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ספטמבר  -פתיחת שנה
מפגש הקדמה – יסודות להקמת קבוצה וביסוס תכנית שנתית
ברוכים המצטרפים לתכנית מנהיגי דרך צעירים לכבוד שניאור חשין.
מעצם היותך מוביל קבוצת מנהיגות בבית ספרך ,הנך מהווה דמות חינוכית
משמעותית לילדים .עליך לגלות אחריות ומקצועיות לכל אורך הדרך.

התכנית השנתית
התכנית בנויה בצורה הדרגתית כך שכל תלמיד יוכל להתנסות בהעברת פעילות בתוך קבוצת המנהיגות ,לקבוצה
קטנה של תלמידים ,לכיתה שלמה ואף לדבר בפני ההורים .בכל חודש תעבור הקבוצה פעילות יחד עם הרכז/ת
ולאחריה תקיים משימה חודשית .ההדרגתיות תעזור לתלמידים לצבור ידע בעולם הבטיחות בדרכים וביטחון עצמי.

חודש

פעילות חודשית

הכשרת תלמידים

ספטמבר

גיוס קבוצת מנהיגות

אוקטובר

מפגש  - 1בונים קבוצה

הכנת קיר בטיחות בית ספרי

נובמבר

מפגש  - 2קרנבל הזהב

הפנינג בית ספרי  -תחנות בנושא בטיחות בדרכים

דצמבר

מפגש  - 3יוצרים שינוי בקהילה

תחרות כרזות  -קמפיין בטיחות ,הצגה להורים

ינואר

מפגש  - 4פעילות כיתתית

הדרכת כיתות בנושאים שונים לפי שכבות גיל

פברואר

מפגש  - 5תעביר את זה הלאה

יום המעשים הטובים – אומרים “תודה”

מרץ

מפגש  - 6כתיבת קוד התנהגות

הפסקה פעילה לפני חופשת האביב

אפריל

מפגש  – 7שים לב לרוכב

דוכן הסברה  -רכיבה בטוחה

מאי

מפגש  - 8חופשה בטוחה

פעילות יציאה לחופשה בטוחה

יוני

מפגש  - 9סיכום שנה

דגשים חשובים:
 .1מפגש הקדמה יערך בין הרכז/ת המוביל/ה של התכנית לבין נציג “אור ירוק” ויהווה תשתית לפעילות השנתית,
תיאום ציפיות בין הצדדים ויצירת שפה משותפת .במהלך המפגש הרכז/ת יכירו את התכנית ,הפעילות ,עזרי
ההדרכה ואת האתר המלווה.
 .2חשוב מאוד להכיר את התכנית והפריסה השנתית ולהתאימה לפעילויות שונות בלוח השנה של בית הספר.
 .3חשוב מאוד להכיר את הערכה כולה ולעבוד צמוד לחוברת ההדרכה והליווי.
 .4רצוי לעשות ניתוח ראשוני של המרחב התעבורתי מסביב לבית הספר.
 .5בחירת התלמידים  -חשוב לבחור תלמידים ראויים ,המכירים בחשיבותה של התכנית .רצוי לקיים שיחות אישיות
טרם הכניסה לקבוצת המנהיגות .אנו ממליצים למתג את התכנית בבית הספר ולתת לתלמידים הנבחרים
פומביות על עצם היותם מנהיגי דרך צעירים.
 .6נעיצת המפגש הקבוצתי הראשון ביומן -על מנת לקדם את פעילות הקבוצה כבר בחודש הבא.
 .7לפני כל מפגש ,חשוב להיערך ולהכין מראש את העזרים והכלים הנדרשים למפגש הבא.
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