
 רווה-ס גן"הצעה לקונספט בית ספרי עבור ביה
 ת"ארתור רוזנר ושו



 ?למה זה בכלל חשוב

 רתימת הכלל לחזון משותף•

 תחושת ייחודיות ומיוחדות•

 פיתוח הצוות הבית ספרי•

 קו מנחה לפעילויות•

 (ו"רשויות וכ, אקדמיה, תעשייה)פ עם גופים חיצוניים המזדהים עם החזון "יכולת שת•

 יכולת לקבל הכרה ותמיכה ממשרד החינוך•

 רצף התפתחותי לאורך השנים עבור התלמידים•



 הרבה עשו את זה לפנינו



 לכולם -גם הצלחה  איתוהוא מביא , החזון הוא לא רק סיסמא



 ?איך לקבוע מבין כל כך הרבה כיוונים חשובים? אז מה החזון שלנו

הכנה למאה  
21ה  

 מנהיגות
פיתוח  

יכולות בין  
 אישיות

 ערכים
סביבה  
 ירוקה

פיתוח  
יכולות  
 אישיות

 דיגיטליזציה ציונות מצוינות
חיבור  

 לשורשים
נתינה 
 לקהילה



 ?איך לאפשר לאינדיבידואל שבילדנו למצוא את כיוונו, ולא פחות חשוב



אבל העיקר להתחיל  , אין אחת נכונה, יש הרבה דרכים להגיע למטרה
 לצעוד



  גווניותיש צורך במציאת מכנה משותף רחב המאפשר נגזרות רב 
 שעונות על מירב הצרכים



 יזמות



 ?...יזמות

 ?...באמת

 ?....זה הכי טוב שהצלחת למצוא

 ?....מה זה בכלל אומר

 ?...שוב סיסמאות



 ליזמות פנים שונות שבהם כל אחד יכול למצוא את דרכו

יזמות 
 חברתית

יזמות 
 ירוקה

יזמות 
 טכנולוגית

יזמות 
 יזמות חינוכית אומנותית



 ליזמות ניתן לשפוך הרבה תוכן

 תחרויות

 סיורים

 פרויקטים

שיתופי  
 פעולה

 ירידים

קבוצות  
 חשיבה



 ליזמות אפשר למצוא הרבה חברים



 ויזמות מפתחת הרבה תכונות

 יצירתיות ערכיות

 חשיבה ביקורתית שיתוף פעולה

 מנהיגות



 ?ומה בכלל המסלול? אבל איך מצפים מילדים קטנים לבחור את דרכם

ח-כיתות ז  

 ניצוצות של יזמים שונים

פ עם גופי חוץ"שת  

 סיורים לפי תחום

פ בין הקבוצות"שת  

"הכרישים"  

ופרויקטים תוכניות  

ו-כיתות ד  

 חלוקה לקבוצות לפי סוגים

 הקניית יסודות

 יזמות בית ספרית

 יזמות במועצה

 ימי שיא

ג-כיתות א  

 חשיפה לסוגי היזמות 

 הנחת יסודות

 יזמות כיתתית

 ירידים



 ?אז מה עושים עכשיו

 הסכמה

•  יצירת קו אחיד עם חדר המורים בנוגע לרעיון

•  דברור למועצה לגבי הכיוון המתגבש וקבלת רוח גבית למהלך

 תכנון

•  יצירת קבוצות חשיבה וקבוצות עבודה לתוכנית מפורטת

• או יועץ או כל גורם רלוונטי/ו ן"תלשילוב גורמי   

•  שילוב נציגי הורים

•  תקשורת להורים ומיתוג

 פיילוט

•  ביצוע שנת מבחן בשכבות נבחרות

• בקרה ושיפורים, מדידה  

 ארוך טווח

•  יצירת קשר עם גופים

•  תכנון רב שנתי מתגלגל

• כוללות תוכניותהרחבת התוכנית ותכנון   



 ואולי בסוף נהיה

ליזמות" גן רווה"בית ספר ניסויי   


