
 

 חדשנות בנושא חינוך לקיימות   -סקירת ספרות 

 רקע: 

רמת הנדיב פועלת למען הציבור בישראל היום ובדורות הבאים, ורואה עצמה כגוף מוביל בניהול  "

וכמקור להנחלת רעיונות    משאבי טבע, תוך הקפדה על יחסי גומלין מקיימים בין אדם, טבע וסביבה

 רמת הנדיב(  ן חזום" )אלה לקהלים רחבי

ערכי הקיימות והנחלתם לאנשי ולמסגרות חינוך על מנת לקדם את הלמידה בנושא עומדים בראש  

מעייניו של תחום החינוך ברמת הנדיב. השינוי התכוף בהגדרות ערכי הקיימות תוך שנים בודדות,  

זהות  ובפדגוגיה הנוגעת לתחום זה, מחייבים גם אותנו למפות מגמות חדשות בארץ ובעולם, ל

 תוכניות ומתודולוגיות חדשניות ולסייע בהטמעתן במערכות החינוך בארץ. 

לאחרונה אימצה רמת הנדיב תכנית תלת שנתית, במסגרתה נבחר הנושא "הקטנת מדרך אקולוגי",  

אותו מעוניינת רמת הנדיב לשלב בצורה משמעותית בעשייתה ולתווך לקהלי היעד שלה ובהם  

 תלמידים ואנשי חינוך.  

כך, רמת הנדיב מבקשת לערוך סקירה של תוכניות חינוכיות בארץ ובעולם הנכללות בנושא הרחב  לפי

 "חינוך לקיימות", מנקודת מבט של חדשנות והתאמה למערכת החינוך בארץ.  

 :אותנו המעסיקות  השאלות  ( א

 של נושא העל "חינוך לקיימות" עוסקים רוב הארגונים? תת נושאים   לו אי ב ❖

מטופל כיום בתוכניות חינוכיות, באילו היבטים ובאילו  אקולוגי האם הנושא של הקטנת מדרך  ❖

 דרכים? 

 מהן התוכניות החדשניות )מבחינת תוכן ומתודולוגיה( שניתן לזהות כיום בארץ ובעולם?  ❖

  -ובשני מקרים שיבחרו במשותף מהרשימהלהסתמך על דו"חות, סיכומי ישיבות, מידע אינטרנטי יש  

 שלב ראיון טלפוני/אינטרנטי.  יש ל

 : רה סקי ב( מרכיבי ה

ארגונים עם תפיסת עולם    8-ב  נושא חינוך לקיימותהנכללים בעיקריים  תוכן  מיפוי תחומי (1

ערכית דומה לזו של רמת הנדיב, המקיימים פעילות חינוכית משמעותית בנושא חינוך  

 ארגונים בעולם.   4-ארגונים בארץ ו  4-לקיימות. מתוכם כ

בארגונים    למורים ולתלמידים  *חינוכיות חדשניותומתודולוגיות  כניות ושל ת  וניתוחתיאור  (2

 אלו, כולל המאפיינים שלהן, קהל היעד, דרכי העבודה, תוצאות, אתגרים 

)פירוט להלן(, בפורמט מסמך טקסט או כמצגת, בהתאם לאופי    כתיבת דו"ח מסכם (3

 החומרים שייסקרו ויכלול קישורים לתוכניות ולדוגמאות.  

 שייבחר ע"י רמת הנדיב  הצגת הדו"ח בפורום  (4

 *תוכניות חדשניות: 

 שנים לכל היותר 5תוכניות בנות  ✓

 בעלות קצב או פוטנציאל צמיחה גבוה ✓

 אקדמיים נתמכות על ידי מחקרים  ✓

תוכניות שטרם חדרו למיינסטרים החינוכי בישראל או שטרם זכו להכרה מצד הממסד   ✓

 החינוכי 

 חלק מהתוכניות עוסקות באופן ישיר בהקטנת מדרך אקולוגי  ✓

 

 



 
 ג( מבנה הדו"ח המסכם 

 : יים"ח בינ דו  –  חלק א'

 מבוא  (1

 מטרת הסקירה  (2

 מתודולוגיה  (3

קהל יעד, הפעילות,   ארגון מפתח/מפעיל, מטרה מרכזית, בקצרה: תוכניות שנסקרו בארץ )  (4

 תוצאות ידועות( 

 תוכניות שנסקרו בעולם  (5

 דיון ומסקנות ביניים  (6

 במיוחד לרמת הנדיב  תוכניות רלוונטיות   2-3המלצות להרחבה על  (7

 מקורות   (8

 : יים()תוספת לדו"ח הבינ   חלק ב'

 תקציר מנהלים בעברית ובאנגלית  (1

התייחסות גם   )כולל ראיונות:   שתיבחרנה תוכניות רלוונטיות לרמת הנדיב  2הרחבה על  (2

 .  (לדרכי עבודה, הצלחות, אתגרים ואופן ההתמודדות 

 והמלצות   סיכום  (3

 כן( דו )מע  מקורות (4
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