שונה אבל כמוני:
חיים ביחד בחברה הטרוגנית
נושא משותף ,תשע"ב
29.11.2011

מטרות הנושא
 .1חשיפה לשונות בחברה הישראלית ובבי"ס.
 .2פיתוח הכרה ומודעות לסטריאוטיפים ,והבנה
כיצד הם משפיעים על תפיסתנו את הזולת.
 .3טיפוח היכולת לקבל את השונה מעצם היותו
אדם.

מבנה היום
שעה

חט"ב

חט"ע

07:50

בוקר טוב בכיתות האם

בוקר טוב בכיתות האם

8:10-9:10

סדנה דיסיפלינרית

הרצאת אורח-כיתות אם

 10ד' הפסקה
9:20-10:20

סדנה דיסיפלינרית

10:20-11:00
11:00-12:00
 10ד' הפסקה
12:10-13:20

הרצאת אורח-כיתות אם

מופע" :באמהרית זה נשמע יותר
טוב"
הפסקה פעילה
סדנה דיסיפלינרית

מופע" :באמהרית זה נשמע יותר סדנה דיסיפלינרית
טוב"

תפקידים ותחומי אחריות
ריכוז :דודו ,אורית סוקר
עיצוב פוסטרים ופרסום פנים :נוגה בן-יעקב
פרסום חוץ :דודו
חוגים דיסיפלינריים :רכזי המקצועות ,בריכוז אורית סוקר
מפגשים עם מרצים מהחוץ :תרצה ,בולק
איתור ויצירת קשר ,שיבוץ לכיתות ,העברת מידע למחנכים ועוד.
אירוח מרצים ביום המפגש :חנלה ליטווק ,דבי.
טיפול במרצים ביום המפגש :היועצות ושאולי
קבלה ,הנחייה ,שליחה לכיתות ופתרון בעיות.
חלוקת חדרים וחלוקת תפקידי ליווי :חנה קאופמן ,בעזרת אורית סוקר
אולם ומופע :בולק
הפסקה פעילה :סיגל וייס ,זהר רוטבליט ,שושי ,בעזרת בולק ותלמידים
הכנת שיעורי הכנה וסיכום למחנכים :היועצות
צילום :נחוץ מתנדב להנחיית הצלמים מקרב התלמידים
הסעות מרצים :ארז שץ
ציוד אורקולי :יובל גזית – זמין כל היום!!!
ליווי כיתות במפגשים ובמופע :כל המורים הפנויים
מיון המשובים מהסדנאות לפי כיתות אם :טרם נקבע

לו"ז הפרויקט
יום ה' – 10.11 ,הצבת קוליסה בכניסה לבית התה ובספרייה ותליית פוסטרים של הסדנאות.
בשבוע  13-17.11יתקיימו בכל הכיתות שעורי מחנך ,כהכנה לנושא המשותף .באותו שבוע יירשמו התלמידים
לסדנאות השונות.
במקביל ,תרצה ובולק יעבירו למחנכים את רשימת המרצים כדי שיוכלו לכתוב את העדפותיהם.

יום ה' – 17.11 ,תרצה ובולק מעבירים למחנכים את שם המרצה שיגיע לכיתתם.
יום א' – 20.11 ,כל המחנכים מסכמים את ההרשמות הכיתתיות ומעבירים סיכום לאורית ס.
בשבוע  20-24.11המחנכים מכינים את כיתותיהם למפגש הצפוי עם המרצה המיועד להם.
מוצ"ש – 26.11 ,אורית מעבירה למחנכים ולרכזים שיבוץ לחוגי אורך דיסיפלינריים.
יום א' – 27.11 ,המחנכים מציגים בכיתות את השיבוץ לחוגי האורך הדיסיפלינריים .ניתן לבקש שינויים בודדים
וחריגים עד לסוף אותו יום.
יום ב' – 28.11 ,אורית מעבירה שיבוץ סופי ביותר למחנכים.

יום ג' – 29.11 ,נושא משותף
שיעור המחנך הראשון שלאחר הנושא המשותף – המחנכים מסכמים את האירוע בכיתות ,בעזרת סיכום
ומשוב – באחריות היועצות.

