5125121/51

תלמידי הישוב למען מעורבות קהילתית

מנהיגים צעירים-היוזמה המצליחה של אגף
החינוך במועצה ,פרויקט מנהיגות צעירה,
יוצא לדרך זו השנה הרביעית
אגף החינוך במועצת פרדס חנה כרכור מעניק דגש לחינוך הערכי בדגש על מנהיגות ומעורבות
חברתית .במסגרת זו פרויקט מנהיגות צעירה ,אשר מטרתו העצמת תלמידים ומתן כישורי
מנהיגות ,יוצא לדרך בישוב זו השנה הרביעית.
תוכנית "מנהיגות צעירה" הינה יוזמה מקומית של אגף החינוך במועצה מקומית פרדס חנה כרכור
הפועלת בהצלחה זו השנה הרביעית .מטרת התוכנית החברתית הינה עידוד ערכי מנהיגות
וקהילתיות וחיזוק הקשר והדיאלוג בין התלמידים מבתי הספר השונים .כ 07-תלמידי כתות ד'-ו'
מכלל בתי הספר היסודיים בישוב נפגשים לפעילות משותפת אחת לחודש .בפגישה זו נחשפים
המנהיגים הצעירים לסוגיות חברתיות אקטואליות ומגבשים יחד פתרונות ורעיונות למיזמים
קהילתיים המספקים מענה לצרכים החברתיים במושבה.
את התהליך יזמה מנהלת אגף החינוך בישוב אילנה זגול בשיתוף ובתמיכה מלאה של ראש
המועצה המקומית ושל המפקחת מטעם משרד החינוך ,הגב' לאה יגור .התהליך יצא לדרך לפני
כארבע שנים לאחר הסכמה לשיתוף פעולה של כל המנהלים בישוב .לצורך כך גויסו הרכזות
החברתיות בבתי הספר בהן נועה סבן – רכזת חברתית של בית ספר ממלכתי "מעיינות" שנבחרה
להוביל את הפרויקט בשנה זו ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם שרון שמאי מנהלת מחלקת בתי
הספר .בשנה הראשונה התמקד התהליך בבניה ,גיבוש וליכוד הקבוצה .השנה ליבת הפעילות
תהיה שיתוף המנהיגות היישובית עם תנועות הנוער והעצמתם בבתי הספר בישוב .התכנים
יתמקדו בתפקידי הלומד והתייחסות לשישה ערכים של מפתח הלב.
מפגש ההיכרות הראשון בין התלמידים התקיים לפני כחודש בהשתתפות ראש אגף החינוך אילנה
זגול ומנהלת מחלקת בתי הספר באגף החינוך במועצה המקומית ,שרון שמאי  .עוד השתתפו
נציגים של תנועות הנוער בישוב.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מציין כי אגף החינוך פועל על פי מתווה תוכנית האב
אשר הגדירה את תפיסת העולם החינוכית העומדת בבסיס העשייה .אנו נותנים משקל משמעותי
לחינוך לערכים ותוך הבנה כי יש לנו חלק חשוב בהצמחתם של דור חדש של מנהיגים ומובילים
חברתיים .דווקא בעידן העכשווי בו הילדים נחשפים לפסטיגלים ופסטיבלים בהם שירי סלפי
המקדשים את ערך "האני" ,יש מקום וצורך של מערכת החינוך להחזיר את הפוקוס של הילדים
לעשייה חברתית ,למחשבה על האחר ולפעילות למען הקהילה ".אומר געש.
מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית ,אילנה זגול מרחיבה ומוסיפה כי במסגרת העשייה מושם
דגש על שילוב שיח ערכי לצד מחויבות לעשייה ולשינוי .זוהי יוזמה ייחודית לאגף החינוך ולמועצה
ואנו שמחים לראות את הצלחתה בפועל ואת התרחבות הפרויקט משנה לשנה .המנהיגים
הצעירים נחשפים לסוגיות חברתיות ולוקחים חלק פעיל וחשוב במעורבות הקהילתית המאפיינת
את המושבה .חיזוק והטמעה של ערכי המנהיגות בקרב התלמידים מצויים בלב העשייה החינוכית
בישוב במטרה לסייע בבניית חברה בריאה ,תורמת ומתפתחת בישראל של היום ושל המחר" .
מדגישה זגול בדבריה.

