
 

 
 

 הזדמנות להוראה משמעותית  -קיימות וחינוך לקיימות
 , מ.א. משגבועומר על יסודי אסיף השתלמות מורי

 במסגרת התכנית המשולבת לחינוך לקיימות 
 

 ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו "השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, הינה  קיימות

)ד"ר   ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ" מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק 

 ליה אטינגר(. 

 

  חברתי  -סביבתיההעיקרון הרואה בחינוך  לימודי ומתבססת על - מתמקדת בהיבט חינוכי השתלמות זו

ספרית תוך עיסוק בפיתוח ערכים. בתחום   תפיסת עולם שלמה; יסוד מארגן שיש להטמיעו בראייה בית

 .  בפועל  ת רבה לתהליכים הכרוכים בעשייה זה חשיבו

חינוך הרלוונטי לחיי היום יום של המורה ושל התלמידים. בפיתוח    - החינוך לקיימות הינו חינוך משמעותי

המקצועי של המורים יורחב הידע של המורים בנושא אך אלו ידרשו גם להבעת דעה ולנקיטת עמדה  

  ורש מהלומד להיות מעורב. החינוך לקיימות משתלב תוך כדי קבלת החלטות ערכיות. זהו לימוד הד

יצירת שיתוף פעולה בין צוותי המורים המלמדים מקצועות לימוד  ומאפשר במקצועות לימוד מגוונים 

   . שונים

כמו החינוך לקיימות, גם הלמידה המשמעותית מדברת על תחושת צמיחה, פיתוח ערך ומסוגלות  

עצמית, סקרנות, משמעות אישית, חדווה ויצירתיות, למידה רלוונטית, למידה המערבת התנסויות,  

אומנויות, מלאכת כפיים וחיבור לעולם ערכי. למידה המובילה לפיתוח אנשים אכפתיים, מעורבים  

 ים המשתלבים בחברה ותורמים לה.  ופעיל

 .  חינוך ממעמקי הנשמההחינוך לקיימות הינו  

במהלך ההשתלמות נקנה מתודות מגוונות להוראה המחברת רגש ודעת, למידה רב תחומית סביב  

 סוגיה, שילוב תחומי דעת ועבודת כפיים והוראה בחוץ. 

 

   השתלמות:מרכזיות ל מטרות 
 

   . צוות בית הספר בתחומי החינוך לקיימותפיתוח ידע וכלים מעשיים של   .1

 הקשורים למשבר הסביבתי, קיימות וחינוך לקיימות. מושגים מרכזיים הכרות עם  .2

של חברה מקיימת, שאיננה עוסקת רק בצמצום    – לפתח אצל הלומדים תפישה בעלת חזון רחב   .3

ם רבים  משאבים אלא בשאלות חברתיות, ערכיות, כלכליות ועוד ומאפשרות חיבורים אישיי 

 לתחום.     

עידוד  ידה, השיח והעשייה בתחום הקיימות ו יצירת "תכנית פעולה" בית ספרית להעמקת הלמ .4

 פעולה אקטיביסטית סביבתית חברתית למען הקהילה. 

שמהוות חלק מתפישת הקיימות   –חברתי  -הוראה חדשניות בתחום הסביבתי  לפתח דרכי  .5

 והלמידה המשמעותית ומעודדות חווית לימוד מהנה ומעניינת עבור הלומדים. 

 



 

 
 

 
 על יסודי אסיף, מ.א. משגב –סילבוס להשתלמות מורים 

 15:30-17:45בין השעות  ימי ראשון
 

 שם המרצה נושאי הלימוד יום תאריך
 

מספר 
 שעות
 

 סוג מפגש 
)הרצאה, 
סדנא, 

מתוקשב 
 וכו'(

 'א 
21.10 

 ב של קיימות-א
 ממשבר לקיימות אופטימית 

 סדנה 3 רוהאן פלאות

 'א 
4.11 

הרצאה  3 רוהאן פלאות נחלת הכלל
 וסדנה

 'א 
2.12 

ביקור   סיור מקומי במשגב
באיגוד ערים לאיכות הסביבה 

 סכנין

גלעד 
, אוסטרובסקי
דר' חוסיין  

 טרביה

 סיור 3

 'א 
6.1 

מקום שטוב  -פדגוגיה של מקום
מזון מקומי, כלכלה  – לחיות בו

מקומית ושיתופית, קהילה 
 ונחלת הכלל. 

סדנה  3 דר' יעל ברקי 
 והרצאה

 'א 
10.2 

 -צריכה ופרסומותהתרבות 
המניעים את תרבות הכוחות 
 הצריכה

 הרצאה 3 רוהאן פלאות

 ב' 
24.2 

על חינוך ולמידה בחברות ציד  
ולקט: חינוך בעבר, בהווה  

 ובעתיד
 

הרצאה  3 דני נווה 
  וסדנה

 'א 
10.3 
 

 סביבה  -יחסי גומלין אדם
שמירה על שטחים פתוחים 

 ומגוון מינים 

אקולוגית איגוד   
ערים גליל  

 מערבי
 

 /הרצאה 3
 סדנה

 שישי 
 15.3 

סיור לכינרת וסביבתה: ניהול 
 משאבי טבע

 סיור 6 רשות הכנרת

 'א 
7.4 

קיימות בבית  : מפגש סיום
 ספרנו 

למידת  3 רוהאן פלאות
 עמיתים 

 
 
 
 


