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  ירושלים,   י"ח אייר, תשע"ז
 2017מאי,  41 

 
 לכבוד

 חטיבות הבינייםמנהלי ו מנהלי בתי הספר היסודיים
 שלום רב,

 
  חבשנה"ל תשע"הנדון : הצטרפות לתכנית "נאמני זכויות הילד בלמידה שיתופית" 

   מנהלת בית ספר  -ע"ש כרמלה גולדגלס ז"ל

 
למידה שיתופית כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי. מזמין אתכם להצטרף לתכנית  משרד החינוך 

מטרת התוכנית לחבר בין אוכלוסיות שונות בחברה רבת תרבויות וזהויות ולדון בנושאים 
 ם מסדר יומו של בית הספר.יאקטואלי

הלמידה תתקיים בסביבה  .תילמד כגוף ידע יישומי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה 
 נות הדיגיטלית בתהליכי חקר ולמידה.דיגיטלית, ותעמיק את האוריי

מדינות בעולם ומוביל לפיתוח הזהות וההערכה העצמית של התלמידים  192הנושא נלמד ב 
התלמידים והמורים כנושאי זכויות, אחריות וחובות, ולבניית סמכות משמעותית לצוותי החינוך. 

אישית ואזרחית, כבוד  ישתפו פעולה לגיבוש יוזמות ותוצרים דיגיטליים אשר ישקפו אחריות
 והוגנות במארג היחסים בבית הספר ובקהילה.

 
 ח' מכל המגזרים -ז'  ו' ותלמידי  -תלמידי כיתות ה'  קהלי היעד: 

 מטרות התכנית

  למידה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה ופיתוח מודעות ליישום זכויות לצד
שלהם בבית הספר, בקהילה אחריות אישית ואזרחית של תלמידים בסביבות החיים 

  ובחברה. 

  פיתוח וטיפוח אוריינות דיגיטלית ולמידה שיתופית מקוונת בין תלמידים ומורים מבתי
 ספר המייצגים קהילות וציבורים שונים בחברה הישראלית.

  שיפעלו למען יישום זכויותיהם של כל  –נאמני זכויות  –בניית קבוצת מנהיגות תלמידים
 חינוכית.השותפים לקהילה ה

 תנאים להשתתפות

  ש"ש במערכת לתוכנית 1הקצאת 

  מינוי מורה מוביל 

 4-2 מרוכז למורים בבית יציב במועדיםקורס הכשרה השתתפות המורה המוביל ב 
בנוסף, יתקיימו מפגשי   שעות המוכר לאופק חדש. 30בהיקף של  2017ביולי 

 .סיום שנהמפגשי הדרכה וכנס  ,למידה מרחוק

 .גיבוש קבוצת תלמידים למנהיגות בית ספרית וקהילתית 

  .פיתוח ויישום יוזמה חינוכית מקוונת או פיזית בתחום הנלמד בבית הספר ובקהילה  
 

 אונסק"ו.אגף קשרי חוץ והתוכנית מלווה בתוכנית הערכה חיצונית של דר' ענת רביב מטעם 

 ולימודית. נשמח לשיתוף פעולה המוביל לייחודיות ולמצוינות ערכית
 

  15/6/17נים להשתתף ירשמו בטופס המקוון עד ימנהלי בתי הספר המעוני
 

 בברכה,
 רוני דיין                                דר' דלית אטרקצ'י                                    טובה בן ארי 

 מנהל אגף טכנולוגיות מידע            מנהלת אגף קשרי חוץ ואונסקו           מפקחת ארצית ליישום 
        תלמידיםזכויות 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1DAQTwXB5PNGEL0B7IeMLYeJhHoPYpEDdWBpaFjW8PFA/edit?c=0&w=1

