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הקריטריונים לתכניות חינוכיות עפ"י אגף חברה ונוער -חברה ערבית
קריטריון 1

התחומים שעוסקת
בהם התכנית

קריטריון 2
קריטריון 3

סילּבוס התכנית
מענה ייחודי וגיל
אוכלוסיית היעד

קריטריון 4
קריטריון 5

תוצר התכנית
הזמן והאופן בו
מופעלת התכנית
משך התכנית
ניסיון
המלצות

קריטריון 6
קריטריון 7
קריטריון 8

על התכנית לעסוק באחד או יותר מארבעת התחומים הנ"ל:
 .1הכשרת ו /או טיפוח מנהיגות צעירה.
 .2קהילתיות :עזרה לזולת ,צמצום אלימות וונדליזם ,התנדבות וכו'.
 .3שיפור ו /או פיתוח מיומנויות תעסוקה.
 .4תרבות פנאי משמעותי.
לתכנית סילּבוס מפורט.
התכנית נותנת מענה ייחודי לאוכלוסיות היעד שנבחרו ( אינה זהה לתכניות חינוך בלתי
פורמאלי של מינהל חברה ונוער ) .ילדים ובני נוער מגיל  .18 -12יש לשים דגש על
הייחוד של אוכלוסיית היעד ,למשל :נוער נורמטיבי ,נוער בסיּכון ,נוער " נושר " וכו'.
איזה שינוי חל בעקבות התהליך שעוברת אוכלוסיית היעד בתום התכנית.
התכנית פועלת בשעות אחר -הצהריים.
תכנית ארוכת טווח ( -מעל  9חודשים בכל שבוע  2מפגשים ).
על ספק כל תכנית להיות בעל ניסיון של לפחות  3שנים בתחום התכנית המוצעת.
על ַספָּק כל תכנית להמציא  2המלצות משני גופים /מוסדות חינוכיים.

התבחינים לתכניות חינוכיות חיצוניות
עפ"י המינהל הפדגוגי -היחידה לניהול תכניות ולשותפויות בין מגזריות
מציעים למנהל לבחון תכנית על פי תבחינים אלו וכמובן שיש מקום רב לשיקול דעתו בהתאם לצרכיו ,יעדיו ומשאביו
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מטרות ודגשים בתכנית
תרומת התכנית
מענה למאפייני
אוכלוסיית היעד
מקומו של הצוות
החינוכי בתכנית
הצוות המלווה את
התכנית
מקצועיות ועדכניות
התכנית
עולם הידע ,הערכים
והמיומנויות
הזמן והאופן בו מופעלת
התכנית
תקצוב התכנית

התכנית מגדירה יעדים ,מטרות ודגשים מרכזיים בהלימה למוסד החינוכי,
לרשות ,למחוז ולמדיניות משרד החינוך.
התכנית מציעה ערך מוסף על פני תכניות אחרות בתחום ונותנת מענה ייחודי
לצורך/לחלום שהוגדר.
התכנית נותנת מענה ספציפי לאוכלוסיות היעד שנבחרו.
התכנית רואה בצוות החינוכי שותף מרכזי בתהליך.
הצוות המלווה את התכנית כולל אנשי מקצוע מתאימים מבחינת הידע ,הניסיון
והאישורים הנדרשים.
התכנית מתבססת על ידע מקצועי ,עדכני ומתפתח המוצג בפני מקבלי החלטות
בנושא.
התכנית עוסקת בערכים ,בעולם הידע ובמיומנויות בתחום תוך שהיא מבססת,
מעמיקה ומעשירה אותם בדרכי הוראה-למידה מגוונות.
התכנית פועלת כתוספת לתכנית הליבה ובהתאם להנחיות המשרד.
המשאבים הנדרשים להפעלת התכנית מאפשרים את יישומה בהתאם לתכנון.

הערכת תוצאות התכנית התכנית מגדירה מדדי תוצאה ומציגה עדויות להתקדמות בהשגתם.
סיום התכנית

יכולת המוסד החינוכי ליישם ולהטמיע את התכנית בסיומה כחלק מאורח החיים
הבית -ספרי.
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