משרד החינוך
אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו

מרץ 2016

תחרות עבודות בנושא צ'כיה במסגרת פרויקט "צמח"
תלמידים יקרים,
משרד החינוך מזמין אתכם להשתתף בתחרות עבודות בנושא צ'כיה במסגרת פרויקט "צמח".
מהו פרויקט "צמח" ?


פרויקט צמח הינו יוזמה של מדינת ישראל ומיושם באופן הדדי בצ'כיה ובישראל.



מטרות הפרויקט :להנגיש את ההוויה והתרבות הישראלית לבני נוער בצ'כיה ואת ההוויה והתרבות
הצ'כית לבני נוער בישראל ,לאפשר לבני הנוער בישראל להכיר ולהיפגש עם בני גילם מצ'כיה וליצור קשר
משמעותי ערכי ומתמשך בין בני הנוער בשתי המדינות.



בצ'כיה  -הפרויקט מיושם זו השנה החמישית באמצעות שגרירות ישראל בצ'כיה ובסיוע משרד החינוך
הצ'כי וגורמים צ'כיים נוספים .במסגרת הפרויקט ,מומחים מישראל ומצ'כיה מרצים בבתי הספר תיכונים
(גילאי  )19-16ברחבי צ'כיה על ישראל המפותחת ,הדמוקרטית ובעלת טכנולוגיות מתקדמות .באופן זה
מועברים מסרים על ישראל בצורה ישירה ובלתי אמצעית לאלפי בני נוער בצ'כיה .לקראת סוף שנת
הלימודים נערכת תחרות עבודות בנושא ישראל באחד מהתחומים הבאים :אמנות ,מולטימדיה וספרות.
 10 - 7תלמידים צ'כים שהצטיינו בעבודתם זוכים לביקור בישראל למשך שבוע.



בישראל  -בשנת הלימודים תשע"ו החל משרד החינוך בתכנית פיילוט ליישום פרויקט "צמח" בישראל.
מומחים מצ'כיה נתנו הרצאות על צ'כיה במגוון תחומים (תרבות ,כלכלה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,אמנות,
טכנולוגיה ,ספורט ועוד) במספר בתי ספר תיכוניים בישראל .בשלב זה ,משרד החינוך נערך לקיים את
תחרות העבודות בנושא צ'כיה ,במתכונת דומה לזו הקיימת בצ'כיה.

מידע והנחיות לגבי תחרות העבודות בנושא צ'כיה:


תחומי העבודות  -ניתן לבצע את העבודה באחד מאשכולות הלימוד הבאים :אמנויות או רוח וחברה,
עם אפשרות לעבודה משולבת תחומים.



מהות העבודות  -עבודת חקר ,בהיקף של עד יחידת לימוד אחת ובעלת מאפייני תחום הדעת שנבחר.



מבנה ותוכן העבודות  -הנחיות מפורטות לכל תחום דעת וקישורים לחומרי עזר מצורפים כנספחים לדף
זה .ניתן גם להורידם מהענן החינוכי של משרד החינוך  -תחרות "צמח"



אופי העבודות  -יש לבחור נושא שאינו שנוי במחלוקת כיום בין ישראל לצ'כיה.



טופס רישום  -יש למלא את טופס הרישום הנמצא בענן החינוכי של משרד החינוך  -תחרות "צמח"
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ועדת שיפוט מקצועית תוקם לכל אשכול לימוד ,אליה יועברו העבודות .צוות השיפוט ידרגו את העבודות.



הפרסים .1 :ביקור בצ'כיה של התלמידים שעבודותיהם יזכו בשלושת המקומות הראשונים  +שני מלווים
מבוגרים.
 .2שי למספר תלמידים זוכים.



לוח זמנים:
 א' באייר תשע"ו ( - )9.5.2016תאריך סופי להגשת העבודות לועדת השיפוט
 כ"ח באייר תשע"ו ( - )5.6.2016בחירת העבודות המזכות בפרסים
 י"ז בסיון תשע"ו (  - )23.6.2016אירוע חגיגי בגמר התחרות



הגשת העבודות:
יש להגיש את העבודות עד לתאריך  9במאי  ,2016באחת מהדרכים הבאות:
 .1שליחת עותק קשיח בדואר או על ידי שליח ,לכתובת :משרד החינוך ,אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו,
לידי שושנה שרייבר ,רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים .יש לשמור העתק העבודה.
 .2העלאת עותק דיגיטלי בענן החינוכי של משרד החינוך  -תחרות "צמח"



יצירת קשר:
ניתן לשלוח כל שאלה בנושא העבודות לכתובתshoshanashr@education.gov.il :

רשימת נספחים:
ההנחיות לעבודת חקר בתחומי הדעת:
.1

ספרות

.2

היסטוריה

.3

אמנות חזותית

.4

גיאוגרפיה

.5

מדעי החברה

.6

מחול

.7

יצירה בימתית

.8

מוסיקה

.9

יצירת אמנות רבתחומית
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