עיצוב והובלה של חברת הנעורים במציאות הקיבוצית העכשווית:
סדנא משותפת לרכזי חינוך ורכזי נעורים מקיבוצים שיתופיים ,ומתחדשים
הסדנא מאורגנת ומופקת ע"י מדור החינוך של המטה השיתופי.

למי מיועדת הסדנא?
רכזי חינוך ,רכזי נעורים ,רכזים חברתיים ומדריכים ,מקיבוציים שיתופיים ומתחדשים.

מטרות הסדנא:
 .1יצירת שפה משותפת לרכז החינוך ולרכז הנעורים בקיבוץ; גיבוש עמדה ערכית והקניית
כלים לעבודת צוות ולבניית תכנית עבודה שנתית.
 .2התמקצעות בניהול והובלה של חברת
הנעורים ע"י רכישת מודלים ארגוניים
ולמידת עמיתים.
 .3בנייה של קבוצת למידה ממוקדת
המתעסקת בסוגיות חינוכיות ערכיות
ופרקטיות הרלוונטיות למערכת החינוך
הייחודית בקיבוץ; התמודדות משותפת
עם דילמות חינוכיות בהובלת חברת
הנעורים והצעת דרכי פעולה.
חטיבות התוכן:
 .1הזכות לחנך :תפקידיו וייעודו של החינוך במציאות העכשווית בכלל
והקיבוצית בפרט.
 .2הובלה חינוכית :אסטרטגיה ניהולית -חינוכית" ,אני מאמין" (אישי -ניהולי-
ארגוני) ,כלים להעצמה וליווי של מדריכי הנעורים.
 .3מקום הנוער :אפיון הנוער הקיבוצי ,בחינה מחודשת של דמות הבוגר,
וחשיבה משותפת על חברת הנעורים כמקום מצמיח.
הסדנאות יועברו על ידי גיא פורת שניהל במשך שנים רבות את יחידת הנוער
במועצה האזורית עמק הירדן ,בעל תואר בחינוך בלתי-פורמלי והנחיית קבוצות.
פרטים טכניים אודות הסדנא:
תדירות  -המפגשים ייערכו בתדירות של
אחת לחודש ,כלומר  8מפגשים עד סוף
שנת הלימודים.
משך –  4..שעות .נכון ,זה ארוך ...אבל
רק כך נוכל גם לייצר משמעות ותוצרים
ולא ניפגש לחינם!!
מקום – כרגע במשמר העמק עם אופציה
למקומות נוספים על פי בקשות
המשתתפים.
פינוקים – יהיו תמיד בכל פגישה ,כולל
ארוחת בוקר .בואו רעבים...

מחויבות ועלויות:
עלויות – +( ₪ 888מע"מ) למשתתף לכל השנה+( ₪ 088 ,מע"מ) לשני
משתתפים מאותו צוות חינוכי
מחויבות – יש והרבה .ללא מחויבות לא נצליח לבנות קבוצה לומדת ,דינמית
היוצרת בידיה שלה חיזוק ושיפור של חברות נעורים הקיבוצית.
התחייבות שלנו – יהיה מעניין ,מלמד ,חווייתי ושווה את הזמן והאנרגיה!

מפגש ראשון ייערך ביום רביעי ה 2.11.2812
בקיבוץ משמר העמק בחדר ההדרכה שליד מוסד שומריה
בין השעות 14:88 – 0:38
לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה ,יש להתקשר לרכזי הקורס:
דורון נדיב
טל8.24-420102 :
אימיילnadiv@mh.org.il :
ועומר מגל:
טל8.2-.880822:
אימיילomermagal@gmail.com :

