לכפר הנוער קדמה דרוש/ה מנהל/ת בית ספר על יסודי
על הכפר:
כפר הנוער קדמה מהווה בית לנערים ונערות מגיל  ,13-18אשר לא נקלטו במסגרות חינוך אחרות ומבקשים
להתחיל בתהליך של צמיחה .הכפר כולל פנימייה ובית ספר על יסודי ארבע שנתי לכיתות ח'-יב' .בית הספר
משלב לימודים עיוניים עד בגרות ולימודים מקצועיים עד תעודת מקצוע.
על התפקיד:
מנהל/ת בית הספר הינו/ה הדמות הניהולית הבכירה במערך הבית ספרי.
מנהל/ת בית הספר כפוף בסמכותו למנהל הכפר וחבר/ה בצוות ההנהלה הבכירה בכפר.
התפקיד כולל אחריות על סגל בית הספר והתכניות הלימודיות.
בנוסף לתפקידי הניהול השוטפים בבית הספר ישנה אחריות על פיתוח יוזמות משותפות שונות הקשורות
למערך החינוכי בכפר.
נדרש ניסיון חיים מקצועי ואישי ,יחד עם חשיבה פדגוגית חינוכית ואסטרטגית ,גישה פרקטית ,יצירתית חמה
ואנושית לפתרון בעיות חינוכיות ולימודיות.
תחומי אחריות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ניהול פדגוגי חינוכי והובלת המערך הבית ספרי בהתאם לחזון הכפר ,הערכים והמוסר.
הובלה והנהגה של המערך הבית ספרי מורים ותלמידים.
בניה והובלה של בית הספר החל מחזון אישי ,בניית אסטרטגיה לצמיחת בית הספר וראיה
רחבה של הממשקים הקשורים בצמיחה זו.
הכשרת הצוות הקיים וגיוס כוח אדם נוסף והכשרתו.
קשרי משפחה וקהילה –פיתוח ושימור קשרים מול המשפחות והקהילה
יצירת אקלים חינוכי מיטבי בהתמקדות ביחיד תוך שיפור מתמיד של הישגי הלמידה ,ומאפשר
לכל נער ונערה אמונה ביכולותיו לעשות שינוי בחייו.
פיתוח תרבות בית ספרי בתחום הערכי-מוסרי והתנהגות אזרחית דמוקרטית .הכרה בזכויות
של כל פרט בקבוצה ובחברה.

כישורים ,יכולות ומאפיינים:
כריזמה אישית ,יכולת מנהיגות והובלה.
תפיסה חינוכית רחבה.
יוזמה ,חריצות ,והנעה עצמית.
יושרה ושיקול דעת.

יכולת עבודה בצוות פנימי וחיצוני .
יכולת עבודה משותפת ומשתפת של מערכות שונות וממשקים שונים.
דרישות וניסיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ניסיון בעבודה עם נוער בהדרה
מנהיגות ומחויבות חברתית
תואר שני בחינוך.
בוגר/ת קורס מנהלי בתיה"ס.
תעודת הוראה ורישיון הוראה – חובה.
ניסיון קודם בניהול מערך חינוכי של לפחות  5שנים – חובה.
ניסיון קודם ומוכח בהובלת תהליכים חינוכיים ,יצירה מאפס של מיזמים ושיתופי פעולה.
יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות ,נכונות להשקעה מרובה.
**המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

מועד אחרון להגשת מועמדות ,26.04.17 ,ל' בניסן תשע"ז
תהליך המיון מנוהל על ידי ארגון מתאם ,מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן כמתאימים/ות מתבקשים לשלוח
קורות חיים באמצעות הלינק הבא:
http://www.tfaforms.com/359754?tfa_1=01248&tfa_16=MTM

