


חינוכי קהילת אשכולחזון 

קהילות החינוך באשכול הן המשך של הבית החקלאי ושל ההתיישבות  

.בנגב המערבי

תוך צמיחה  , בשותפות ובאחריות הדדיתקהילות החינוך פועלות

.  בהתאמה לצרכים הייחודיים והמגוון הקהילתי, והתחדשות

המעודד , יצירתיות ועצמאות מחשבתית, יחד יוצרים מרחב של סקרנות

חברתית וסביבתית באשכול ובחברה  , ליוזמה ולאחריות אישית

.  הישראלית

(גורדון. ד.א)הוא המטרה -האדם . החינוך הוא הדרך
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:המטרה

.להוביל את העיצוב המערכתי של מערכת החינוך באשכול

החל  , חברתיים ורגשיים לכלל ילדי המועצה, פדגוגיים, מתן מענים חינוכיים

בחינוך ממלכתי  . תוך שמירה על רצף חינוכי , מהגיל הרך ועד סיום התיכון

.החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, דתי-וממלכתי

על ידי יצירת מרחבי חינוך המאפשרים גיוון  , שדרוג התשתית החינוכית

ובחירה

לדפוסי הלמידה  , לצרכים הייחודיים, תוך התאמה לפדגוגיה מוטת עתיד

.ולנטיות החינוכיות השונות של התלמידים וההורים



:יעדים

הובלת התהליך . ניהול והפעלת מגוון התוכניות החינוכיות הרשתיות•

.מימוש החזון החינוכי המועצתיתוך,הפדגוגי

.הובלת עבודת וועדת החינוך המועצתית•

.ניהול והפעלת  קריית החינוך החדשה כקריית חינוך קהילתית •

,  הנחיה וליווי תהליך הלמידה של פורום המנהלים וחדרי המורים•

.  לשדרוג הפדגוגיה ותהלכי הצמיחה וההתפתחות

המתמטיקה  , הובלת פרויקטים מחוללי שינוי בתחום המדעים•

.החקלאות והטכנולוגיה, הסייבר והתוכנה, והרובוטיקה

(.ועדה לבחינת הגיל הרך)בחינה ושדרוג החינוך בגיל הרך •



,  אודיסאה, מעוף, מחוננים, מגשימים)המשך פיתוח תחום המצוינות •

(.ניצני סייבר,תעשיידע, יזמות. מצוינות,וינצידה , קידומתיקה

שיפור המוכנות למעבר משגרה לחרום והפעילות בחרום במתארים  •

.השונים

.המשך פיתוח ומתן המענים הפסיכולוגיים והרגשיים•

.מתן ופיתוח מענים ראויים ומתקדמים לחינוך המיוחד•

.קידום החקלאות המדייקת, פ"פ עם המו"הקמת חווה חקלאית בשת•

שיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי ושותפות בעיצוב פני החינוך הבלתי  •

.פורמאלי

והפעלתה בנושא אלימות סמים  רשותיתשותפות בבניית תכנית •

.קהילתי לבטחוןהרשותיתוהתכנית,ה"להבפעולה עם שיתוף,ואלכוהול



פרויקטים מרכזיים

תכנית ניצני סייבר

תכנית תעש יידע

חקלאות מדייקת

פ"הקמת חווה חקלאית במו

מבנה החדשנות בנופי הבשור ומרחב המייקרים

".ערי המחר"תכנית מתמטיקה 

תכנית נוער שותה מים ודעת

יזמות וטכנולוגיהתכניות

.תכנית  הנובליסטים עולם המדע

.הסבת אקדמאיים להוראה, טיוב כוח ההוראה

.ופרויקט הילה, הקמת יחידה לקידום נוער

.מעורבות חברתית

.21-מיומנויות הטבע האנושי למאה ה" אתיק טוק"

.בתי ספר מקדמי בריאות ורווחה נפשית

.ל"הכנה לגיוס לצה


