קול קורא
להגשת מועמדות לתכנית
"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"

מכון ברנקו וייס משיק תכנית הכשרה ייחודית המכוונת לאנשי חינוך בחברה הערבית .התכנית תכשיר
חלוצים פדגוגיים שישתלבו במסגרות לפיתוח מקצועי במשרד החינוך ובמסגרות המופעלות על ידי ארגוני
מגזר שלישי ,במטרה לקדם את מערכת החינוך הערבית ולחזקה כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך הארצית.

-

התכנית שמה לה למטרה ליצור תשתית של הון אנושי מקצועי ואיכותי לצרכי ההנחיה במערכת החינוך
הערבית.
התכנית תכוון לטיפוח שדרת מנהיגות פדגוגית שרואה בבעיות ההווה מציאות שאין להשלים עמה
ואתגר שיש לפעול במטרה לשנותו.
אנו מאמינים שהכשרתה של מנהיגות שכזו ,שתצמח מתוך החברה הערבית  -תוך שהיא חושבת,
חולמת ומדברת בשפה הערבית – היא צורך שעה הכרחי למימוש רעיונות פדגוגיים ,המכוונים לקידום
מערכת החינוך בחברה הערבי.

תכנית "פורצי דרך בפיתוח המקצועי" מכוונת:
-

להרחיב ולהעמיק את הבנת המשתתפים ביחס לקשר בין חינוך ,פדגוגיה ולמידה.
להנחיל שפה פדגוגית עשירה שתאפשר שכלול של התרבות החינוכית הקיימת.
לעורר השראה בקרב המשתתפים ביחס ליכולתם להשפיע על הפיתוח המקצועי בחברה הערבית.
לתת מענה לצורך במנחים פדגוגים פורצי דרך לתכניות קיימות ועתידיות ,הן בחינוך הפורמאלי והן
במגזר השלישי.
לעודד את המשתתפים ליזום ולהוב יל תכניות חדשניות בפיתוח מקצועי.
להקים רשת של אנשי חינוך מובילים שעוסקים בהכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה במסגרות
חינוכיות שונות תוך שימוש בפרקטיקות מגוונות של הנחייה וליווי.

מסגרת התכנית:
-

התכנית היא דו-שנתית ,בהיקף של  240ש"א.
התכנית תחל לפעול בסוף אוקטובר .2018
התכנית מיועדת לכ 30-משתתפים ,שיתקבלו לאחר תהליך מיון קפדני.
מפגשי הלמידה יתקיימו אחת לשבועיים בימי שלישי 19.30 – 15.00
ההכשרה הנה ארצית ותתקיים באזור הצפון.
הלימוד יכלול ימים מרוכזים בחופשות אביב וקיץ ,חלקם כולל לינה.
במסגרת התכנית יתקיימו סיורי למידה וימי שטח.
התכנית תכלול התנסות בהנחיה ,הן בתוך הקבוצה והן בהנחיה בשדה החינוכי.
המועמדים שיתקבלו לתכנית נדרשים להשתתפות סמלית בשכר הלימוד בעלות של  ₪ 1,000לשנה –
תשלום זה מהווה רכ יב שולי יחסית לעלויות בפועל.
לבוגרי התכנית שיעמדו בדרישות תינתן תעודת הסמכה להנחיה וליווי פדגוגי מטעם מכון ברנקו-וייס.

דרישות סף לקבלת המועמדים:
-

תואר ראשון עם עדיפות לבעלי תואר שני.
תעודת הוראה (או תעודה מקבילה של החינוך הבלתי פורמאלי).
 5שנות ותק במערכת החינוך.
מחויבות לעבודה בשדה החינוכי בשנים הקרובות.
זמינות מלאה למועדי הלמידה ומוכנות להשתתפות פעילה.
שני מכתבי המלצה (לחץ לקבלת פורמט לכתיבת מכתב המלצה).

תהליך המיון
שלב א' :הגשת מועמדות וצרוף מסמכי מועמדות לקורס הכוללים
-

קורות חיים מעודכנים
שני מכתבי המלצה
משימת כתיבה  -טקסט מודפס בעברית או בערבית (עמוד אחד) בו המועמד/ת מתייחס/ת לאחת
מהסוגיות הבאות:
 .1תארו שלושה רעיונות שלדעתכם יכולים להשפיע לטובה על מערכת החינוך בחברה הערבית.
 .2בחרו סוגיה אחת במערכת החינוך בחברה הערבית הדורשת בעיניכם טיפול מידי ,והציעו עבורה
אפיקים של פיתוח מקצועי ,שיוכלו לתת מענה לסוגיה זו.
 .3מה החלום הפדגוגי שלך בהקשר לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בחברה הערבית? ואיך הוא
יכול להתממש?
 .4תארו שלושה מפגשים שלכם עם מערכת החינוך ,שעוררו בכם אי נחת  -ברמה האישית וברמה
הקהילתית .הציעו דרכים/פעולות להתמודדות עם אחת הסוגיות שפגשתם.
 .5תארו דמות שממנה אתה מקבל השראה בחיים המקצועיים ,מה משך אותך בדמות? תאר איך
הדמות משפיעה ביומיום על העשייה שלך.

שלב ב' :השתתפות בסדנת מיון קבוצתית וראיון אישי

הגשת מועמדות וצירוף מסמכים רלוונטיים יש לשלוח ל:
contactbranco@brancoweiss.org.il
מועד אחרון להגשת מועמדות20/9/2018 :
ההזמנה להשתתפות בסדנאות המיון תשלח
למועמדים המתאימים ביותר מקרב הפונים בשלב הזה

