برنامج "رواد في التطوير المهني في المجتمع العربي"

"פורצי דרך בפיתוח מקצועי בחברה הערבית"
إعالن عن بدء التسجيل
أوالدا لكم.
" أوالدكم ليسوا ً
إهنم أبناء وبنات احلياة املشتاقة إىل نفسها[….] ،
يف طاقتكم أن تصنعوا املساكن ألجسادهم.
ولكن نفوسهم ال تقطن يف مساكنكم".
(من أقوال جربان خليل جربان عن التعلم)
التصور الفكري للربنامج
بناء وتصميم احليز الرتبوي ،بيئته واَلياته جليل املستقبل .لنحلم ونصبوا من أجل أطر تربوية – قيمية ،تصلح ألن تكون "البيت" الالئق ألفكارنا ،ولكي
نكون شركاء ،للغة تربوية حتوي من املرونة ما يليق باحتواء " أبناء وبنات احلياة ".

"رواد في التطوير

المهني"

يدعوكم مشاركتنا هذا التصور

"رواد يف التطوير املهين"..
برنامج يطمح لتأهيل جمموعة ريادية يف اإلرشاد الرتبوي ،ليقوموا باملبادرة وبقيادة التغيري الرتبوي يف جهاز التعليم العريب ،مبا يتناغم مع خصوصيات
واحتياجات هذا اجلهاز .يتوقع الربنامج من خرجييه االندماج يف أهم مسالك جهاز التعليم العريب والتأثري فيه :التفكري بعمق حول القيم الرتبوية ،التعليم
والتعلم ،بناء آليات وطرائق تدريسيه للعاملني يف جهاز التعليم (الرمسي والغري رمسي) ،والتدرب على قيادة املنظمات الرتبوية وأصحاب الوظائف فيها.
"رواد يف التطوير املهين" يصبو اىل...
-

صقل االيديولوجية الرتبوية للمشاركني ،مبا يليق جبهاز التعليم يف اجملتمع العريب.

-

اكساب لغة تربوية غنية ،متكن املشاركني من تطوير الثقافة الرتبوية جلهاز التعليم يف اجملتمع العريب.

-

جتهيز مرشدين تربويني لقيادة الربامج الرتبوية املتنوعة (اآلنية واملستقبلية ،الرمسية والداعمة) ،اليت تطمح إىل تطوير جهاز التعليم يف اجملتمع
العريب.

-

بناء "شبكة" من الشخصيات الرتبوية ،اليت تشغلها قضايا تربوية عينية وجوهرية.

طريقة العمل املقرتحة
وزارة املعارف – وحدة التطوير املهين ،يد هنديف ومعهد برانكو -فايس ،عملوا معا على بناء برنامج تأهيلي خاص ومميز ،لتأهيل كادر من الشخصيات
الرتبوية .الربنامج هو عبارة عن برنامج ريادي يف تأهيل املرشدين الرتبويني ،ومستقبال سوف يكون أحد أذرع التأهيل املهين يف الوزارة (مثل :االرشاد الرتبوي
يف الكليات ،أيام االرشاد املهين ،االستكماالت للمعلمني  ،)...هذا باإلضافة اىل سد احلاجة من االرشاد الرتبوي يف برامج غري رمسية اليت تعمل من قبل
مجعيات ومؤسسات خمتلفة.
مهمتنا ...إنشاء كادر من الشخصيات الرتبوية ،أصحاب كفاءات مهنية نوعية ،ليقوموا بقيادة برامج مقرتحة ويبادروا القرتاح برامج ريادية يف املستقبل.
مهمتنا ...إنشاء كادر من الشخصيات الرتبوية ،اليت ال تسلم لألمر الواقع وامنا ترى به حتديا ،حيفزها على العمل الستبداله مبا هو افضل.
حنن نؤمن بأن تأهيل مثل هذه القيادة اليت خترج من رحم اجملتمع ،تفكر ،حتلم وتتحدث بلغته – هو مطلب ملح لتحقيق الرؤية الرتبوية اليت تليق بأبناء
وبنات اجملتمع العريب.
مبىن الربنامج
-

يبدأ الربنامج يف شهر تشرين اول  ،2018أيام الثالثاء من كل أسبوعني.

-

يتخلل الربنامج أياما مكثفة ،ضمن العطل املدرسية.

-

اخلروج اىل جوالت يف احلقل التعليمي (ال تقتصر على مؤسسات يف اجملتمع العريب).

-

الربنامج يتضمن تدريب فعلي يف االرشاد ،داخل اجملموعة وضمن أيام احلقل.

-

يستمر الربنامج لسنتني ( 240ساعه تعليميه معرتف هبا الستكمال املعلمني).
شروط اساسية لقبول الطلبات

-

لقب أول (على األقل) ،شهادة تدريس وخربة  5سنوات يف جهاز التعليم.

-

التزام للعمل يف جهاز التعليم العريب مستقبال.

-

توصيتني من أصحاب مهام إدارية يف جهاز التعليم.

-

املشاركة يف ورشة تقييم مجاعي ومقابلة شخصية.

-

مهمة كتابة يف واحد من املواضيع التالية:
o
o
o
o

صف/ي ثالثة لقاءات بينكم وبني جهاز التعليم العريب ،تركوا لديكم شعور بعدم االرتياح – على الصعيد الشخصي واجملتمعي.
ناقش/ي ثالثة أفكار ،من املمكن أن تساهم إجيابيا ،يف رفع شأن جهاز التعليم العريب.
اخرت/اختاري معضله تواجه جهاز التعليم يف اجملتمع العريب ،اقرتح/ي مسار تطوير مهين من شأنه أن يعطي أفقا حلل هذه املعضلة.
ما هو حلمك الشخصي ،فيما يتعلق مبسار التطوير املهين ملن يشغل املناصب الرتبوية يف جهاز التعليم العريب؟ كيف ميكن هلذا احللم أن
يتحقق؟

الرجاء إرسال السرية الذاتيه ،ومهمة الكتابة ،للربيد االلكرتوين contactbranco@brancoweiss.org.il
حىت موعد أقصاه 20/9/18
(الكتابة بالعربية أو العربية ،حسب اختيارك)

