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שדרות

 כ-70 חברים השתתפו ב DESIGN STUDIO ה- 1 בייצוג מכובד ממגוון המגזרים והמערכות
ועל כך אנו רוצים להגיד תודה! האמון שלכם והחשיבות בתהליך העירוני ניכר בשטח.

⋅ שדרות מתחברת למהלך הלאומי מעבר צה"ל לנגב - התקיים מפגש עירוני בהובלת הרשות ומנהלת מעבר צה"ל דרומה.
  במפגש נחשפנו למהלך הלאומי , שמענו הרצאת השראה מפי בתיה לוי- יועצת לענייני חינוך למשרד הבטחון ועשינו היכרות עם תכניות המצוינות

  בדרום להכנת תלמידי שדרות ליחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל.

⋅ התקיים מפגש התנעה של התוכנית הלאומית למצוינות בפריפריה זו השנה ה-2 יחד עם מנהל אגף החינוך , מנהלי התיכונים ומובילי המצוינות הבית ספריים.

⋅ מרכז מו"פ טכנולוגי - פדגוגי - אנו נמצאים בתהליך הקמה של מרכז טכנולוגי עירוני בשת"פ חברת ספקטרוניקס - אמרסון.
המרכז יהווה בית לקידום ופיתוח כישורים ומיומנויות בתחום החדשנות והטכנולוגיה.

⋅ הצטיידות דיגיטלית - בפרויקט עירוני לצמצום פערים וסיוע ב"למידה מרחוק" לילדי שדרות בהובלת ראש העיר אלון דוידי
  וסגן ראש העיר אלעד קלימי - חולקו כ- 550 מחשבים לתלמידי כיתות א' – יב' מתחילת משבר הקורונה.

  בין התורמים "אמדוקס", "ספקטרוניקס" , "אלביט" , "הקרן לפיתוח שדרות", "מחשב לכל ילד", "סיסמה לכל תלמיד", "מתחשבים" בשיתוף 
  בית הנשיא, קרן "פרנקל", בנק "יהב".

⋅ "שדרות עוברת מאנלוגיה לטכנולוגיה" - יחידת האוריינות הדיגיטלית באגף החדשנות ברשות בשת"פ עם חברת אמדוקס ומחשבה טובה 
   מקדמת ליין הרצאות וסדנאות קצרות בתחומים שונים לעובדי הרשות ולתושביה שיעשו סדר בעולם הטכנולוגי החדש.

   כגון - שימוש באפליקציות שונות, שימוש בתוכנות אופיס ו-zoom ועוד..

⋅  תכנית ה"מייקרים" - בימים אלה אנחנו לקראת סיום תהליך של חשיבה משותפת ודיוק המיומנויות אותן נרצה להקנות במסגרת התכנית. 
   התכנית ביוזמה והובלה של מגבית קנדה והמרכז המדעי. 

⋅  למידה חברתית רגשית (SEL) – אגף החינוך יצא לפני כחודש למהלך בנושא למידה חברתית רגשית להקניית מיומנויות וכישורים אלה במרחב העירוני. 
  המהלך נעשה בשיתוף עם אחת המומחיות הגדולות בתחום בישראל , הפסיכולוגית גילי לייבושור.  בשלב הראשוני מטרת המפגשים

  היא למידת הנושא ויצירת שפה משותפת בין בעלי התפקידים ולאחר מכן הטמעה ויישום התחום בפלטפורמות השונות.

תוצר תפיסת ה - STEM גובש בשיתוף ובמרחב האקוסיסטם שאנחנו פועלים בו וכחלק מבניית שפה משותפת עירונית.
במידה ויש לכם הארות / הערות / דיוקים / מחשבות נשמח לשמוע!

מה הלאה?

מהנעשה בשטח:

בברכה ותודה

אלעד קלימי
סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

גיל חדש 
מנהל אגף החינוך

מיכל דדון
מנהלת ה-ECOSTEM21 , שדרות

נפגשנו כל חברי האקוסיסטם להיכרות ראשונה ובניית שפה עירונית משותפת.

נחשפנו לזויות שונות של תפיסת ה- STEM הרחבה , והכרנו את המושגים והמונחים השונים.

קיימנו דיונים משמעותיים בקבוצות והתחלנו לגבש את תפיסת הSTEM של שדרות.

התנסנו במפגש עיצוב ראשוני , שיהווה את מרחב העבודה והחשיבה המשותפת של האקוסיסטם העירוני.

ולסיום , שמענו הרצאת TED מרתקת ממנכ"ל ושותף בחברת הפרסום "דרומה" – מורן ברנס.

לאחר עיבוד התוצרים וגיבוש הנקודות העיקריות שעלו בדיונים בכלל הקבוצות ובמליאה.
אלו עיקרי תפיסת הSTEM העירונית של אקוסיסטם שדרות:

היוזמות והתכניות שהובאו כאן הם לצורך שיתוף וחיבור חברי האקוסיסטם לנעשה במרחב העירוני בתחום ה-STEM ומיומניות המאה ה-21. 

מזמינים אתכם לשתף ולחבר ליוזמות שמתקיימות במרחב שלכם.
חשוב לנו לראות את כולכם בתהליך העיצוב ולשמוע את הקול שלכם, מזמינה אתכם להמליץ ולחבר שותפים נוספים לשולחן העיצוב.
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וועדת ההיגוי ה - 1 תתכנס החודש, בוועדה נדון בהמשך התהליך העירוני, בתוצרים מהמפגש עיצוב ה-11
ובסוגיות משמעותיות להתקדמות בניית האקוסיסטם.

 DS ה- 2 ב-30.11 נעסוק בעקרונות עבודה משותפים שילוו אותנו לאורך התהליך,
 ונבנה קומה נוספת לעיצוב החשיבה במרחב האקוסיסטם.

DS ה- 3  ב-28.12 אנו בשלבים סופיים של המיפוי העירוני , ובימים הקרובים נתחיל תהליך עיבוד של הנתונים שייוצגו לפניכם
במפגש זה, ויעסוק ב - בהיכרות עם תמונת המצב העירונית, חילוץ הבעיות והגדרת המשימות שנרצה לעסוק בהם בשנים הקרובות.

 DS ה - 4 יתקיים בתאריך ה- 27/1 –  ממשימות לעבודת שותפים.

הקנייה ופיתוח מיומנויות ה-121
ושילוב תפיסת הציר

STEM להטמעת (SEL) המנטלי - רגשי
קידום תפיסת האקוסיסטםחינוך לSTEM מגיל הרך  

ליצירת שפה עירונית משותפת

קידום פדגוגיה חדשנית
ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות

STEM כמנוף לפיתוח מצוינותנגישות אחידה לחינוך STEM
בכל התחומים
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שותפים יקרים,

 


