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תוכנית פילוט למינוי קואורדינייטורים בשיטה חדשה
מאת :מועצת המנהיגות הבינלאומית
אל :כל הקואורדינייטורים והקואורדינייטורים בהכשרה
תאריך :דצמבר 2017

במהלך  ,2018מועצת המנהיגות הבינלאומית (להלן המועצה) מזמינה את הקואורדנייטורים הנמצאים
בתהליך הכשרה לקחת חלק בשיטה המוצעת והחדשה למינוי קואורדינייטורים( .ניתן למצוא את המסמך
בכתובת  www.focusing.org/ccrאו  .)www.focusing.org/ccrבכדי שהפיילוט הזה יעבוד כראוי ,על
הקואודינייטורים בהכשרה וכמו כן על הקואודינייטורים המנטורים שלהם להביע רצון להשתתף .אנו
מודים מאוד לאלה המוכנים להשתתף בפיילוט של התוכנית ,ואנו מעודדים את קואורדינייטורים בהכשרה
מקבוצות שפה  /תרבות שונות וגם מסגנונות התמקדות מגוונים ,להשתתף בתוכנית כך שניתן יהיה
להחיל את תוצאות הפיילוט על מגוון רחב של קואורדינייטורים בהכשרה .השתתפותכם תהא מועילה
מאוד בזמן שאנו מזהים יחד את הדרך הטובה ביותר קדימה.
הקואורדינייטור והקואורדינייטור בהכשרה יסכימו על מי יהיו צוות התמיכה .הכשרת הקואורדינייטור
בהכשרה יכולה להתחיל לפני הקמת צוות התמיכה ,אך צוות התמיכה צריך להיות פעיל מספיק זמן כדי
להוות חלק משמעותי בתהליך ההכשרה של הקואורדינייטור בהכשרה .קואורדינייטורים בהכשרה אשר
כבר החלו את ההכשרה שלהם מוזמנים להצטרף לתוכנית הפיילוט .במהלך תוכנית הפיילוט ,המועצה
זמינה כמשאב לכל צוות ,וחברים במועצה יצרו מעת לעת קשר עם הקואורדינייטור והקואורדינייטור
בהכשרה כדי לברר כיצד מתקדמת התוכנית( .שאלות המועצה יהיו על האופן שבו התוכנית הולכת ,לא
על המוכונות של הקואורדינייטור בהכשרה .אנו מעודדים תמיד את הקואורדינייטורים בהכשרה וכל חבר
בצוות התמיכה שלהם לפנות למועצה עם משוב ,שאלות או חששות .אם אתה מעוניין להיות חלק
מתוכנית הפיילוט ,אך יש לך שאלות בנושא זה ,אל תהסס להפנות את שאלותיך לכתובת
 ilc@focusing.orgאו לכל חבר במועצה הבינלאומית באופן אישי.
במהלך  2018המועצה תפעל כמרכז תקשורת אשר יתטפל במידע הנכנס והיוצא הקשור להתקדמות של
תוכנית הפיילוט .במחצית השנה בערך ,המועצה תעביר את המידע על התכנית לכל הקואורדינייטורים,
ותזמין את כל הקואורדינייטורים לתת משוב.
במהלך תוכנית הפיילוט ,ההנחיות הישנות למינוי קואורדינייטורים עדיין יחולו על כל הקואורדינייטורים
בהכשרה האחרים והקואורדינטייטרים (ניתן למצוא את ההנחיות הישנות ב-
.)http://www.focusing.org/coordinators/Guidelines-to-Become-a-Certification-Coordinator-2013.pdf
במילים אחרות ,במהלך תוכנית הפיילוט ,יחולו שתי שיטות שונות של מינוי קואורדינייטורים .זה יאפשר
לנו (מועצת המנהיגות הבינלאומית  ILCאו המועצה) להבטיח כי המערכת החדשה היא מעשית ומועילה,

בטרם כולם יחוייבו לעבוד על פיה .כל קואורדינייטור בהכשרה אשר יכנס לתוכנית הכשרה עם
קואורדינייטור תחת ההנחיות הישנות ,יהיה רשאי להשלים את ההכשרה שלו תחת ההנחיות הישנות.
בסוף  ,2018המועצה תעריך איך עבדה שנת הפיילוט הראשונה ותדווח לחבר הנאמנים
ולקואורדינייטורים .יתכן ונשנה את המסמך הזה ,בהתבסס על מה שלמדנו .אנו עשויים להחליט להמשיך
בתוכנית הפיילוט בשנת  .2019לחילופין ,אם נקבע כי השיטה עובדת טוב מספיק בכדי ליישמה ,נבקש
מהמועצה לאשר את השיטה החדשה ,וזאת לאחר התייעצות עם כל הקואורדינייטורים.
מסמך זה יתורגם למספר שפות .אנש שימו לב להגעת התרגומים בכתובת  .www.focusing.org/ccrאם
אתם מוכנים לתרגם מסמך זה לשפתכם ,אנא צרו עמנו קשר בכתובת .ilc@focusing.org

