شان جهاز التعليم العربي.

.2

اختر معضله تواجه جهاز التعليم في المجتمع العربي ,اقترح مسار تطوير مهني من شانه ان يعطي افق لحل هذه المعضلة.

.3

ما هو حلمك الشخصي ,في ما يتعلق بمسار التطوير المهني لمن يشغل المناصب التربوية في جهاز التعليم العربي؟ كيف يمكن لهذا الحلم
ان يتحقق؟

.4

صف ثالثة لقاءات بينكم وبين جهاز التعليم العربي تركوا لديكم شعور بعدم االرتياح – على الصعيد الشخصي والمجتمعي .اقترح
خطوات عمليه لبناء خطة لعالج ما وصفته.

.5

صف شخصية تساهم في الهامك مهنيا ,ماذا الذي يجذبك فيها؟ وكيف تؤثر على عملك اليومي في جهاز التعليم؟

المرحلة الثانية  -المشاركة في ورشة عمل جماعية ومقابلة فردية

يمكن ارسال الطلبات للبريد االلكتروني ادناه

:

cv.training@brancoweiss.org.il

الموعد االخير لتقديم الطلبات18/12/2016 :

دعوة للمشاركة في المرحلة الثانية ستوجه للمتقدمين االكثر مالئمة من بين الذين اوفوا شروط المرحلة االولى.

