
Elever besøker hverandre
Tekst: Sigve Bø

Nyhetsbrev nr. 1/2017 www.netanyaforeningen.no post@netanyaforeningen.no

Fortsettes neste side . . .

Det er tid for å se seg tilbake på et arbeidsår som 
også for Netanyforeningens del er avsluttet. 2016 
ble også et år preget mer av såarbeide enn av 
innhøsting.

Netanyaforeningen prøver til enhver tid å utvikle 
sam-arbeidet mot Netanya og til tider blir det via 
Netanya og mot resten av Israel. Kontaktene våre 
i Netanya blir døråpnere inn mot hele landet. På 
den måten kan vi være med å utvikle relasjoner i 
en større sirkel.
Men de personlige relasjonene ønsker vi å bygge 

mellom innbyggerne i Netanya og Stavanger. Der-
for er det svært hyggelig at skolen Ort Leibowitz, 
ved sin lærer Itzik Zuaetz, nylig har invitert lærer 
og elever ved Gautesete skole til Netanya i septem-
ber.
Flott at skolene har utviklet kontakt som leder til 
besøk. Kanskje vil det være litt tidlig på skoleåret 
for de norske elevene med en tur allerede i sep-
tember. Hvis det ikke lar seg gjøre vil besøket gå 
andre veien. Vi ser i så fall frem til at lærer og 
elever vil besøke Stavanger med det første.
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Som omtalt i vår lille «lapp» i oktober fikk vi besøk av 
Yaccov Hecht i høst. Hecht var invitert til Stavanger 
fordi han hadde utviklet en interessant og alternativ 
pedagogikk, som var i bruk i skoler i Israel og andre 
steder i verden.

Det vi ikke visste var at han hadde vært rådgiver for 
seks undevisningsministre i Israel, og noen uker før 
han kom til Stavanger hadde han hatt besøk av mer 
enn 30 undervisningsministre fra OECD landene. 
Blant de besøkende var PISA-undersøkelsens far, An-
dreas Schlicher. PISA-undersøkelse er en vurdering av 
OECD landenes elevprestasjoner.

Med i besøket var også direktøren for MOOC, et net-
tbasert studieprogram utviklet av verdens ledende 
universiteter. Med andre ord, hele den vestlige verden 
ser i dag mot Israels pedagogiske nyvinninger. Og 
mannen som har initiert disse grensesprengende 
nyvinningene kommer på besøk til Netanyaforeningen 
i Stavanger! Men den folkelige personligheten Yac-
cov Hecht hadde sin hensikt med besøket, utover det 
å ta i mot en invitasjon og fortelle om sitt arbeide i 
skolen. Det var tydelig viktig for Hecht å få formidlet 
resultatene av sitt arbeide for å gjøre livet enklere for 
skole-elever andre steder i verden. Han var selv i sin 
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Årsmøtesaker og kaffi.

I Hadera i Israel holdes dette året den årlige konferansen for Demokratic Schools, IDEC 2017.
Konferansen blir fra 28 mars til 3april. De to første dagene er der omvisning på skoler

som bruker denne pedagogikken, deretter blir det foredrag og erfaringsutveksling.
Fra Stavanger vil delta en delegasjon på 9 personer. Politikere, lærere og fra lærer-utdanningen.

Vi håper på inspirasjon og nytenking til det beste for elevene ved skolene våre.

tid en dyslektisk skoletaper. Flink til å spille fotball 
og interessert i naturen. Som ung forlot han skolen 
med en klar intensjon om å skape en skole som kunne 
inkludere alle og å verdsette enhver elevs utrustning 
fra Skaperens side. 27 år gammel startet han sin første 
Demokratiske Skole med 300 elever. Året etter hadde 
han 5000 på venteliste. Idag har han bygget og bygger 
2000 skoler over hele verden som nyttiggjør seg hans 
ideer i undervisningen.
For tolv år siden henvendte borgermesteren i Beit 
Yam, byen i Israel som toppet kriminalitet og volds-
statistikken i landet, seg til Yaccov og ba om hjelp. 
Byen med vel 200 000 mennesker har tatt i mot mange 
flyktninger og fattige. I sommer, etter 12 år med bruk 
av pedagogikken for Democratic Schools, er byen uten 
vold og 82% fullfører vidergående utdanning. Gjen-
nom skolen utvikler de unge menneskene respekt for 
hverandre og for samfunnet rundt seg.
Selv om både FN og EU til tider er ivrige etter å 
fordømme Israel ved enhver anledning, kan de ledende 
industrilandene likevel ikke la være å ta tak i kappe-
fliken til denne jødiske mannen for å hente hjem en 
inspirasjon de sårt trenger i sine respektive land. Suk-

sess i undervisning og utdanning av den oppvoksende 
generasjonen er nøkkelen for framtiden til enhver 
nasjon. At Israel ikke scorer bedre enn Norge på PISA-
undersøkelsene, en plass nedpå 30-tallet, men likevel 
er en verdensleder i innovativ aktivitet, pirrer selvsagt 
nysjerrigheten. At studentene i Israel lykkes langt 
bedre enn alle andre nasjoners studenter når de tar 
seg gjennom de nettbaserte studieløsningene MOOC-
systemet tilbyr, skaper også undring.
Nøkkelen ligger for en stor del i Hechts Democratic 
Schools pedagogikk. En skole hvor der i klasserommet 
finnes to lover. Alle er lærere og klassen får karakter. 
Med disse to enkle lovene skifter klassemiljøet karak-
ter. Integreringen går av seg selv, og alle kappes om å 
gjøre hverandre gode. Mens den vanlige skoletenking i 
et par hundre år har handlet om å dyrke fram de beste 
og dermed naturligvis klassifisert andre som mindre 
gode, oppnår Democratic Schools å gjøre alle til vin-
nere. Verdien i mangfoldet synliggjøres og skattes.
Ikke underlig at Yaccov Hecht ble lyttet til hvor han 
kom i Stavanger. Han fikk dele sine erfaringer hos 
NHO, UIS, skoler, for byens politikere og for Netanya-
foreningens medlemmer på Sabbatskvelden på Solborg.
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