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ש בלומפילד  "מוזיאון המדע ע
ירושלים ורשת אורט שותפים  
.  לפרויקט של האיחוד האירופי

,  אוניברסיטאות, מוזיאונים: שותפים19
רשתות בתי ספר וארגוני מורים ומנהלי 

,  ישראל, בתי ספר מרחבי אירופה
.  ב ואוסטרליה"ארה



OSOSפרויקט 
 עידוד חדשנות וחקר אצל תלמידים בנושאיSTEM

1000  בתי ספר ברחבי ישראל ואירופה

 ובשיתוף עמה הקהילה פיתוח פרויקטים לצרכי

 תעשייה וקובעי  ,אנשי אקדמיה, עם הוריםשיתופי פעולה יצירת
מדיניות 



בתי ספר  1000יצירת קהילה בינלאומית של : המטרה
STEMבנושא המקדמים חדשנות חינוכית 

: בכל מדינה

(  ח"תשע)10-ל0-מ: שלב ראשון
בתי ספר מובילים מפתחים ומקיימים פרויקט בית ספרי 10

בשיתוף ועבור הקהילה 

OSOSפרויקט 

( ט"תשע)100-ל10-מ: שלב שני
כל בית ספר מוביל מציג את הפרויקט שביצע בפני  

מפיץ את הידע והחומרים  , בתי ספר חדשים9
ומעודד חינוך פתוח לקהילה , שצבר



בקהילה  בחומרים ובכלים שפותחו , אפשרות לשימוש ברעיונות
בפרויקטים קודמים  האירופאית

שיתוף פעולה בינלאומי 

 לעבודה משותפת עם אפשרות
ממדינות אחרות בתי ספר 

סביב פרויקט דומה 

 הפעילות שיתוף תוצרי
הספר  בתי בקרב והצלחות 
שותפים  



בינלאומיים אקסלרטוריםהיכרות עם 



:  תכלית הפרויקט
Open School Cultureקידום 

רעיונות מבחוץ " ייבוא"מקדמת תרבות של חדשנות ופתיחות 
. רעיונות ופיתוחים של התלמידים אל הקהילה" ייצוא"ו

פרויקטים של סטודנטים  : תורם באופן משמעותי לקהילהס "ביה, בדרך זו
,  מוצגים בפומבי, בקהילה מחוץ לבית הספרהאמיתייםעונים על הצרכים 

.ומתבססים על מומחיות וניסיון מקומיים

-ההדדיתתלותואת ה-עצמאות התלמיד בית הספר מטפח את 
ומתן הזדמנויות ללומדים , חונכות, באמצעות שיתוף פעולה

.להבין ולחקור את מקומם בעולם



–משאבים חינוכיים שנוצרו בבתי הספר לפי הצרכים המקומיים •
.ליעדים ולערכים של בית ספר ושל קהילתו, לצרכים, בהתאמה  לאתגרים

בתי הספר צריכים להפוך למערכות  -בית הספר עם גישה וחזון הוליסטי •
.  אקולוגיות חינוכיות בנות קיימא המקיפות מגוון רחב של גורמים

בפעילות בית הספר RRIהתייחסות לעקרונות •

: שותפויות אפקטיביות עם גורמים מחוץ לבית הספר•
פתיחות לרעיונות חיצוניים מבעלי עניין•

תעשייה ורשויות  , אקדמיה: שיתוף של בעלי עניין חיצוניים בפעילות בית ספרית•
שונות

החלפת ידע עם בתי ספר אחרים•

להורים כשותפים לתהליכים  התייחסות •
.בבית הספרהחינוכיים 

י כלים התומכים בהחלפת ידע ובשיתוף פעולה "עתקשוב•
.הסביבה החוץ בית ספריתעם 

Open School Model 



מחקר אחראי וחדשנות
Responsible Research and Innovation

RRI להבטיח כי היא גישה כוללת למחקר וחדשנות שמטרתה
יעבדו ( 'ארגוני מגזר שלישי וכו, עסקים, קובעי מדיניות, אזרחים, חוקרים)שחקנים חברתיים 

יחד במהלך כל תהליך המחקר והחדשנות כדי להתאים ולטייב את  
לצרכים ולציפיות של החברה , התהליך והתוצאות לערכים

.האירופית

נושאים מרכזיים שיש להתייחס אליהם  

:באחריות מחקרית הם

אתיקה•

שיוון מגדרי•

(  ממשל)משילות •

גישה פתוחה  •

שיתוף הציבור  •

חינוך מדעי •



OSOSפרויקט 

:הכולל( למידה מבוססת פרויקטים)PBLאו /פרויקט חקר ו•

האמיתימהעולם בעיות •

21-מיומנויות המאה ה•

ואחריות אזרחיתאתיקה•

שוויון מגדרי•

ארגוני  , בני משפחה: לדוגמה-מעורבות גורמי קהילה בפרויקט •
מוסדות חינוך בלתי פורמליים כמו  , מחקר כמו אוניברסיטאות ומכללות

.  חברות תעשייה ועוד, ארגונים חברתיים, מוזיאוני מדע

מעבר לשעות פעילות בית הספר  פעילויות לתלמידים •
.  מומחים וכדומה, הוריםשל יש מעורבות שבהן 

.  לציבור( פעילויות ותוצרים)הנגשה של חומרי הפרויקט •

OSOSמאפייני פרויקט 



OSOSפרויקט  פלטפורמה דיגיטלית  



 בבחירת פרויקט והתאמתו לבית הספר ייעוץ ועזרה

 תעשייה , בין בתי הספר לאקדמיהביצירת חיבורים עזרה
מדיניות עמותות וקובעי 

 של בתי הספר הפתוחים הקהילה הבינלאומית תיווך מול
בין בתי ספר " שידוך"ואפשרות ל, שבפרויקט

 מנטוריםכסיוע בהכשרת תלמידים בוגרים

 תלמידים במוזיאון למפגשים מדעיים או עבודה ביקור קבוצות
משותפת עם מומחי המוזיאון  

 וימים מרוכזים בארגון השתלמויות עזרה

 של פרויקטים קיימים מעוררי השראה  תרגום והתאמה

:  ליווי ותמיכה לבתי הספר



 בהתבסס על  –פתוחים ברוח בתי ספר פרויקט בית ספרי לבצע
קיים אקסלרטור

 הפרויקט שיהיה מחויב ומגויס לקידום והצלחת , אחראילמנות

 של השפעת הפרויקט על התלמידים ועל התרבות הערכהלקיים
ספרית -הבית

 לפורטל האירופאי  להעלות פרויקטים בתהליך ותוצרים סופיים
של התכנית 

:  נדרשכל בית ספר 



?  אז מה היה לנו השנה



ספר  -בתי10



 OSOSCommunity Involvementפרויקט 
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!  מוזמנים להצטרף



bit.ly/ososform


