ילדים וחיות רמת גן
פיתוח כישורי חיים ולמידה חברתית-רגשית ()SEL
דרך קשר בין ילדים לבעלי-חיים
איך נלמד ילדים לנתח מצב מנקודות מבט שונות? ואיך נעורר בהם אמפתיה כלפי בני-אדם
ובעלי-חיים? הטמעת תכנים ערכיים אינה יכולה להתקיים בשיעור שבועי יחיד .צריך לשלב
את הלמידה באורח החיים ,לתרגל ולהתנסות .לכן בשנת הלימודים הזו נפתחת בעיר תוכנית
לכיתות ב'-ג' המשלבת יחד למידה דיגיטלית במסגרת שיעורי מדעים וכישורי חיים בבית-
הספר עם למידה חווייתית ותרגול בשיעורים המתקיימים בחווה.

פעילות בחוות טבע הקשר
 15כיתות ב'-ג' בשנה יעברו את תוכנית החינוך בטבע הקשר – חווה העוסקת בהצלה ובשיקום
של בעלי-חיים (טבע הקשר ממוקמת בתוך החווה החקלאית תלמי אברהם).
המפגשים יעסקו במיומנויות תקשורת ,בקבלת השונה ובאחריות
חברתית .החווה תהווה מקום בטוח לשאול שאלות ולהעמיק
בחשיבה על היחס הנהוג בחברה כלפי בעלי-החיים ועל מערכות
היחסים שלנו איתם .דרך מפגש מיוחד עם בעלי-החיים נפתח
בתלמידים/ות הרגשת מסוגלות ורצון לשנות ולהשפיע.
מנחה :תום קורדובה – עובדת סוציאלית ,אשת חינוך ומקימת
חוות טבע הקשר.

השתלמות מורות – מרכז פסג"ה

ימי שיא
לקראת סוף שנת הלימודים יתקיים
בטבע הקשר יום שיא בהשתתפות
הילדים והוריהם ,בשילוב צוות
החווה ומורות.
אירוע זה יתקיים בזיקה לתחרות
כרזות חיות – מיזם הסיכום הארצי
של חיות איתנו לכיתות ב'-ג'.

ילדים
וחיות
רמת גן

המחנכות והמורות למדעים מוזמנות
לקבל כלים והעשרה בהשתלמות
ייחודית מטעם מרכז פסג"ה רמת גן.
ההשתלמות מתמקדת בכלים ליישום
למידה חברתית-רגשית ( ,)SELדרך
הכרה במי ששונה וחלש מאיתנו ,אדם
או חיה .ההשתלמות מקוונת ומשלבת
מפגשים חווייתיים עם הכשרה וליווי
בהנחיית חיות איתנו.

שיעורים בכיתה – חיות איתנו
מחנכות הכיתות והמורות למדעים בבית-הספר מוזמנות לעבוד עם סביבת הלמידה הדיגיטלית
חיות איתנו – שפותחה על-ידי מומחים למדעים מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) וצוות
מקצועי ממכון אדם וחיה העוסק בהובלת שינוי חברתי בגישה לבעלי-חיים (עוד על חיות איתנו).
השימוש בחיות איתנו פתוח לכול ,חינם.
בחיות איתנו ניתן דגש לחיבור בין עולמם האישי של הילדים
לעולמם של בעלי-החיים ,כדרך לבניית היסודות לאחריות
ולרגישות כלפי בעלי-חיים וכלפי אחרים בכלל.
בחיות איתנו משולבים עשרות סרטונים בהנחיית תום קורדובה,
וכך מתחברת הלמידה עם חיות איתנו להנחיה של תום בחווה.

שילוב בין ארבעת חלקי ילדים וחיות רמת גן מאפשר להנחות את התלמידים שלנו לקראת
יחסים טובים יותר עם בעלי-חיים ,עם חברים ומשפחה ועם עצמם ,בתוך חברה סולידרית
ואמפתית יותר .נשמח לראותכם איתנו ולהוביל יחד תוכנית ראשונה מסוגה בישראל .מפגש
חשיפה מקוון לילדים וחיות רמת גן יתקיים ב – 13.12.2022-לפרטים ולהרשמה .מפגשי
הדרכה נוספים ייערכו מעת לעת; התעדכנו באתר מכון אדם וחיה/https://haai.org.il :

