
"אם תרצה לבנות ספינה שתפליג למרחוק, לא יצלח הדבר בידך אם כל שתעשה הוא לגייס אנשים, ..
 עליך לגרום לכך כי ליבות האנשים ימלאו געגועים וכמיהה אל הים הרחב, אל האופק האין סופי-

רק כך תבנה הספינה, רק כך תצא אל הימים הרחוקים" 
מתוך הנסיך הקטן/ אנטואן אכסופרי

במפגש האחרון נחשפנו לנתונים מתהליך הגיל הרך בעיר והתמקדנו ביצירת חזון אקוסיסטם STEM יישובי.
ניצב דוד ביתן, סמפכ"ל המשטרה סיפר לנו את סיפורו הצלחתו האישי והחיבור לעיר אופקים.

הרצאה שנתנה לנו תנופה לדיונים בקבוצות.
שאלנו שלוש שאלות:

לאחר ניתוח, אשכול ועיבוד התשובות אנו מביאים לפניכם סיכום ביניים של התהליך:
הגדרת העירוני תמונת עתיד של אופקים בתחומי STEM ומיומנויות המאה ה-21

• העיר כמערכת חזקה ומאפשרת
• קהילה וקהילתיות ממשמעותית  שורשית ועמוקה

• שותפויות ושותפים משמעותיים
• מרחבים גדולים

• פוטנציאל לשינוי – אגרוטק, מרכז בצלאל לאומנות
• גידול באוכלוסייה

• גדילה של מוסדות חינוך

1. מנוף לעולם התעסוקה (מה יוצא לנו מזה?..) 
2. מנוף ערכי (כחברה, כקהילה)

3. מימד מתודולוגי (דרכי חשיבה והתנהלות)

מטרת האקוסיסטם : 
אקוסיסטם אופקים יגייס את מירב הכוחות הפועלים בעיר לתכלית ועבודה משותפת המושתת על יסוד

התשתיות החברתיות ומטרתה להכין את ילדי אופקים לאתגרי המחקר ולהגדיל את מרחב ההזדמנויות שלהם
בדרך למוביליות חברתית.

חוזקות ואתגרים של אופקים

מוטיבים מרכזיים:

• מרחבי השפעה לאורך הרצף החינוכי  - חינוך פורמאלי, בלתי פורמאלי, מרחב עירוני, במרחב הביתי.

• STEM לכולם – חשיפה והנגשה לכלל תושבי האופקים. 

• STEM בהתאמה אישית - הנגשת מודלים המעודדים אוכלוסיות מגוונות כמו חרדים, נשים. כמו כן יצירת מגוון
  אפשרויות המאפשרות ציר התקדמות אישי. 

• שותפות ושפה משותפת – חיבור בין הרשות, אקדמיה, תעסוקה ומגזר שלישי. הכרה בחוזקותיו של כל אחד. 

• קהילתיות – חשיבה גלובלית לצד שמירה על ייחודיות של כל קהילה, תרבות הדדית, שיתוף ובניית הקהילה
  ומתן מענה לצרכיה.

• רצף חינוכי מגיל גן עד תעסוקה

• אינטרדסיפלינריות – הקניית ידע, חיבור בין ידע למידע, הנגשה וחשיפה לעולמות תוכן מגוונים ושונים.

• מודילינג והתנסות

עקרונות עבודה דומיננטיים:

חוזקות ויתרונות

• פערים בתחושת מסוגלות (ציר מנטלי) תמונת עתיד,
  תחושת מסוגלות, כלים למנהיגות ולמצוינות,

  מודעות לאפשרויות עתידיות)
• פערים בתשתיות אינטרנט ודיגיטציה בעיר התומכות

  תהליכי למידה דיגיטליים.
• פערים בכוח אדם מיומן והטמעה של מיומנויות

  המאה ה-21 בלימודים
• פערי שפות

• אוכלוסייה מגוונת וריבוי קהילות
• מרחק ממוסדות לימוד אקדמיים ומרכזי תעשייה מתקדמת

אתגרים

אופקים תקדם ותוביל חינוך חדשני
כדי לייצר מרחבי מצוינות המאפשרים הגשמה אישית וצמיחה עירונית לגווניה ולסובבים אותה.

DS2 – סיכום מרחב עיצוב שני

שותפים יקרים,
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בעולם האוטופי שלי אופקים היא..1

מה אני אוהב בעיר? ומה הן החוזקות בעיר?

מה האתגר היום לדעתי בתחומי הstem ומיומנויות ברשות?

בברכת חג אביב שמח!
צוות ECOSTEM21  אופקים


