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לכל חברינו החוגגים את השנה האזרחית החדשה
שנה טובה וחג שמח

אסף מנוחין וצוות הפיקוח

ביקור ראש המינהל לחינוך טכנולוגי בבתי הספר "עמל
שחקים" בנהריה ומכללת "הגליל המערבי עתיד" בירכא
בתאריך  13.12.2021נערך ביקור של מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל
וראש מינהל חינוך טכנולוגי ,ביחד עם צוות החינוך הטכנולוגי על-
תיכוני ,בתיכון ובמכללת עמל שחקים בנהריה בניהולו של דר' אבי
מנשס המוביל את המוסד למצויינות אקדמית וערכית עם מנהלת
חטיבה עליונה גברת מילה זגורי ומנהלת חטיבת הביניים גברת רונית
יוסבשווילי.
הביקור כלל סיור בתיכון ,במכללה ובכיתות השוחרות של "חיל
האוויר" אשר קיבלו את המבקרים במסדר .התקיים דיון ושיח עם
תלמידי התוכניות השונות ובדגש על תוכנית טו"ב אקדמי ותוכנית
לה"ב .הצוות הפדגוגי סיפר בגאווה ובהתרגשות על הצלחת תלמידי
כיתה ט' ותלמידי כיתה י' ,אשר למדו במהלך חופשת הקיץ במכללת
הגליל המערבי וצברו  6נקודות זכות לקראת התואר הדו חוגי בניהול
וחינוך שאותו לומדים.
בהמשך התקיים סיור במכללת "הגליל המערבי עתיד ירכא"
בניהולו של מר אחמד חמזה וצוות הנהלת המכללה ונציגות
הבעלות רשת חינוך עתיד .התקיימו מפגשים עם התלמידים
במגמות השונות הקיימות במכללה ובמגמה לעתיד ,התקיים
שיח עם תלמידים ,סטודנטים ובוגרים הוצגו התוכניות הייחודיות
אשר מקדמות את המכללה בכיתות י"ג-י"ד וגם את החינוך
המיוחד בתוכנית מגמה לעתיד.
הצוות התרשם במיוחד מהתפיסה הפדגוגית המאפשרת
לתלמידים מרקע שונה להגיע להישגים מרשימים ולשיעורי
זכאות לדיפלומה גבוהים ביחס לשיעור הארצי.

מפגש הגיבוש בין צוותי פיקוח

בתאריכים  26-27.12.2021התקיים מפגש גיבוש בין
המדריכים של הפיקוח במגמת הנדסת אלקטרוניקה
ומחשבים והמגמה מדעית הנדסית ובין צוות הפיקוח על
החינוך הטכנולוגי על-תיכוני.
היום הראשון החל בהתכנסות במכללת "רוגוזין קריית אתא"
בריכוזו של מר דוד קמגר .בהמשך התקיים סיור בנופיה
היפים של נצרת לקראת חג המולד בהדרכתו של מר משה
אביב.
ביום השני התקיים יום עיון במכללת "קציני ים עכו" בניהולו
של מר זאב רביץ וסגניתו גברת פרח כהן ,ומנהלת הכפר דר'
עפרה שטיין .לאחר הכרות עם המוסד  ,המטרות והיעדים ,
סיור במכללה וחשיפה לסדנאות ולמגמות הטכנולוגיות.
כחלק מהגיבוש התקיים דיון שכלל את הצגת החזון
הפעולות והמבנה הארגוני והמשימות העומדות בפני כל
צוות פיקוח .בהמשך התקיימו "שולחנות עגולים" הטרוגניים
שעסקו בסוגיות פיקוח (כגון :איכות ההוראה ,מגמה לעתיד,
פדגוגיה אקדמיזציה וכד') שהועלו על ידי המשתתפים
והתקיים דיון משמעותי במליאה.
אנו רוצים להודות לצוות הנהלת המוסד על האירוח הנדיב
והמפנק שתרם רבות לאווירה הנעימה ביום העיון.

מנהלי מכללות

בהמשך התקיים מפגש עם צוות מנהל אוכלוסיות בצה"ל
לקידום החינוך הטכנולוגי על-תיכוני באוכלוסיות אותם מקדמים.

השתלמויות לרכזי מסלולים ותוכנית בחינוך
הטכנולוגי על-תיכוני
במהלך חודש דצמבר ,החלו שתי השתלמויות במקביל,
בנושא :פיתוח מיומנויות המאה  .21המשתלמים נחשפים
לאמצעים המאפשרים קידום החינוך הטכנולוגי על-תיכוני
ככלי מרכזי בהשתלבות בשוק התעסוקה העתידי.
ההשתלמויות כוללות :הכרת התוכניות המגוונות של החינוך
הטכנולוגי על-תיכוני ,הקשר לתעשיידע כבסיס להכרת
התעשייה ,תוכניות האצה לשילוב האקדמיה כהמשך לחינוך
הטכנולוגי על-תיכוני תוך צבירת נקודות זכות לתארים
אקדמיים והנדסה ,ושימוש באמצעים ניהוליים כדוגמת
וועדות היגוי תוכניות עבודה וכד'.
מנהלי תוכנית טו"ב
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