הסכם התקשרות והרשמה לתכנית 'מניעים את הגלגל מחדש'
בין בית הספר לבין הרשת הירוקה
לשנה"ל תשפ"ב

הסכם התקשרות זה מפרט ומסביר את מחוייבות בית הספר ,עם החלטתו לקחת לידיו תכנית זו ולהעביר את תכנית
הלימודים במלואה ,כפי שמפורט בהמשך.

.1

•

ההרשמה לתכנית הושלמה רק לאחר קבלת ההסכם חתום על ידי מנהל/ת בית הספר והמורה המוביל/ה.

•

מספר הכיתות המשתתפות בתכנית מוגבל ,ההרשמה לפי מועד קבלת ההסכם החתום.

•

תינתן עדיפות לבתי ספר ממשיכים בתכנית.

אודות התכנית:

התכנית "מניעים את הגלגל מחדש" נבנתה עם הרבה מחשבה ותשומת לב לנושא הפדגוגיה ,למידה משמעותית
והתנסותית ,חשיבה ביקורתית וגיבוש דעה אישית.

התכנית כוללת מתודות מגוונות וחדשניות אשר דורשות מהמורה להכיר את מערכי השיעור והחומרים הנלווים באופן
מעמיק ורציני.

התכנית מוגשת למורה ולתלמיד בצורה מובנית של ארבעה פרקים:
.1

מבוא – תמונת המצב

.2

בעיות – מכלול הבעיות הנובעות מהמצב הנוכחי

.3

פתרונות – היכרות עם הפתרונות השונים והצגתן על ידי התלמידים (למידה הפוכה)

.4

פרוייקט – בחירת התלמידים בפיתרון מעשי לצמצום השימוש בנפט בתחבורה.

על מנת להפיק את מירב התועלת מהתכנית ,על המורה הנבחר/ת ,להעביר את התכנית במלואה באופן מסודר
וקבוע במערכת השעות לאחר קבלת הכשרה להעברת התכנית (השתתפות בשני ימי העיון המתקיימים בתאריך
 13.9ובתאריך  29.9בין השעות  18:00עד .)20:00
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.2

מחויבות הרשת הירוקה לבית הספר:
✓ מתן חומרי לימוד  :גישה לכונן אלקטרוני (גוגל דרייב) עם חומרים דיגיטליים ,מצגות ,סרטונים וחומרי העשרה
נוספים למורה ,וכן גישה לפדלט עם כל החומרים המותאמים ללמידה מקוונת.
✓ ליווי מקצועי למורה המוביל/ה :מנחה מטעם הרשת הירוקה יגיע לשלושה מפגשים עם המורה בבית הספר
לצורך התאמת התכנית לצרכי בית הספר וליווי המורה לפי צרכיו הייחודיים .בנוסף לכך ,המנחה מטעם הרשת
הירוקה זמין למתן תמיכה טלפונית ועזרה בפתרון בעיות באופן שוטף.

✓ סיוע ומשוב :מנחה מטעם הרשת הירוקה מתחייב להיות בקשר עם המורה המוביל/ה לפחות פעם
בחודש בכדי לסייע ,לתמוך ,וללוות את המורה המוביל/ה כגוף המתמחה בתחום משבר האקלים.
✓ הזמנה להשתתף בקול קורא לקבלת סיוע למימוש פרוייקט במסגרת התכנית :בתי ספר שהתקדמו בתכנית
כמתוכנן ,יוזמנו להגיש קול קורא למימוש פרויקט מעשי בתחום בית הספר וסביבתו .הסיוע אינו ניתן לכל
המשתתפים בתכנית ,אלא רק לכיתות שהראו רצינות עד להגשת הקול הקורא .פרמטרים לקבלת הסיוע
יופרסמו בנפרד בהמשך השנה.

