מהו החזון? עצרו הכל ,עצמו
עיניים ,דמיינו והצטרפו אלינו
לסיור במערכות חינוך פורצות
דרך בעולם...
לביקורנו ב iZone-ניו-יורק,
קהילת בתי-ספר המחויבת
ללמידה חדשנית ,ומותאמת
אישית לכל תלמיד.
בביקורנו פגשנו מנהלים מלאי
השראה ,עם רצון להגשים
חלום של דרך חינוכית שונה
וייחודית ,שבוחרים להוביל
את צוות בית הספר ואת
התלמידים ללמידה
משמעותית ,חווייתית ואישית.
זאת תוך יצירת סביבות
שמאפשרות חדשנות והרחבת
הגבולות הקיימים ,באמצעות
למידה מקוונת בחממות ידע
ויישום של רעיונות ויוזמות
חינוכיות ,המעודדות חדשנות
ויצירתיות.

מערכת החינוך העירונית בתל-אביב-יפו מקדמת את המגמות
והתהליכים של המאה ה 21-בבתי הספר בעיר ,תוך הבנייתם
ככוח חלוץ של "
".

{א ך תכנית התקשוב
העירונית מתחברת לחזון?}

התכנית להוראה-למידה דיגיטלית (תכנית התקשוב העירונית),
חרטה על דגלה לקדם למידה משמעותית בסביבות עתירות
טכנולוגיה ,פורצות גבולות זמן ומקום.
במטרה ליישם חזון זה ,בהתאמה לשינויים ולתמורות עולמיות,
אנחנו ממשיכים ומחפשים את הדבר הבא ,והוא – שינוי תפיסת
הארגון הבית ספרי והפיכתו ל"בית סייבר".

ב"בית סייבר" ,מרחב החיים הפיזי והווירטואלי מזמן גמישות
בהוראה-למידה ,תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,בדגש
על מענה לחוזקות הפרט והערכה מותאמת אישית.

{א ך מצטרפים לקהילת
"בתי ה ייבר"?}

כל בתי הספר שבתכנית התקשוב העירונית מוזמנים להגיש
בקשת הצטרפות לקהילת "בתי הסייבר" .להובלת התכנית
יבחרו עד  7בתי ספר ,שיעמדו בכל הקריטריונים ויציגו חזון
ומחויבות להובלת שינוי חינוכי משמעותי ,אליהם יצטרפו
"בתי סייבר" נוספים במהלך השנים הבאות.
"בתי הסייבר" שיבחרו יובילו את היוזמה לבניית תשתית
להגשמת החזון העירוני ,ויתמקדו ,בשנת הלימודים תשע"ד,
בגיבוש ובתכנון יוזמה חינוכית פורצת דרך ,שתתבסס על
נקודות החוזק שלהם.

{מה מ גרת העבודה?}
בתי ספר שייבחרו להיות "בתי סייבר" ,יידרשו לכתוב
תכנית עבודה מותאמת ,שתוצג בשנה זו ותיושם בשנת
הלימודים תשע"ה .היוזמה תכלול פיתוח חומרי למידה
מותאמים ,המשלבים אתגר ,סקרנות ,חקר וחוויה ,תוך

עיצוב מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים ,שיתמכו בצרכים
שונים של תלמידים.
הצטרפות לקהילת "בתי הסייבר" ,מחייבת פיתוח מקצועי
של הצוות הפדגוגי והשתתפות בקהילות שונות ,המכוונות
ללמידת עמיתים ושיתוף בעשייה החינוכית.

{ממ נהנים "בתי ה ייבר"
שבכוח החלוץ?}

{לאן פנינו?}

… "בתי הסייבר" יקבלו משאבים עירוניים לגיבוש היוזמה
לצד ייעוץ אירגוני של ד"ר בועז שליט ,שילווה את התהליך
מול הצוות החינוכי.
… "בתי הסייבר" יקבלו מענק ליישום היוזמה בגובה
של כ.₪ 10,000 -

{מ ם תנאי ה ף להצגת
מועמדות?}

… בית ספר ש 80%-מצוות ההוראה שלו מעוניין ומאופיין
במחויבות לאיכות ההוראה.
… בית ספר בעל אקלים חיובי ,שמוטמעים בו תרבות
ומנגנונים ,המאפשרים למידה ועבודת צוות.
… בית ספר בעל יכולת להכיל את הפרויקט ברמה
מערכתית ,בנוסף לתכניות אחרות הקיימות בו.

בתי ספר המעוניינים יגישו את מועמדותם עד  15באוקטובר
 ,2013בטופס מקוון ,שיישלח בדוא"ל.

{ל!ח הזמנים השנתי}:
21.8.13

עירוני

… הצגת היוזמה בכנס פתיחת שנת
תשע"ד לחינוך היסודי ולחינוך
המיוחד

 21.08.13בית ספרי … הצגת מסמך "קול קורא" לצוות
… מנהל המעוניין להצטרף ,ואינו בשנתו הראשונה בבית הספר.
… בדיקת נכונות הצוות לתהליך
		
עד
…  80%ממורי בית הספר מעוניינים להצטרף.
… תיעוד התהליך
		
15.10.13

{מ ם הקריטריונים
לבחירה?}
…
…
…
…

… סגירת טופס רישום
 15.10.13עירוני
בית ספרי … תאריך אחרון להגשת מועמדות
		

… קיום ועדת מכרזים עירונית
 20.10.13עירוני
בית ספרי … הצגת התאמתו של בית הספר על
		
				 פי דרישות ועדת מכרזים
מנהל בעל מנהיגות מוכחת ,שמסוגל להוביל תהליכי
שינוי ולמנף את תכנית העבודה הבית-ספרית.
… פרסום בתי הספר
 24.10.13עירוני
מנהל יוזם ,יצירתי וחדור אמונה ,שמוביל את צוות בית
הספר ואת תלמידיו ללמידה משמעותית ,ומעוניין
להגשים חלום של דרך חינוכית שונה וייחודית.
מנהל בעל יכולת לקיים תהליכי מעקב ובקרה ,ולהציג
לאחר בחירת בתי הספר שיהוו את כוח החלוץ של “בתי
במהלך השנה את השינוי משמעותי ביותר שמתקיים
סייבר“ בעיר ,תפורסם תכנית עבודה עירונית לתהליך,
בבית ספרו.
במסגרתה יתקיימו מפגשים לתיאום ציפיות וגיבוש תכנית
בית ספר שיש בו מנהיגות-ביניים ,שיכולה לסייע למנהל
עבודה בית ספרית ,תוך התמקדות באבני דרך לשנה זו.
להוביל שינוי.

{נבחרתם?}

