שגרירים צעירים – "מנהיגות חוצת גבולות" לכיתות ט'-י'
תכנית שגרירים צעירים הינה תכנית חינוכית ,ערכית ,רב תחומית וחווייתית ,המשלבת תחומי ידע
מגוונים וכישורי חיים .
הקורס מעניק ארגז כלים מעשיים בעלי מהות ותוכן המקנה מיומנויות ייחודיות מעולם
הדיפלומטיה והחברה .אנו מאמינים כי תכנית זו מהווה נדבך משמעותי בהובלת בני הנוער
למעורבות אזרחית – חברתית ותורמת לבניית דור חדש של מנהיגים חברתיים.
מטרות התכנית" :צמיחה" – ציונות ,מנהיגות ,יזמות חברתית הלכה למעשה
טיפוח מיומניות אישיות ומעורבות חברתית בדגש על מימוש עצמי ,כלים מעשיים להשתלב
כמנהיגי דור העתיד של מדינת ישראל .העמקת הזיקה לערכי הדמוקרטיה ,יצירת זיקה עמוקה
וחידוש קשרים בין בני הנוער החיים בארץ ובין מקביליהם בעולם ,השתתפות בפרויקט להקמת
רשת חברתית משותפת לבני נוער לבני נוער בארץ ובעולם באמצעי התקשורת השונים ,השפעת בני
הנוער על עיצוב דעת הקהל העולמית לגבי מדינת ישראל.
תכנים מרכזיים להכשרה – ארגז הכלים לדיפלומטיה במיטבה:
פיתוח וטיפוח זהות אישית ומודעות עצמית ,תקשורת בין אישית ,ניהול שיח ,הקשבה וסובלנות,
שוויון ,השוואה וקבלת השונה ,עבודת צוות ,הכרות עם יסודות הגישור ,ניהול משא ומתן ,ניהול
קונפליקטים ,אומנות ההופעה בפני ציבור (כתיבה ,הרצאות ,תקשורת ועוד) ,אומנות השימוש
בתקשורת העכשווית הגלובלית ומעורבות קהילתית בתחומים בינלאומיים ,חשיבה ביקורתית
ערכית ,חשיבה יצירתית ופיתוח יזמות ,חיזוק ומינוף יכולות אישיות ,הכרות עם שפת כתרבות,
תקשורת בין תרבותית ,חידוד אמות מידה אתיות וערכיות כמניע למחויבות ואחריות ,סבלנות
וקבלת האחר  ,השוואה והאנטישמיות בעולם ,הסכסוך הישראלי ערבי-פלסטיני ,על סדר היום
הגלובלי-להיות אזרח העולם ,תרומה לקהילה והתנדבות.
בני הנוער נדרשים ל:
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה ,תקשורת בינאישית טובה והופעה בפני ציבור ,בעל/ת יכולת
למידה ,חשיבה יצירתית ופתיחות ,מאמין/ה כי אפשר גם אחרת ,מחויבות גבוהה ,יכולת נתינה,
מוביל/ה חברתי/ת הרואה בקורס השגרירים שליחות ואתגר.






סה"כ  50שעות אקדמיות (כל שנה בנפרד).
הקורס יתקיים במחלקת הנוער במנשה (ביה"ס גוונים)
עלות לשנה ₪ 1500
ההרשמה  :באתרwww.icyoungleaders.co.ul :
או אצל ליזי נחום במחלקת הנוער 04-6177333-

אנו מחפשים את המנהיגים הצעירים הרוצים להנהיג את עולם המחר ומבקשים להגשים את החלום !

השגריר יצחק אלדן

ראש בית הספר הישראלי
לשגרירים צעירים

שניר דולב

מנהל בכיר וראש תחום פדגוגיה

סעיד ערדה

מנהל מח' נוער

