Federation Of Local Authorities In Israel
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גיל רך זו שפה אחרת
קורס פיתוח מקצועי למנהלי/ות מחלקות גיל רך
מבוא

מרכז השלטון המקומי וסמינר הקיבוצים מציע קורס ניהול ייחודי אקדמי ומעשי למנהלי/ות
מחלקות גיל רך (מעונות ,גנים ילדים וקדם יסודי) ברשויות המקומיות!
הקורס מהווה הכשרה מקיפה לצורך גיבוש תפיסת תפקיד רחבה ,הכוללת את כל תחומי
עיסוקם  -הקניית ידע ,כלים ייחודיים ובניית קהילה לצורך יצירת מרחב בטוח ללמידה ,להחלפת
רעיונות ,ליוזמות ,לביסוס שפה מקצועית אחידה וללמידת עמיתים משתפת.
הקורס נותן מענה למנהלי חינוך אשר בהסכם "אופק חדש" מחויבים בהשתלמות לקידום שכר
( 07שעות לשנה) ולכלל המנהלים בדירוג מנהלי ומח"ר.

מטרות הקורס
פיתוח תפיסת תפקיד רחבה אשר תמקצע את ניהול אגפי הקדם יסודי ברשויות המקומיות
העמקת תחושת השייכות הפרופסיונלית וגיבוש קהילת עמיתים
הקניית ידע ,כלים מקצועיים ותפיסה פדגוגית חדשנית בתחום החינוך ,חשיפה לתכנים העוסקים בחינוך מונחה-
עתיד וקידמה ,במשולב עם המיומנויות הניהוליות המתאימות

אוכלוסיית היעד
מנהלי/ות מחלקות הגיל הרך ברשויות המקומיות
(מעונות יום ,גנים ,קדם יסודי)

יעוץ וניהול אקדמי
שירה גידור – מנהלת המרכז לגיל רך ,הורות
ומשפחה בבית הספר ללימודים מתקדמים ,סמינר
הקיבוצים

שכר לימוד

מתכונת הלימודים

 ₪ 3,650לעובדי הרשויות המקומיות בלבד (מחיר מסובסד)
המחיר כולל הדרכה וכיבוד קל

יום לימודים :ימי ב' ,בין השעות  09:00עד 15:15
(בדר"כ אחת לשבועיים /שלושה)
המועדים,27.02 ,13.02 ,16.01 ,26.12 ,05.12 :
19.06 ,29.05 , 08.05 ,17.04 , 27.03
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי,
רח' הארבעה , 28תל אביב ,מגדל חאג'ג הצפוני
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית המשתנה תדיר – פדגוגיה המותאמת לצרכי המאה ה .21
מהותו של גן הילדים – קווים מנחים לגן ילדים במיטבו ,בראיה על-זמנית.
ניהול ומנהיגות חינוכית – מחזון אסטרטגי לתכנית עבודה.
הורים כלקוחות ושותפים.
מיומנויות בניהול מחלקת גיל רך – סמכותיות ואסרטיביות בניהול ,גיבוש והובלת צוות,
ניהול מרובה ממשקים ,יזמות וקידמה ,דילמות ואתגרים יומיומיים בניהול מחלקה ,אתגרים
והזדמנויות בניהול.
יצירתיות בניהול ויזמות.
הכרות מעמיקה עם ליבת הפיתוח המקצועי ודגשי האגף הקדם יסודי  -תכניות הגן העתידי,
הכלה והשתלבות ,ביסוס הקשר גן-קהילה.
* סימולציות וניתוחי מקרה מהשטח יתקיימו במרכז הסימולציות החדשני של המכללה –
במסגרת יום ייחודי ומעמיק למנהלים אשר יתקיים בסמינר הקיבוצים.

חובות הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות הלימוד.
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות
לגמול השתלמות של משרד החינוך ,בכפוף להנחיות
ועדת גמול ההשתלמות.
הגשת עבודה רפלקטיבית המשקפת את יישום אחד
המודלים הניהוליים שנלמדו בקורס/יומן מסע המשקף
צפיות ,תובנות ורפלקציה על התפקיד הניהולי

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו
 03-6844248/253בטל' או למייל
register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו"אל לכתובת מייל:
register@masham.org.il
•עד  6ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.
•החל מ 5-ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי
ביטול בשיעור של  20%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי
ביטול בשיעור של  25%מעלות ההשתתפות בקורס.
•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30%
מעלות ההשתתפות בקורס.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי ,
מנהלת תחום קורסים ,במייל iditb@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844232

