קול קורא
הכנס השני לטיילות חינוכית
ה ט יו ל ב מ צ יא ו ת מ ש ת נ ה
החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה  -המכללה האקדמית בית ברל,
אגף של"ח וידיעת הארץ ,החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים הלאומיים ,אשכולות,
קק"ל ומועצת תנועות הנוער בישראל.

 ,12.2.2020י"ז שבט תש"ף
"חכם השביל מן ההולכים בו .אם עלית בו – אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד" )עזריה אלון(.

הטיול במערכת החינוך במאה ה 21-אינו דומה עוד לטיול שהיה נהוג בשנים שלאחר קום המדינה ,ואף
לא לטיולים שהתקיימו בשנות השמונים והתשעים של המאה שעברה .השינוי באורח החיים המודרני,
ההתרחקות מהטבע בדור המסכים ,הטיולים התכופים לחו"ל ,התמורות בתרבות הפנאי והחשש
מאסונות בטיולים ,הביאו לירידה במעמדו של הטיול במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית.
מספר ימי הטיול פחתו ,הטיולים האתגריים קוצרו או נזנחו לטובת אתרי תיירות ,סדנאות ואטרקציות,
והגופים הפרטיים תפסו את מקומם של המורים בתכנון הטיול ובהובלתו.
בכנס השני בסדרת הכנסים לטיילות חינוכית ,נעמיד במרכז הדיון את דמותו של הטיול במציאות
המשתנה :האם ובאיזו מידה הטיול עודנו חשוב במאה ה ?21-מהי דמותו הראויה? עד כמה הוא צריך
להיות דומה לטיול המסורתי? האם השינויים בטיולים חיוביים או מעוררי דאגה? האם צריך להתאים
את המטייל לטיול או את הטיול למטייל? האם הטיול יכול להיות משמעותי לבני נוער היום ,ואם כן –
כיצד אפשר לגרום לכך? מהם המודלים לטיול נכון במציאות משתנה ,וכיצד נכון להכשיר את מדריכי
הטיולים להתמודדות עם אתגר הטיול?
הכנס יכלול הצגת מחקרים אקדמיים בצד הצגת תוצרים של אנשי חינוך ומעשה בתחום וכן דיון שולחן
עגול שיעסוק בשאלה' :הטיול החינוכי  -לאן?'.
הכנס מיועד לחוקרים ולאנשי אקדמיה בתחומי הטיילות החינוכית ,למורים ולמדריכי טיולים
במערכת החינוך הפורמלית ,הבלתי פורמלית ובמוסדות להשכלה גבוהה ,לאנשי ידיעת הארץ,
למטייליה ולאוהביה.
הכנס יתקיים ביום רביעי  ,12.2.2020י"ז שבט תש"ף ,במכללה האקדמית בית ברל.

נשמח לקבל הצעות להרצאות בנושאי הכנס.
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נושאי הכנס:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תמורות בדמות הטיול ובדמות המטיילים במאה ה21-
הטיול – כלי או מטרה?
להחזיר את המסע :מטיול שנתי למסע משמעותי
האם קיימת עוד ידיעת הארץ? מידיעת הארץ לתיירות
הליכה אתגרית – האם רק למיטיבי הלכת?
הטיול ואקטיביזם – הטיול עם הפנים לקהילה
הטיול וההורים
הטיול והמורים
תרומות הטיול למשתתפיו
ההיבט החברתי של הטיול
שיתוף תלמידים בתכנון הטיול
הטיול הנכון  -אתיקה של טיול בשטחים מוגנים
חניוני הלילה כמוקד לטיילות חינוכית
טיילות של אוכלוסיות מיוחדות
איחוד או ייחוד של הגופים המטיילים?
פוליטיקה וטיול – הילכו שניהם יחדיו?
הטיול בראי הרגולציה
הטיול בצל אירועי בטיחות – המסע לא עמד מלכת
השימוש בטלפונים החכמים בטיילות החינוכית

ניתן להציע נושאים אחרים הקשורים בטיילות החינוכית.

הגשת ההצעה:
אנא שילחו תקציר של ההרצאה )עד  450מילים( וכן ביוגרפיה קצרה של המרצה )עד  300מילים( .יש
לציין האם מדובר בהרצאה מחקרית לצורך המושב האקדמי או בהצעה להצגת תוצר חינוכי במושב
התוצרים.
את ההצעות יש לשלוח עד לתאריך
תשובות תתקבלנה עד לתאריך .20.12.19

20.11.19

אל

.tayalut-hinuhit@beitberl.ac.il

ועדת הכנס :ד"ר שלומית לנגבוים )יו"ר(  -ראש החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה ,המכללה
האקדמית בית ברל ,פרופ' עודד פוצ'טר – סגן דיקאן הפקולטה לחברה ותרבות ,המכללה האקדמית
בית ברל ,ד"ר עמית דגן וד"ר אלי אשכנזי  -החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה המכללה האקדמית
בית ברל ,אלי שיש – מנהל אגף של"ח וידיה"א ,יובל אשוש  -מנהל מרכז נע"ם ,נוף ,עם ,מורשת ,אגף
של"ח וידיה"א ,חיליק אברג'ל  -סמנכ"ל חינוך וקהילה ,החברה להגנת הטבע ,יעקב עיני – מנהל תחום
הדרכה ובתי ספר שדה ,החברה להגנת הטבע ,אורי ארליך -מנהל אגף חינוך וקהילה ,רשות הטבע
והגנים ,מאיר אורבך – מנהל תחום טיילות ,רשות הטבע והגנים ,אדיר וישניה – מנכ"ל "אשכולות"
איגוד המדרשות ,יהודית בדש – מנהלת חינוכית " -אשכולות" איגוד המדרשות ,אהרון בר -מנהל
מחלקת פדגוגיה ותכנים ,קק"ל ,רועי תשובה – סמנכ"ל מועצת תנועות הנוער בישראל.
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