הכוח הטמון במעשים הקטנים
"יש לך – תן  ,קשה? אני יודע אבל ,תן בכל זאת .ללא תרעומת ,בכל הלב .זה חשוב) ".יאנוש קורצ'אק(

שבוע המחנך ברוח גישתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק
יתקיים בין התאריכים כ"ד-כ"ט בטבת תשע"ג 6 -11 ,בינואר .2013
"מטרת 'שבוע המחנך' היא לקדם את העיסוק בדמותו ובתפקידו של המחנך בעיצוב המעשה החינוכי,
להעלות למודעות הציבורית את תפקידו ,את המשמעות שהוא נושא בעולם הילד ואת מקומו במציאות
המשתנה בעידן הנוכחי .שבוע זה מהווה הזדמנות להביע הערכה לאנשי החינוך העוסקים במלאכה מדי יום".
)מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב - 9.4-8 ,שבוע המחנך ברוח גישתו החינוכית של יאנוש קורצ`אק(.
אין להמעיט בחשיבות התפקיד המכריע אותו ממלאים המורים באשר הם ,ואין להתייחס אליו כאל מובן מאליו .אם
אינכם מורים ,עצרו היום לכמה רגעים וחשבו :מדוע לא בחרתם במקצוע זה?" )מתוך פרסום הועד הישראלי לאונסקו
לרגל יום המורה העולמי .(2002
כמחנך וכהומניסט הבין קורצ'אק את חשיבותה של מילה טובה ,של מחווה ,של ביטוי הכרה במאמץ ,בהתמדה,
בהקרבה .הוא הבין כי ההכרה נותנת משמעות למאמץ ומאפשרת לאזור כוח ,לשנס מותניים ולהמשיך לשאת
בעול .אנו ,אנשי המכון החינוכי הישראלי ע"ש קורצ'אק מבקשים להמשיך את דרכו ,וברוח משנתו החינוכית להביע
במחווה ובמילה טובה את הערכתנו לאנשי החינוך בישראל באשר הם.
שבוע המחנך הוא ההזדמנות שלנו ,כחברה ,לתת הכרה לאנשים המופקדים על חינוך הדור הצעיר של מדינת
ישראל; הזדמנות להביע ,ברוח קורצ'אק ,את הכרתנו והוקרתנו על אותם מעשי-שגרה אותם הם עושים מדי יום
בהתמדה ,בעקשות ,לעיתים בחירוק שיניים .זוהי ההזדמנות להצביע על על דמות כובשת ,על הצלחה שקטה ,על
הישג יוצא דופן ,להאיר מעשים ואנשים מיוחדים במערכת החינוך ולומר – אנחנו רואים אתכם .אתם חשובים!
אנו מזמינים אתכם להוקיר – במחווה ,במילה ,במעשה  -לגרום לאנשי חינוך לעצור לרגע ולחייך ,להתגאות
בבחירתם להיות שם .לחזק בהם את הכוח והרצון להכנס לכיתה זקופי קומה ולהמשיך בעבודה הקשה והמחייבת
של חינוך ,קידום וטיפוח ילדי ישראל .נשמח לסייע ברעיונות לקידום היוזמה.
ניתן ליצור אתנו קשר באמצעות:
דוא"ל , korczak2012@gmail.com :אתרhttp://www.korczak-israel.co.il/:
פייסבוק ,http://www.facebook.com/korczak.institute :ציפי מרחיים054-9395306 :
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בברכה
ציפי מרחיים
יו"ר המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק

