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 תשע"ז

 

 כיתה התלמידים נציגי  0-5מורים מנחים בליווי  ,מטה משרד החינוך, ונציגי חברת אמדוקס מזמינים אתכם

  5302ליום חשיבה אודות חזון  בית ספר של העתיד בשנת 

 

 ישראל . XLNנציגי יוניסף ישראל, נציגי חברת אמדוקס ונציגי  נציגי שגרירות ארה"ב, החינוך,יום אורגן על ידי: נציגי משרד ה

 

 קס, ראו: סדר יום מצורף מטהחברת אמדו  INOVATIONשחף שניר    מנחה:

 

 * 33:.5 - 0:33 בין השעות  "אמדוקס"בחברת  5352..52.3 -בהיום יתקיים 

 ( יימת בפינה הדרום מזרחית של מתחם, סמוך לבניין ההתכנסותאורחים קחנית רעננה ) 5כתובת : רח' הפנינה 

 

  33:.5שאר עד יאנו מבקשים להתארגן ולהלמען הצלחת היום  _*
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 ? 5302 ה שנת מדוע נבחר

 .יישלחו את ילדיהם לבית הספר היסודי  ,מחזור תשע"ז ו י"ג  , בוגרי כיתה י"בתלמידנו

  .התחשבות בגורמים מגביליםטרה לחשוב על קונספט חדש, ללא מה

 

 ?ית חזון בית הספר של העתיד חשובילמידים בבנתמדוע שיתוף ה

ית, כינוס מורים מובילים נערך עם התלמידים, תוך השפעה שיתופית על הדרך ובתהליך קבלת החלטות. שיתופם של התלמידים מקדם את ההתפתחות האיש
לקבל מידע,                    לתלמידים ומסייעת למורים בבתי הספר. זוהי הזדמנות ייחודית   והאקדמית, לא רק כשותפים לחשיבה אלא גם כמנהיגות צעירה משפיעה  החברתית

 להביע דעות, להישמע ,להשפיע ולבטא את השקפותיהם, כאן אתנו הם ייקחו חלק בחקר הנושא ובתוכניות לביצוע בבית הספר ובקהילה .

 

 :קהל היעד

  .בסדנת עיצוב יח"ל 2יח"ל או  0אמנויות העיצוב אשר יתכננו פרויקט בהיקף מורי ותלמידי מגמת  -
 .ותלמידי מגמת הנדסת בניין ואדריכלותמורי  -

 

 :בלבד הנ"ל למורי המגמות -הרשמה

_form_linkCx0asLS1uwVU4i657p3IWDgFMIjk1GiO05vSg/viewform?c=0&w=1&usp=mail-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xDM7GpIr 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xDM7GpIr-Cx0asLS1uwVU4i657p3IWDgFMIjk1GiO05vSg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xDM7GpIr-Cx0asLS1uwVU4i657p3IWDgFMIjk1GiO05vSg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xDM7GpIr-Cx0asLS1uwVU4i657p3IWDgFMIjk1GiO05vSg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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 :מטרות

  5002במרכז פרוגראמת התכנון לקראת  תלמידים ואת זכויותיהםההצרכים הייחודיים של לאפשר לתלמידים ולמורים לשים את. 

  קראת תכנון של בית הספר של העתידהאתגרים לאת לאפשר למורים לזהות. 

  עיצובית"יהול דיון ברוח "חשיבה לנכלים המורים מנחים  והתלמידים ירכשו. 

 

 סדר היום

 בית הקפה  לובי ליד –אמדוקס  התכנסות   0:53 -0:33

 נדרש תג כניסה אשר יחולק במפגש  עליה משותפת לאולם המליאה  0:03 -0:53

   הצגת מטרות המפגש , הכרות 53:52 -0:03

53:52 – 53:43 Unusual schools   

 איך הצלחתי למרות הכל  55:33 – 53:43

 

 

ל עמותת איל יתאר את "מנכ -
 הבעיה שזיהה 

ואת הקשיים  את הפתרון שהציע -
 בדרך להגשמת החלום

  הפסקה 55:52 -55:33

 פעילות משותפת, צוותי מורים ותלמידים ?מה קיים 50:33 -55:52
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מטרה: נחפש את האתגר אשר יוביל לדיון  
  וחשיבה בהמשך היום

  הפסקת צהריים 50:03 -50:33

50:03 -  52:03    Design thinking  שחר שניר  –מנחה INOVATION 
 אמדוקס  )חדשנות(

  הפסקה להתארגנות וארגון תוצרים לתצוגה 52:33 -52:23

 כולל שאלות של קהל , ארה"ב  –הרצאת אורח   52:33-52:03

GEVER TUALLY   מרצה של הארוורד או 

 יוסי מיכל מנחה

 הצגת תוצרים במליאה  52:03 -33:.5

 סיכום יום 

 מה לקחתי מיום זה?

 

  תאריך למפגש ליווי בנובמבר  חשוב  - חשוב

 

 

 .ידה ויהיה שינוי בנציגי בית הספר, אנו מבקשים להודיע לנו במעל מנת להכין תגיות כניסה כנדרש 

 


