תכניות הלימודים של אשכולות חשיבה
כמה חיכינו לרגע הזה...

תשפ”ב

לחזרתם של ימי טרום הקורונה ,ללמידה הקרובה זה לצד זו ,לחוויות שמחברות את כולנו ביחד.
לקראת שנה”ל תשפ”ב ,אנו שמחים להציג בפניכם מגוון עשיר ושילוב יוצא דופן של תכניות ותכנים מעשירים וחווייתיים,
בדגש על למידה חברתית רגשית ,ומזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע משותף (ובריא!) אל עתיד של הצלחה!

אשכולות חשיבה מובילה את תחום ההעשרה ופיתוח החשיבה בישראל כבר  25שנה!

יש לנו מגוון תכניות לפיתוח חשיבה וכישורי חיים בתחומי ידע שונים ,הפועלות בכ100-
הכוללות למעלה מ 500-בתי ספר יסודיים וגני ילדים ,עם כ 1,000,000-ילדים ובני נוער

רשויות בפריסה ארצית,

בוגרי התכניות לאורך שנות הפעילות .בנוסף ,התכניות שלנו פועלות גם מעבר לים וזוכות להכרה בינלאומית רחבה.

התכניות שלנו:
תכניות לפיתוח חשיבה וכישורי חיים
באמצעות משחקים

אנחנו ג
חבילות מ ם מרכיבים
שחקים
למוסדות מותאמות
חינוך!

התכניות מחזקות מיומנויות קוגניטיביות בדגש על הפן החברתי-רגשי
באמצעות משחקי חשיבה והפעלות משחקיות ,מבססות כישורים של
אינטליגנציה רגשית ומטפחות מודעות סביבתית ותקשורת מכבדת:
> גן המשחקים הקסום :תכנית שנתית לגני טרום חובה וחובה
> ניצני חשיבה :תכנית שנתית לכיתות א’-ב’
> יסודות חשיבה :תכנית שנתית לכיתות ג’-ד’
> יישומי חשיבה :תכנית שנתית לכיתות ה’-ו’
> מאיץ הלמידה :חדר כושר דיגיטלי למוח לכיתות א’-ו’

תכניות לפיתוח חשיבה וכישורי חיים
באמצעות חקר מדעי
התכניות חושפות את התלמידים לעולם המדעים המרתק דרך ניסויים,
משחקים והפעלות ,ומעודדות למידה וחקר בעין סקרנית וביקורתית,
בדגש על היבטים אישיים ובינאישיים בקבוצה:
> משחקי מדע :תכנית שנתית לכיתות א’-ג’
> מדענים צעירים :תכנית שנתית לכיתות ב’-ד’
> בעקבות ממציאים והמצאות :תכנית שנתית לכיתות ד’-ה’

תכנית “חוק ומשפט”
תכנית שנתית לכיתות ה’-ו’
התכנית מזמינה את התלמידים לבחון נושאים בעלי עניין באמצעות
משפטים מבויימים ,בדומה לנעשה בבית המשפט.
בין המיומנויות הנלמדות:
 בניית טיעונים לוגיים והצגתם תוך עמידה מול קהל. חיזוק התקשורת הבינאישית בקבוצה. ביסוס ערכי סובלנות ,הקשבה ואיפוק.התכנית פועלת בשיתוף עם חברת “אופקים חדשים”.

תכנית “קוסמים צעירים”
תכנית שנתית לכיתות א’-ד’
התכנית מזמינה את התלמידים להיכנס לעולם המסתורי והמרתק
של הקסמים .בין המיומנויות הנלמדות:
 סיפור סיפורים ושימוש בהומור תוך עמידה מול קהל. מתן משוב בונה וקבלתו. ביסוס ערכי הקשבה ,התמדה ונחישות.התכנית פועלת בשיתוף עם חברת “אופקים חדשים”.

תכנית הכלה
תכנית שנתית לכיתות א’-ח’
התכנית נותנת מענה לתכנית ההכלה של משרד החינוך ומציעה כלים,
עזרים ואופני התערבות ייחודיים שיסייעו לתלמידים להביא את עצמם
לידי ביטוי במסגרת קבוצתית.
התכנית מותאמת לצרכי בית הספר.
התכנית מאושרת ומפוקחת על ידי משרד החינוך.

סדנאות ייחודיות לתלמידים ולמורים
> סדנאות חד פעמיות לכיתות א’-ו’
מפגשים חווייתיים המשלבים רכישת ידע לצד התנסות פעילה,
בשני תחומים מרכזיים:
 .1בעקבות ממציאים והמצאות
 .2פיתוח מיומנויות המחר
> סדנאות חד פעמיות לחדר מורים
הסדנאות חושפות את צוות ההוראה לעולם המופלא של משחקי החשיבה,
ומציגות את האפשרויות הטמונות במשחק ככלי עוצמתי לחינוך וללימוד.
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