הגשת מועמדות למשלחת החמישית של המכון לחינוך לקיימות
לביה"ס  Sahajanandלחינוך מיוחד בקניה ,פברואר 2020
שלום למעונין/ת להגיש מועמדות למשלחת לקניה מטעם המכללה והמכון לחינוך לקיימות .להלן
מספר פרטים חשובים לידיעתכם:
א .מבוא :פעילות המכון לחינוך לקיימות בקניה
המכון לחינוך לקיימות פועל במכללה משנת 2007
כחלק מהפעילות הבינלאומית ,שתחילתה בשותפות עם משרד החוץ הישראלי (מש"ב ,מרכז עופרי),
נבנו קשרים עם גורמי חינוך בקניה ובהם משרד החינוך וארגון מנהלי בתי הספר היסודיים .עם
השנים פיתחנו והכשרנו מחנכים במודל "מקיים למקיים" ליצירת תרבות בת קיימא .תהליך זה
מבוסס על ראיית האדם או הארגון כבעל יכולת לצאת מעמדת "הקורבן/נזקק" לעמדת בעל
היכולת ,היזם ומוביל שינוי .התהליך שנלמד מאפשר לכל אדם וארגון לקחת חלק פעיל בהבנה
ובמיפוי אתגריו ובעיצוב פתרונותיהם הלכה למעשה .זאת כפי שפותח במודל מללמוד על ..ללמוד
עם...במסגרת הקורס למנהיגות ויזמות חברתית בתחום המוגבלויות (הגשת מועמדות לקורס
המנהיגות תתפרסם בנפרד).
מהם מטרות המשלחת ומהותה?
המשלחת השנתית לקניה הינה חלק מתהליך התפתחות ספיראלית של היחסים בין המכללה ובית
הספר לחינוך מיוחד בקניה ,מערכת יחסים שנבנית מאז  2013עת הכשרנו את פטריק מוזונגו מנהל
בית הספר  Sahajanandבחינוך לקיימות .כל משלחת תורמת ועוזרת לפיתוח הידע המקצועי,
להשבחת ההכשרה במכללה ולשיפור בית הספר בקניה .משנת  2015התחילו חילופי משלחות ,היו
 4משלחות סטודנטים לקניה ושתי משלחות מורים ואנשי הנהלה בכירים לישראל.
במסגרת המשלחות היוצאות לקניה תוכלו להתנסות ולתרום ולהיות חלק מעשייה פורצת דרך
וייחודית אשר משנה את היחס והחינוך לאנשים עם מוגבלות בקניה ואפריקה.
השתתפות במשלחת כוללת:
.1
.2
.3
.4
.5

השתתפות בקורס חשיבה מקיימת במהלך סמסטר א' תש"פ ( ימי שני ).16:00-17:30
אירוח וליווי משלחת מקניה במהלך סמסטר א'2019-20 3
שבועיים התנסות מעשית בקניה ,פברואר2020 ,
סיכום ,עיבוד ושיתוף בשניים-שלושה מפגשים במרץ-אפריל .2020
תשלום עבור כרטיס הטיסה ,ביטוח ,ויזה ותזונה מעבר לאוכל האפריקאי שבית הספר
מספק.

 .1היכן תתקיים ההתנסות?
 בית הספר לחינוך מיוחד לילדים עם מוגבלויות מורכבות ליד העיר מומבסה .להתרשמות
מבית הספר מנהלו מומלץ לצפות בסרטוןAn angel for the children with special :
 .needsלינה במתחם מוגן ומוסדר באחריות הנהלת ביה"ס.
 .2הגשת מועמדות ,מיון ,קבלה ,הכנה ומחויבות המצטרפים למשלחת עד :23.6.2019
דרישות סף:

עצמאות ,כישורי מנהיגות ויזמות ,למידה והבנה של גישת "מקיים למקיים" שתוארה לעיל.
סקרנות להיכרות וללמידה על ועם אנשים מתרבות שונה .שליטה טובה באנגלית.
סטודנט המסיים לימודי שנה א' או ב' .
מיון המועמדים:
 הגשת מועמדות במייל ראו תבנית מסמך בהמשך
 המלצת ראש המסלול (ההמלצה תועבר ישירות לדר' סילביה שטיגליץ או מר איל בלוך)
 מי שיעבור את השלב הראשון יוזמן לראיון בעל פה בסוף יוני .
 ראיון בעל פה – יתקיים ביום א' 30.6.2019 ,בשעות  ,11.00-15.00בבניין א' חדר .400
השתתפות בקורס מבוא לחשיבה מקיימת:
קורס מספר  ,3083091-01סמסטר א' ,ימי שני 16:00-17:30
מחויבות המתקבלים למשלחת:
 השתתפות בקורס חשיבה מקיימת
 הכנת תכנית פעולה לשבועיים התנסות מעשית בקניה
 אירוח וליווי משלחת מורים מקניה במהלך סמסטר א'.
 נשיאה בעלויות  :כרטיס טיסה ,ביטוח רפואי ,ויזה וחיסונים
 תיאום עם ראש המסלול לגבי הכרה אקדמית בפעילות בקניה.
 ייצוג ראוי ומכובד של המכללה.
 נוכחות מלאה בבית הספר בקניה במהלך השבועיים של התנסות מעשית ,פברואר .2020
 תהיה אופציה להארכת השהות לטיול ספארי באופן עצמאי.
תבנית מכתב בקשה להגשת מועמדות למשלחת סטודנטים לקניה תש"פ
שם המועמד/ת:
 .1טלפון נייד:
 .2דוא"ל:
 .3שנת לימוד במכללה :
 .4מסלול:
 .5ספר על מהלך של שינוי ומנהיגות שיזמת והובלת
 .6מי אני ולמה חשוב לי להצטרף למשלחת זו:
 .7מה אני יכול/ה לתרום /לתת למשלחת ובנסיעתי ?
 .8מה אני רוצה ללמוד ולקבל מהמשלחת ומההתנסות?
 .9באילו יכולות ,כישורים ותחביבים בורכתי?
 .10מידת השליטה שלי באנגלית ( קריאה ,כתיבה ,דיבור)
יש להעביר מכתב הבקשה לדר' סילביה שטיגליץ  silvia@dyellin.ac.ilאו למר איל בלוך
 ebloch@dyellin.ac.ilלא יאוחר מתאריך  .24.6.2019בכותרת המכתב יש לכתוב הגשת
מועמדות לקניה תשעט -שם המועמד .מועמדים שיעברו את השלב הראשון יוזמנו לראיונות בסוף
מאי.

בהצלחה למועמדים!

