מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
היחידה לחינוך חברתי קהילתי

תכנית מעורבות חברתית
מטלת ביצוע שלב א' במסגרת קורס רכזי מעורבות חברתית

שם בית ספר_ :כרמל זבולון____
שם רכז מע"ח__ :עדי לוי -מיכאלי__
מספר תלמידי שכבת י__081__ :
חודש

פעילות

תיאור הפעילות

פתיח בכיתות

שעת מחנך

שיתופי פעולה
(ארגונים/פעילים)

מטרה

אחראי

חשיפת פרויקט

רכז
מע"ח+מחנכים
רכז מע"ח

אוקטובר
יום עיון שכבתי בנושא
תרומה משמעותית
"הפרקטיקה
שבהתנדבות"
התנדבות=התנסות

הרצאות וסדנאות בנושא
אזרח משמעותי
שעת חינוך המסבירה את
שלבי מציאת מקום
תרומה/ניהול מעקב וכו'

שירן שלם -אזרח
משמעותי

ניקוי שמורת רמת
הנדיב

שווה לעשות הכנה גם
לפעילות הקבוצתית
במסגרת יום ניווט
לשכבה ,התלמידים
הסתובבו עם שקיות
אשפה ואספו לכלוך

פארק רמת
הנדיב

קיום הערכים הגלומים
בעשייה חברתית
התלמידים קיבלו
מפרט תהליכי של
השלבים שעליהם
לעשות בדרך
למעורבות חברתית
תחילת ההתנסות
המעשית תוך שילוב
מקסימאלי בתוכן
הפעילויות הקיים
בשכבה

רכז
מע"ח+מחנכים

רכז
מע"ח+רכזת
שכבה

מספר שעות
עיוני
2

מעשי

5
2

4
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נוב-דצ'

שעות חינוך

פברואר/
מרץ

גינה קהילתית כפר
הנוער חסידים

מרץ

ניקוי שמורה מכתש
קטן

אפריל

כתיבת חיבור בנושא
המעורבות החברתית

מאי יוני

סיכום עיוני

חשיפה שקופה
ותלמידים עוזרים
לאחרים למצוא
מקומות

עדכון כיתתי של מי שמצא
מקום התנדבות והעברת
מידע בין התלמידים תוך
ניהול דוח מעקב כיתתי
שתלוי בכיתה
שיתופי פעולה ועשייה
כפר הנוער
פרויקט הקמת גינה
חברתית במסגרת
חסידים ,מועצת
משותפת בכפר הנוער
הקהילה וישובי
זבולון
בשיתוף עם תלמידי הכפר
המועצה
יפה
ההתנסות המעשית
רשות הטבע
במסגרת טיול שנתי
במסגרת פעילויות
והגנים
התלמידים מנקים את
קיימות
שמורת הטבע
הרחבה הפרויקט
מורי מקצוע לשון
במסגרת שיעורי לשון
למקצועות הלימוד
התלמידים מתנסים
בכתיבת טיעון בנושא
סיכום רפלקטיבי של
במסגרת שעות חינוך
השנה
התלמידים יכינו
פרזנטציה לכיתה עם
סיכום הפעילות שלהם
ויציגו אותה בפני חבריהם
לכיתה  -יפה
סה"כ שעות

מחנכים

6

רכז מע"ח+
רכז רשותי

2

מחנכים+רכז
טיולים

3

מורי מקצועות
הלשון+מחנכים

2

בליווי
המחנכים

4
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