משרד החינוך

השביל שלי  -משך הפעילות  15דק'
מהלך הפעילות
הפעילות נפתחת בשליחת וואטסאפ עם קישור לאתר שביל יוזמותwww.edmap.co.il :
למשתתפים.
דברי פתיחה אפשריים עבורך:

-

חיבור לחזרה מהחופשה :בדומה לכוחות החדשים שסיפקה החופשה בזכות היציאה
מהשגרה וביקור במקומות אחרים מעניינים ומסקרנים ,בחרתי לפתוח את השנה עם
פעילות קצת אחרת ברוח הזו.

-

חיבור לחדשנות המתהווה בביה"ס (למשל לאור בינוי  ,21Mשינוי במרחב או שינויים
אחרים) :ברוח השינויים שערכנו בקיץ בבית הספר ולקראת הבאות ,בחרתי לפתוח את
השנה עם פעילות קצת אחרת שתספק לנו השראה להמשך.

-

חיבור לשאיפה/ליעד של למידה והתחדשות מתמדת בקרב הצוות ובית הספר :בדומה
לשנים עברו ,גם השנה נרצה לכוון גבוה דרך רעיונות חדשים ויוזמות שנמשיך לפתח
בבית הספר ובשותפות עם הקהילה .בחרתי לפתוח את השנה עם פעילות קצת אחרת
שתספק לנו השראה לכיווני עשייה חדשים ונוספים.

-

חיבור לאיחולי השנה החדשה :שתהיה לנו שנה של עניין וסקרנות ,שנה של למידה
והתפתחות ,שנה של התחדשות וחדשנות .כדי לא רק לאחל אלא גם לעשות בחרתי
לפתוח את השנה בפעיולות קצת אחרת.

צעד  :1הנכם מוזמנים להכנס לשביל יוזמות  -מפת החדשנות בחינוך.

שביל יוזמות הינו מפה אינטרנטית המציגה  ,לפי פריסה גיאוגרפית ,בתי ספר יזמיים.
השביל מציג ידע על פיתוחים פדגוגיים ,ארגוניים ,חברתיים שנעשו על ידי מגוון מסגרות
חינוך .השביל משמש הזדמנות להשראה ,שיתוף בידע ,ללמידת עמיתים בקידום יזמות
חינוכית.

בחרו את נקודת כניסה שמעניינת אתכם כהתנסות אישית:
●

למידה מבתי ספר אחרים סמוכים אלי ואני לא מכיר/ה

●

נושא מקצועי שמושך אותי  /מעורר בי עניין

●

תחום ייחודיות דומה לזה של בית הספר שלנו

●

חיפוש לפי עניין גיאוגרפי

השתמשו באפשרות החיפוש או לחצו על המפה.
הכנסו ושוטטו… ( 5דק')
צעד  :2התחלקו לזוגות או שלישיות (בהתאם לכמות הצוות)
לרשותכם  3דקות לשיתוף בדבר מעניין שקראתם או שמשך את תשומת הלב מתוך השיטוט.
ו  2 -דקות להחלטה על המלצתכם לכל הצוות :בי"ס שהייתם רוצים לבקר בו להכיר יותר מקרוב
צעד  :3שיתוף ההמלצות במליאה ואיסופן (משך זמן)
פעילות המשך:
מאוסף ההמלצות לסיורים או להעמקת ההכרות עם בי"ס מהשביל ניתן לפתח תוכנית אישית /
קבוצתית עם סיורי השראה ולמידת עמיתים.

