חווה חקלאית עין
שמר  -מנשה

הזמנה לקבוצת יזמות חינוכית

חיבור החינוך לאתגרי התעשיה ,המחקר והקהילה
נעז ,נזרע ונצמח!
רקע:
החווה החקלאית "החממה" בעין שמר ,בשיתוף המינהל לחינוך התישבותי ,המועצה האזורית מנשה
ומפעלי גרנות ,מפתחת מודל חינוכי חדשני ,העוסק בחיבור החינוך ובני הנוער לאתגרי התעשיה ,המחקר
והקהילה .הגישה החינוכית בבסיס המודל מאמינה כי יש לאתגר את בני הנוער במסגרת הפורמאלית
והבלתי פורמאלית באתגרי אמת ,בהם עוסקים גם מומחים ,חוקרים ,תעשיות ,מפעלים ,עסקים ויזמים
מהקהילה המקיפה את בית הספר.
על מנת לסייע להנביט מיזמים דומים ברחבי הארץ ,אנו פותחים קורס לקבוצה לומדת ,אשר תורכב
מיזמים המעוניינים לפתח מודלים דומים בבתי הספר והקהילות בהן הם פועלים ומלמדים.
הקורס יכלול שישה מפגשים:
"מתניעים" – היכרות פתיחה ,הצגת המודל ,פרויקטים לדוגמא ,סיור בחממה האקולוגית וסדנה מעשית
"מזווית התעשיה" – מבט על שיתופי פעולה חינוך-תעשיה מהזווית של המפעל .מפגש עם אחראית קשרי
ציבור גרנות ,סיור במפעלי גרנות.
"המרחב האזורי והבית ספרי" – כיצד רואה המערכת החינוכית האזורית יוזמות המחברות את
התלמידים למומחים וחוקרים.
"החיבור למרחב הקיבוצי ,ישובי ,התישבותי" – החינוך הקיבוצי כבסיס לשילוב הנוער בקהילה.
"חדשנות" – חדשנות כבסיס להתלהבות ולעבודה עם בני נוער .סדנת Makers
"מבט מעבר לאופק" – סיכום ,מתן כלים להמשך
קהל יעד 8-12 :מורים מבתי ספר אזוריים של המינהל לחינוך התיישבותי  /אנשי חינוך יזמים מקיבוצים
ההשתתפות בתכנית בעלות מסובסדת של  ₪ 1,500למשתתף לקורס כולו.
התשלום יועבר למערכות החינוך החברתי "שבילים" ,של התנועה הקיבוצית.
מנחה :הגר שדה" ,בשבילי הייעוץ" ,מארגון "שבילים"Hagarsede1511@gmail.com ,0506-952113 .
גבי אסם ,מנהלת מחלקת החינוך בתנועה הקיבוציתgabi@tkz.co.il ,0505-655276 :
דבי בראס ,ארגון מערכות החינוך החברתי שביליםdeby@tkz.co.il ,0522-755323 :
נועם גבע ,מנהל החווה החקלאית בעין שמרgevanoam@gmail.com ,0523-750979 :
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חווה חקלאית עין
שמר  -מנשה
סילבוס (הערה :ייתכנו שינויים)
משך המפגשים – שלוש שעות .המפגשים יתקיימו אחר הצהרים ,בשעות 16:00-19:00
מפגש
מס'

מועד

1

27/11

2

18/12

3

15/1

4

5/2

5

26/2

6

19/3

מיקום

תכנים

מתניעים









היכרות ופתיחה ,גל מוסיוב ,אורי אופיר ,נועם גבע
פתיח :דר' שדאד אבו פול ,מפקח כולל ,הוראת החקלאות ולימודי הסביבה
הצגת המודל – נועם גבע
הסבר על פרויקט אמבר ופרויקט אבוקדו גרנות – דר' גל דישון
סיור בחממה להיכרות עם הפרויקט בשטח – תלמידי החממה
מפגש עם אביטל גבע – מקים החממה
מפגש עם זאביק שפריר – יו"ר עמותת החממה

חממה

סדנה – כיצד מתחילים? בהנחיית מנחה הסדנה.

מזווית התעשיה





מפעלי
גרנות

מפגש עם יו"ר גרנות עמית בן יצחק ,היכרות עם מפעלי גרנות.
מפגש עם גל מוסיוב ,דוברת גרנות ,בנושא שיתופי פעולה עם חינוך וקהילה מזווית
המפעל.
סיור במפעלי גרנות

סדנה – האם אני מכיר את סביבתי? בהנחיית מנחה הסדנה

המרחב האזורי והבית ספרי





מפגש עם רינת לוטן ,מדריכה במינהל לחינוך התישבותי ,בנושא שיתופי פעולה במרחב
מפגש עם מנהלת בי"ס מבואות עירון ,אילנה אבישר ,פיתוח יזמות בבית הספר
מפגש עם מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית מנשה ,יוחנן אשחר ,בנושא חשיבות
יצירת שיתופי פעולה בין בתי"ס וישובים במרחב

המועצה
האזורית
מנשה

סדנה – כלים לתכנון פרויקט .עבודה בצוותים ,כולל הצגת התוצר בפני קהל .בהנחיית
מנחה הסדנה

החיבור למרחב הקיבוצי ,ישובי ,התישבותי




החממה

מפגש עם רפי נבו ,קרן קמע
מפגש עם גבי אסם ,בנושא חזון ההתפתחות של החינוך הקיבוצי

סדנה – כיצד רותמים את המערכת לפרויקט .בהנחיית מנחה הסדנה.

חדשנות




מפגש עם אביטל גבע ועם מושיקו אבלגון (בוגר החממה) ,חדשנות כבסיס להתלהבות
ולעבודה עם בני נוער
סדנת  ,Makersבהנחיית יובל שגב

החממה

סדנה – מה החדשנות שלי? מה יגרום לי להתלהב מהפרויקט שלי? בהנחיית מנחה הסדנה

מבט מעבר לאופק






סיכום הסדנאות
הצגת פורטפוליו תוצרים על ידי המשתתפים
סיכום שנה
מבט להמשך

החממה

בהנחיית מנחה הסדנה
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