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הרצאה בנושא צ'כיה במסגרת פרויקט "צמח"
מנהלים יקרים,
משרד החינוך מזמין את בית ספרכם להשתתף בפעילות ההרצאות בנושא צ'כיה במסגרת פרויקט "צמח".
הפעילות תתקיים בשנת הלימודים הבאה  .2020-2019היא תוקדש לציון שלושים שנה לכינון היחסים
הדיפלומטיים בין ישראל לצ'כיה.
מהו פרויקט "צמח" ?


פרויקט צמח הינו יוזמה של מדינת ישראל ומיושם באופן הדדי בצ'כיה ובישראל.



מטרות הפרויקט :להנגיש את ההוויה והתרבות הישראלית לבני נוער בצ'כיה ואת ההוויה והתרבות
הצ'כית לבני נוער בישראל ,לאפשר לבני הנוער בישראל להכיר ולהיפגש עם בני גילם מצ'כיה וליצור קשר
משמעותי ערכי ומתמשך בין בני הנוער בשתי המדינות.



בצ'כיה  -הפרויקט מיושם זו השנה השמינית באמצעות שגרירות ישראל בצ'כיה ,בליווי משרד החוץ
הישראלי ובסיוע משרד החינוך הצ'כי וגורמים צ'כיים נוספים .במסגרת הפרויקט ,מומחים מישראל
ומצ'כיה מרצים בבתי הספר תיכונים (גילאי  )19-16ברחבי צ'כיה על ישראל המפותחת ,הדמוקרטית ובעלת
טכנולוגיות מתקדמות .באופן זה מועברים מסרים על ישראל בצורה ישירה ובלתי אמצעית לאלפי בני נוער
בצ'כיה .לקראת סוף שנת הלימודים נערכת תחרות עבודות בנושא ישראל במגוון תחומים אפשריים .שבעה
עד עשרה תלמידים צ'כים שהצטיינו בעבודתם זוכים לביקור בישראל למשך שבוע.



בישראל  -משרד החינוך מיישם את פרויקט "צמח" משנת הלימודים תשע"ו .מומחים מצ'כיה מרצים על
צ'כיה במגוון תחומים (תרבות ,כלכלה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,אמנות ,טכנולוגיה ,ספורט ועוד) בבתי ספר
תיכונים בישראל .בנוסף ,משרד החינוך מקיים תחרות עבודות בנושא צ'כיה ,במתכונת דומה לזו הקיימת
בצ'כיה .התלמידים המצטיינים בעבודתם זוכים לביקור בצ'כיה.

מידע לגבי ההרצאה:


תינתן הרצאה אחת בכל בית ספר תיכון המעוניין להשתתף בפרויקט.



ההרצאה תימשך כ 90 -דקות (שני שיעורים) ,כולל הקצאת זמן לשאלות של התלמידים ומתן תשובות.



ההרצאות יינתנו ע"י הצוות הבכיר של שגרירות צ'כיה בישראל ואנשי מקצוע ממרכז הצ'כי בישראל.



ההרצאה תהווה חלק מתהליך הלמידה וישולב באחד מהמקצועות או התחומים הנלמדים בבית הספר
(כלכלה ,תרבות ,מדע ,אמנות ,אזרחות ,גיאוגרפיה ,היסטוריה וכו').
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ההרצאה לכל בית ספר תגובש על ידי שגרירות צ'כיה בישראל בהתאם למקצוע או לתחום שייבחר ,כדי
לאפשר הטמעת ההרצאה לתפיסה הפדגוגית של בית הספר.



ההרצאה תינתן בשפה האנגלית.



יידרש ציוד עבור ההרצאה  -מחשב ,ברקו ועוד .רשימת הציוד הנדרש תועבר לבתי הספר מבעוד מועד.



ניתן לבקש ,בתיאום עם שגרירות צ'כיה בישראל ,מידע מוקדם על תוכן ההרצאה.



פעילות ההרצאות תחל מה 1 -בספטמבר  .2019קיימת עדיפות למתן ההרצאות במחצית הראשונה של שנת
הלימודים ,כדי להקדיש את המחצית השניה לתחרות העבודות בנושא צ'כיה.

אם הנכם מעוניינים לקיים הרצאה בנושא צ'כיה בבית ספרכם ,נא שלחו אישור השתתפות עד לתאריך
 20ביוני  ,2019אל שושנה שרייבר ,בכתובת.shoshanashr@education.gov.il :
ניתן להתקשר אל שושנה שרייבר ,במספר הטלפון  ,050-6283741לכל שאלה בנושא ההרצאות.

(*) נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המגדרים
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