מרכז חינוכי אנ"א רבין ,ירושלים – הצעות חדשות לשנה"ל תשע"ח
יום עיון – "אם אתה רוצה להיות מלך"
יום עיון המוקדש להעצמה חינוכית משמעותית בנושא הדמוקרטיה הישראלית .פעילות המשלבת חינוך
ערכי ,הפעלות חווייתיות ולמידה פעילה אודות עם ישראל בין עמי הקדם.
ביקור בלב הפועם של עיר הבירה ,למרגלות קריית הלאום בה שוכנים מוסדות השלטון ,התרבות והרוח
של מדינת ישראל ,מוקד ייצוגי וסמלי של המדינה היהודית -דמוקרטית .יום העיון כולל ביקור מעמיק
בשני אתרים במקום :המרכז החינוכי אנ״א רבין ומוזיאון ארצות המקרא .חמש שעות בהן יעברו
המשתתפים סדנה חווייתית אודות המשמעות של ההבדלים בין מלוכה לדמוקרטיה ע״י משחקי תפקידים
וזיהוי שירים ,סיור מיוחד שהותאם לנושא במוזיאון ארצות המקרא המרתק ,מיצג אור-קולי "קווים
האדומים בדמוקרטיה הישראלית" וסדנא מסכמת המובילה את המשתתפים להפקה של תוצרים
משמעותיים שיועברו בסיום לצוות החינוכי כדי לאפשר המשך דיון ,עיבוד ומחשבה בכתות.
יום העיון מעלה על נס את הערכים של הדמוקרטיה הישראלית ואת האופן שבו הדמוקרטיה הישראלית
משפיעה על חייהם ומושפעת על ידי מעורבותם של בני ובנות הנוער.
יום עיון  -קריית הלאום של מדינת ישראל
יום שכולו חוויה ומחשבה סביב ובתוך הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון  -מדינת ישראל.
יום עיון המשלב אנרגיות גבוהות בשילוב מגוון מרכיבים חינוכיים  -אתגר ניווט סלולרי בגן הוורדים
הנמצא בלב קריית הלאום ,פעילות יצירתית סביב הרכבתה מחדש של מגילת העצמאות ,סדנא המשלבת
היכרות מעמיקה עם מדד הדמוקרטיה הישראלית ודיון ערכי סביב המרכיבים המהותיים של המדד.
כל אלו מובילים לסדנת סיכום שמטרתה גיבוש תוצרים המועברים אל הצוות החינוכי של בית הספר
להמשך דיון ,עיבוד ומחשבה בכתות.
יום עיון דינאמי המאפשר הפנמה של ידע מתקדם אודות הדמוקרטיה הישראלית בשילוב היכרות עם
הערכים הבסיסיים ביותר המרכיבים אותה.
אומץ לב חינוכי  /סדנא לצוותים חינוכיים
ברור משותף של האתגר בהעלאת סוגיות טעונות ומורכבות לדיון בכיתה או בקבוצה החינוכית.
דיון תוך שימוש במרכיבי תוכן מגוונים ,מאפלטון דרך יאנוש קורצ'אק ועד לתכנים שעלו בסדנת
התלמידים האחרונה שערכנו במרכז החינוכי.
 כיצד הצוות החינוכי נערך להעלאה של נושאים טעונים לשיחה בקבוצה?
 כיצד אנו מבנים תרבות שיח המותאמת לכך?
 כיצד מתמודדים עם אמירות קשות ומערערות במהלך הדיון ומנווטים אותם למקום חיובי?
 כיצד אנו מגדירים דיון מוצלח?
הנחיה :אורי בן ציון ,איש המרכז החינוכי אנ"א רבין ,ירושלים.
מנחה קבוצות דיון בסוגיות הטעונות הקשורות לרצח רבין ולהשלכות שלו על החברה הישראלית אז
והיום.
ישנה אפשרות להנחיה בצמד בשילוב עם אנשי חינוך נוספים המתמחים בהתמודדות עם הצורך לגלות
אומץ לב חינוכי סביב עיסוק באזרחות ,אלימות ,מיניות ,אמונה ועוד.

