מפת דרכים מפורטת
האתגר :איך ללמד פנים אל פנים בתקופת קורונה?
הפתרון שנבחר :ללמד בגינה הקהילתית שבסמוך לבית הספר.
 .1תיאור הפתרון:
קבוצות של  15תלמידים מכל הכיתות יושבים בפינות שונות של הגינה ולומדים .כל קבוצה
לומדת את תחום הדעת שיש להם במערכת.
הלמידה היא של נושאים מתוכנית הלימודים שיש קשר לגינה ,לטבע ,לדברים שקיימים או
נעשים בגינה .המורות מזהות אפשרויות ללמד תחומי דעת לא מדעיים בגינה ,כמו למשל,
מתמטיקה ,ספרות ,מוסיקה ,תנ"ך וכו'.
המורות משתמשות במשאבים שיש בגינה וכן משתדלות ללמד בהתאם לתנאים הפיזיים
ולגוון את דרכי ההוראה .כמעט לא מכתיבים למחברת .הלמידה חווייתית.
כל פעם המורות מתחלפות באזורי הגינה השונים בהם הן מלמדות.
 3+ .2המשימות והצעדים שיש לנקוט כדי להגיע לתוצאה הרצויה וסימון ההכרחיים
א .להלהיב ו"לגייס" את המורות
ב .כל מורה תכיר היטב את תכנית הלימודים (לא רק של השנה ולא רק מה שתכננה)
ג .כל המורות צריכות להכיר היטב את הגינה על פינותיה השונות.
ד .לדאוג לצל/מכסה במקומות שאינם מוצלים
ה .לדאוג לאמצעי ישיבה לתלמידים ולמורים.
ו .עמידה בכללי בטיחות:
 .iלבדוק את שטח הגינה ולראות שניתן לקיים בשטח זה פעילות ע"פ הנדרש
בתו הסגול.
 .iiלקבל אישור הורים
 .iiiלהשיג אישור מהמפקחת של בית הספר.
 .ivלברר אם יש תלמידים או מורים שמסיבות רפואיות לא יכולים ללמוד בגינה.
ז .לקבל הסכמה של האחראים בגינה הקהילתית
ח .לדאוג שתהייה דרך לכתוב ולהציג לתלמידים דברים (לוח או תחליף).
ט .הכשרת מורים בה יעבדו גם בצוותי מקצוע על דרכים ותכנים מתאימים ללמידה בחוץ
 .4סינון הצעדים ההכרחיים ותכנון לטווח זמן שונים
 .5משימות לטווח המיידי – קצר (שבוע)
המשימה
עמידה בכללי בטיחות

מי?
מורה לשל"ח

מתי?
מיידי (מקס'  3ימים)

i-iv

לקבל הסכמה ושיתוף
פעולה של אנשי
הגינה הקהילתית

מנהלת/רכזת פדגוגית

מיידי (מקס'  3ימים)

ביצוע

 .6משימות לטווח הבינוני (שבועיים  4 -שבועות)
המשימה
הכשרת מורים
ו"גיוסם" להוראה
בגינה

מי?
מנהלת  +רכזת
פדגוגית  +רכזי
מקצוע

מתי?
תכנון והתחלה תוך
שבועיים ,המשך
ההשתלמות לאורך
תקופת העבודה כך.

אמצעי ישיבה למורים
ולתלמידים.

אב הבית ,מורה
לשל"ח ,נציגת וועד
המורים.

בדיקת השטח
והצרכים תוך שבוע,
השגת האמצעים תוך
שבועיים – מועד
תחילת העבודה
בגינה.

ביצוע

 .7משימות לטווח הארוך ( 5שבועות עד תום תקופת הקורונה)
מתי?
החל מהיישום
הראשון עד סוף
תקופת הקורונה או
שינוי התקנות.

המשימה
המשך ליווי והכשרת
המורים

מי?
רכזת פדגוגית ורכזי
מקצוע

לדאוג למחסה בימי
החורף

אב הבית  +המורה
 5שבועות (תחילת
לשל"ח  +וועד ההורים דצמבר)

ביצוע

