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  הסביבה החינוכית כהמשך ישיר לסביבה הביתית  .1
  
.  ילדים למבוגר10-11לכל היותר , שמירה על יחס אישי ואינטימי בין מבוגרים לילדים. א

  .גיל הילדיםבהתאמה ל משתנה היחס
  
אין למידה אחידה בכיתה עם . צרכיולתוך התאמה לאישיותו ו, עבודה אישית עם כל ילד. ב

 ,Baxter-Magolda: לדוגמה ורא( ).מבחנים(המסכמת  גישת ההערכהבהערכות רוחב 
2000; Birenbaum M., 1996; Bruner, 1996; ;ורבים אחרים(.  

  
מיושמות למעשה שיטות הערכה , בשיחות החונכות התדירות בין כל חונך והתלמיד חניכו. ג

זילברשטיין ; 2005, גלובמן וקולא: לדוגמה ורא(ל הלומד בדגם הצמיחה לפיתוח עצמי ש
 ;Buttler & Winne,1995; Porter, 1993; Ryan & Deci, 2000; ב"תשנ, וגבע

Zimmerman, 1996;  , בשיחות מתבצעת הגדרת יעדים משותפת . )וחוקרים רבים אחרים
  . ומעקב אחרי היעדים שהוגדרו ביניהם בעבר

  
ובעל נקודות דמיון רבות לבית , בודה בקבוצות קטנות ובחקר עצמאימבנה פיסי התומך בע. ד

סלון למפגשים קבוצתיים , חקר ומשחק, חדרי לימוד, מטבח להכנה וללימוד: מגורים
מהלמידה מתבצע במודל וחלק ניכר ,  אין שליטה ריכוזית בילדים.' וכו,")משפחתיים("

; Sharan, 1990; Slavin, 1988, 1990; 1994, ובן ארי' ראה ריץ(הלמידה השיתופית 
  ).ועוד

  
  .בדומה למשפחה, בין גדולים וקטניםחופשית אינטראקציה וית אגיל- מסגרת פעולה רב. ה

  .רשימת מקורות אודות היתרונות הגלומים במסגרת חינוכית רב גילאית' ראו בנספח ג
  
לא הפעלת ל ,הבנה הדדיתשאיפה למתוך ו  עם הילדיםדיאלוגמתוך חוקים וגבולות הצבת . ו

  . כוח ומשמעת
  
 ולוקחים חלק פעיל בחיי , שותפים לכל עניין הקשור לילדיהם,מערכתמהלק כח ,ההורים. ז

ומוזמן , כל עוד הדבר אינו מפריע,  הורה מוזמן להישאר בבית העגול כל כמה שירצה.המוסד
  .להציע גם תכנים לימודיים ואחרים שישתלבו במערכת הפעילויות

  
 

  מתוך כבוד לאחר ולסביבה ,תיחופש בחירה .2
  
אינו פוגע בזכויותיו של  עוד כל ,חייווזכות לפעול באופן חופשי ולעצב את יומו ה לכל ילד. א

החובה להיות בדיאלוג ובהקשבה בה בעת לכל ילד  .האחר ומכבד את הסביבה בה הוא חי
 .לסביבהכן ו, בין אם מבוגר ובין אם ילד, לאחר

 הילדים מחויבים לקחת חלק ,תרבותי ותחושת הבית-ילתיכחלק מיצירת המרקם הקה. ב
שיחה על ל, למפגשמצע המעגל משמש . בפתיחת היום ובסיומו, בשני מעגלי קהילה ביום

  . וכדומה,פתרון בעיותל, נושאים מגוונים
בבית העגול הילדים מחויבים לקחת חלק במטלות התחזוקה של גם  ,כמו בבית ההורים. ג

  .בסוף כל יוםהבית ון סידור וניקיובהבית 
  
אך , )סדנאות ואמצעי למידה ,פעילויות, שיעורים (רביםגירויים פדגוגיים  במקום מצויים. ד

מספר שבועות  .בעידוד ובסיוע הצוות, זמה להצטרפות לפעילות כלשהי היא בידי הילדוהי



לאחר שהילדים סיימו את השלב הראשון בהיכרות עם השיעורים , לאחר תחילת השנה
בונה לעצמו כל ילד מערכת שבועית יחד עם ,  והתייצבו חברתיתאנשי הצוות השוניםם עו

, בהתאם לרצון הילד, המערכת פתוחה לשינויים במהלך השנה. החונך הקרוב אליו ביותר
והסיבה לו נידונה בפתיחות ובהקשבה , כאשר כל שינוי מבוצע תוך דיאלוג מול החונך

  . נושאים שהועלו או הוצעו על ידי הילדים עצמםיםללכנבין הנושאים הנלמדים  .הדדיים
  
 בהם בחר הילד לקחת שיעוריםבאותם למעט  ,אין חובות לימודיות כללבבית העגול . ה

 ילד ,גם במקרה זה. תהליך העבודה בהם מחייב נוכחות רציפהו  ,חלק מרצונו החופשי
 מוותר על האפשרות כל עוד הוא מבין שבכך הוא, שהתחיל יכול לבחור לפרוש מהשיעור

  .לחזור בהמשך
  
 

    ריבוי כישורים והזדמנויות למידה  .3
  
, ילד המבלה בחצר עם חבריו ועסוק כל כולו במצבו. אין היררכיה בין משחק לבין למידה. א

יתפנה ללמידה כאשר ימצה ערוץ זה וכאשר יגיע תחום , קשריו ומיקומו במארג החברתי
 ילד עשוי לפרוש משיעור במידה וקיימים גירויים –היפך וה. עניין בו יש לו רצון להעמיק