.3

מחויבות מורה מוביל/ה מטעם בית הספר לתכנית:
✓ השתתפות בשני ימי העיון המיועדים להכרת התכנית ,התכנים ,המתודות וצוות התכנית .ימי העיון
ייתקמו בתאריכים  13.9.21וה  29.9.21בין השעות  18:00ל  .20:00יש להגיע לשניהם (סכ"ה  4שעות
הכשרה) .במידה ואת/ה מורה ממשיכה/ממשיך בתכנית ,ההשתתפות בהכשרה היא המלצה ולא חובה.
✓ יש להרשם לימי העיון בטופס הבא.

✓ חתימה על חוזה התקשרות עם הרשת הירוקה ושליחתו בתחילת שנה"ל תשפ"ב בהקדם האפשרי
(מצורף בסוף המסמך החוזה לחתימה).

✓ עדכון חודשי  -תקשורת עם מנחה הרשת ,על השיעורים שהתקיימו עם משוב קצר פעם בחודש.
✓ אחראי/ת באופן מלא על התכנית ועל העברת התכנים בבית הספר.
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✓ בחירת קבוצת תלמידים מתאימה לתכנית :קבוצה/כיתה אשר תוכל ללמוד את התכנית באופן רציף
במשך  15מפגשים כפולים ורציפים (כל מפגש הוא בן שני שיעורים רצופים) במהלך המחצית הראשונה
של השנה כחלק ממערכת השעות הבית-ספרית.

.4

מחויבות בית הספר לתכנית:

✓ הכנסת התכנית למערכת השעות הבית ספרית ,בהיקף של  30שעות באופן רציף במשך  15מפגשים
כפולים ורציפים (כל מפגש הוא בן שני שיעורים רצופים) במחצית הראשונה של השנה.

✓ קיום אירוע בית ספרי להצגת הפרויקטים של כל התלמידים המשתתפים בתוכנית לקהל חיצוני נבחר
(כגון הורי התלמידים ,תלמידי השכבה/ביה"ס )...ובחירת פרויקט מוביל מבית הספר להגשה לקול קורא
עבור קבלת סיוע תקציבי להגשמת הפרויקט.

✓ הקצאת כיתה עם אמצעים טכנולוגיים ונגישות לכיתת מחשבים :כל השיעורים יועברו בכיתה עם מקרן
ומערכת סאונד .בחלק מהשיעורים נדרשת כיתת מחשבים.

✓ שיתוף תוצרי התכנית באתר הרשת הירוקה.
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חוזה התקשרות תשפ"ב
שם ביה"ס ________________________ :סמל מוסד ________________ :טלפון_________________________ :
כתובת _______________________________________ :דואר אלקטרוני מזכירות ביה"ס____________________ :

שם המורה המוביל/ה את התכנית בבית הספר:
שם:

טלפון__________________ :eMail ____________ :

שם:

טלפון__________________ :eMail ____________ :

השעות שיוקצו למפגשי התכנית בלוח הלימודים של בית הספר לפי כיתות:
 .1כיתה ______ יום _________

שעה _____________________ מידי שבוע.

החל מן התאריך ______________ :ועד לתאריך_____________________ :

 .2כיתה ______ יום _________

שעה _____________________ מידי שבוע.

החל מן התאריך ______________ :ועד לתאריך_____________________ :

 .3כיתה ______ יום _________

שעה _____________________ מידי שבוע.

החל מן התאריך ______________ :ועד לתאריך_____________________ :

 .4כיתה ______ יום _________

שעה _____________________ מידי שבוע.

החל מן התאריך ______________ :ועד לתאריך_____________________ :

הנני מאשר/ת שקראתי את המסמך וומוסכמים עליי תנאי ההתקשרות הנ"ל להצטרפות לתכנית החינוכית "מניעים את הגלגל
מחדש" בשנת הלימודים תשפ"ב.

שם מורה מוביל/ה __________________ חתימה _____________________ תאריך __________________

שם מנהל/ת ביה"ס __________________ חתימה _________________ חותמת ביה"ס _______________
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