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7נבחרו -הבחירה 
מתודות אשר 

מתאימות לכל גיל  
.ולכל נושא

המתודות -היתרונות
הנבחרות ניתנות להפעלה 
בכל מקום וללא היערכות  

.מיוחדת

להטמעת  -ההנגשה 
המתודות הוכנו כרטיסי  

סרטוני הסבר , ניווט
.ויחידות הדגמה

המהלך  -המיתוג 
נקרא למידה על 

למידה על  -ה"מיד-ל
.מגוון דרכי הוראה
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מרכז  
סימולציות

כל אנשי -קהל היעד
החינוך על פני הרצף 

.בכל שלבי הקריירה

קשת  -האפשרויות 
סימולטיביותהתנסויות 

בתקשורת בינאישית     
ובהמשך בהיבטים  
.פדגוגיים

לכל קבוצת  -ההתאמה
מתנסים מותאמים תרחישים  
מדויקים לקונפליקטים  
.המעסיקים אותה

התמודדות עם  -המהות
מצבים מדמי מציאות  

ובחינתם באמצעות  
.תחקיר ורפלקציה
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מפת ניהול הלמידה  
בניית  –ומשאבי הידע 

ס ברמת הארגון  "מפה בי
.וברמת הפרט

מסגרות  -מ"פתכנון 
ס "פיתוח מקצועי בי
י הנהלות "מתוכננות יחד ע

.ה"והפסגבתי הספר 

ח נרשמים "דו–חות "דו
ח המפרט את  "ובהמשך דו

התפוקות המצופות בכל  
.  מסגרת למידה

קשר עם בתי הספר

ח  "דו-סיכום שנה 
סיכום שנה בכל מעגלי 

ופירוט השתתפות  מ"הפ
במסגרות מקצועות  

(תלת שנתי. )ליבה
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בעיר אשדוד  -ט"רשמודל 
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העירוני נבנה כסינתזה של 

.בעירספרייםמודלים בית 
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משחק הטמעה המתרגל את  
ביטויי הרמות השונים  
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השקפה
בתי ספר  12-הרשת

יסודיים בעיר פועלים 
10-במהלך השקפה

.ד"חמ-2, מ"מ
מורות מובילות 30-נתונים

.מורים157קהילות בהן 

בעיר -התחומים פרישת
8, קהילות שפה13

.מוטיבציה9-מתמטיקה ו

הקהילה חוקרת  -המהות
עושה  , את הפרקטיקה

שימוש בייצוגים  
.ה"הלומשכללת דרכי 
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