לימוד מתבצע בכל מקום ויש אמון מלא . י הפדגוגיעל הגירובאותו רגע חיצוניים העולים 
  .בילד שבחירותיו טובות לו

  
אמון מלא בילד שישכיל לבחור וקיים , "לא חשובים"ו" חשובים"אין היררכיה בין נושאים . ב

, אנגלית וחשבון, כתיבה,  החל ממיומנויות בסיסיות כקריאה, ידעתשירכ. את דרכו בתבונה
, )מוזיקהאוריגמי או , כצפרות( אישייםוכלה במיומנויות ספציפיות לפי תחומי עניין 

לא על בסיס גיל או רף חיצוני הנקבע ואותו ילד  למיםהמתאיובקצב אישיים  בזמן מתבצעת
   . לימוד מתבצע בכל זמן.מראש

  
  .קציות בין מבוגר לילד אינן חשובות יותר מאינטראקציות בין ילדים לבין עצמםאינטרא. ג

  
בין אנשי צוות מלאים לבין , אין היררכיה בין אנשי צוות בעלי תעודת הוראה או לא. ד

בין מבוגרים המעבירים תחום ידע מסוים לבין ילדים , בין הורים לחברי סגל, חלקיים
בין לימוד במרכז למידה לבין לימוד פרטני או במסגרת , המלמדים את היודעים פחות מהם

  .מערך לימוד מתבצע בכל .חקר אישי
  
 ,החקר האישי מעודד יצירתיות וריבוי תשובות. לילדים שמורה הזכות החיונית לטעות. ה
ומעקב והערכת , אין ציונים,  אין מבחנים."התשובות הנכונות"אין בידי המבוגרים את ו

גישת  . בשיטת הערכה מסכמת כי אם בשיטת הערכה מעצבתתלמידים אינו מבוצע
ויישום המשכי בונה של ,  מעקב אישי צמוד וניהול רישום ודווחת כוללמעצבתההערכה ה

 יש לה תמיכה ,למעשה. ה כיעילה וידוע, בספרות החינוךה נפוצגישה זו. העשייה החינוכית
בעיקר (ם של מערכות חינוך  אבל מפאת אילוצי,מרובה ואף העדפה ניכרת במחקר החינוך

ראו ( ה במערכת למרות יתרונהרות ליישמ כמעט ואין אפש)מספר התלמידים בכיתה
   .) המעצבתרשימת מקורות וספרות מחקרית אודות יתרונות גישת ההערכה' בנספח ב

  



   בתי ספר דיאלוגיים ברחבי העולם–' נספח א
  ) בתי ספר50רשימה חלקית של (

 
Australia 

 Booroobin Sudbury Democratic Centre of Learning, City of Caloundra, 
Queensland 
 

Belgium 

 Leerhuis brussel 
 Sudbury school Gent 

 

Denmark 

 Den Demokratiske Skole, Roskilde 
 

Germany 

 Neue Schule Hamburg, Hamburg 
 TING-Schule, Berlin 

 

Israel 

 Kanaf. Golan Heights 
 Sudbury Jerusalem, Jerusalem 
 Meitar, Beit Oren 
 Habait Haagol, Pardes Hana 
 Siah, Klil 

 

Japan 

 Kobe Sudbury School, Nishinomiya City 
 Democratic School Makkukurosuke, Kanzakigun 
 Shonan Sudbury School, Chigasaki-shi 
 Okinawa Sudbury School, Ginowan-shi 
 Tokyo Sudbury School, Setagaya-ku 

 

Netherlands 

 De Kampanje, Amersfoort 
 De Koers, Beverwijk 

 
 



United States 

 The Diablo Valley School, Concord, California 
 Sacramento Valley School, Sacramento, California 
 Cedarwood Sudbury School, Santa Clara, California 
 Alpine Valley School, Wheat Ridge, Colorado 
 River Valley Sudbury School, Chester, Connecticut 
 Mountain Laurel Sudbury School, New Britain, Connecticut 
 The New School, Newark, Delaware 
 Spring Valley School, Palm Harbor, Florida 
 Open Source Learning, Kauai's Sudbury School, Kapaa, Hawaii 
 Dragonfly Learning, Pahoa, Hawaii 
 Tallgrass Sudbury School, Riverside, Illinois. 
 Evergreen Sudbury School, Hallowell, Maine 
 Arts & Ideas Sudbury School, Baltimore, Maryland 
 Freedom Hill Cooperative, Dickerson, Maryland 
 Fairhaven School, Upper Marlboro, Maryland 
 Sudbury Valley School, Framingham, Massachusetts 
 Longview School, Cortlandt Manor, New York 
 The Highland School, Highland, West Virginia 
 Hudson Valley Sudbury School, Kingston, New York 
 Jordan Lake Sudbury School, Cary, North Carolina 
 The Circle School, Harrisburg, Pennsylvania 
 Philadelphia Free School, Philadelphia, Pennsylvania 
 Clearview Sudbury School, Austin, Texas 
 Sego Lily School, Salt Lake City, Utah 
 Blue Ridge Sudbury School, Lynchburg, Virginia 
 Shenandoah Valley Community School, Harrisonburg, Virginia 
 The Trillium School, Indianola, Washington 
 The Rising Tide School, Olympia, Washington 
 The Clearwater School, Bothell, Washington 
 Rising Tide School, Olympia, Washington 
 Sunset Sudbury School, Davie, Florida 
 The Jersey Shore Free School, Monmouth Beach, New Jersey 
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