
 
 העולם על פי 'ערי חינוך'

 

 קול קורא
חשוב ומרתק לראות מקרוב  מפרדיגמת הפירמידה אל פרדיגמת הרשתבעולם שמשתנה במהירות, שעובר מול עינינו 

 את המתרחש במקומות רחוקים, אחרים. לחוש את דופק השינוי המתרחש ברחבי העולם ובישראל. 
 

 ארגון ערי חינוך מתמחה בהובלת מסעות למידה שכאלו. מסעות שיש בהם:
 גילוי וחקר החדשנות העולמית 
 מידה, למידה, למידה..ל 
 קבוצה הרואה את היחיד ויוצרת ביחד 
 קבוצה הבנויה מאנשי חינוך מובילים ופורצי דרך 
 חוויה בלתי נשכחת של שותפות ויצירת קשרים חדשים 
 חזרה הביתה עם כוחות חדשים ומצברים טעונים בהשראה 

 
 טסאפ. א, ועל הסיפור שמספרת קבוצת וו2.0קצת על מסע כזה, על הקשר שלו לחינוך  כאןתוכלו לקרוא 

 

 והפעם דנמרק
ורואים עצמם כחוד החנית של דנמרק והעולם  מכלל מערכת החינוך בדנמרק 20%-כבתי הספר החופשיים מהווים 

רק הכנה לעולם העבודה כי אם הכנה לחיים בכלל.  דנמרק אינובבפיתוח מודלים חדשניים. תפקיד בית הספר החופשי 
תוח הסקרנות ים על ידי פהרחבת עולמ, ושיח מעמיק עם תלמידיוכוללת יצירת  תפקיד המורהלשם כך הגדרת 

  הטבעית והלמידה לשם למידה.
שיה שור , כאשר בית הספר מהווה מקור להארה.מונעת ממוטיבציה פנימיתלהגיע ללמידה ה אהמטרה המרכזית הי

 ההתפתחות האישית. , והחשיבות העצומה שתופשת נעוצים בערכי הדמוקרטיה, הקהילה זוהעמוקים של תפישה 
 

 אנו מזמינים אתכם להצטרף למסע למידה לדנמרק 
 תכנית המסע תכלול:

  מודל הנבחרתשייערך ברוח סיור למידה בקופנהאגן 
 פשייםויקור בבתי ספר חב 
  השתתפות בכנסTogetherness as motivation  

 ?(21-של המאה המיומנות חיונית  –)ה"ביחד" כמקור למוטיבציה 
 יצירת קשרי עבודה עם בתי הספר החופשיים בדנמרק 

 
 20/10/16 -ה ההרשמה פתוחה עד

 בנימינה. 6מלאכה ה רחוב", סוכה"ב 17:00 בשעה  27/10ביום חמישי  מפגש היכרות והיערכות הנבחרת ייערך
 13/11יום א',  מפגש הכנה נוסף עם יעקב הכט

 רשמו היוםיה -מספר המקומות מוגבל 
 

 תכנית המסע
 סיור נבחרת בקופנהאגןו טיסה מנתב"ג  22/11

 וסיורים בבתי ספר חופשיים Togetherness as motivationכנס   23/11-25/11
 הלכה למעשה "יחד"בבציה של ההמוטי -נבחרת מסיירת   26/11
 טיסה חזרהו סיכום  27/11

 פגישת סיכום והמשך עם יעקב הכט  4/12
 

 .ש"ח בלבד למשתתפים מישראל 5,446הצטרפות למסע הנבחרת בעלות של 
 

 התשלום כולל: 
יתקיים וארוחת בוקר | נסיעות בין עירוניות | השתתפות בכנס ש *טיסות לקופנהאגן וחזרה | מסי נמל וביטחון | לינה

  25.11.16 - 23.11.16בתאריכים  (Ollerup, Denmarkה העצמאית לבתי הספר החופשיים )אקדמיב
 *המחיר לאדם בחדר זוגי

 יים בלו"ז המתוכנן ובעלויות**ייתכנו שינו

 להרשמה לחץ כאן
 לפרטים נוספים:

 054-6878240חובב בכר 
 053-4302595יונתן זיו 

 דנמרק –והפעם 

http://education-cities.com/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%AA/
http://education-cities.com/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%AA/
http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-191499
http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-191499
http://education-cities.com/catalog/about1/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://education-cities.com/catalog/about1/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/~/media/Efterskoleforeningen/Kurser/2016/internationalt_kursus/Program_Intern_konf.ashx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0uO5oaGbQYWyoWJiI0aDdJzaC3pvzHUEqcWAIYl5jPaCRdw/viewform?c=0&w=1

