
בית הספר הוא בית של ילדים, מורים והורים
בית הספר כשמו כן הוא בית של ילדים, מורים והורים. כשם שאנו מטפחים את בתינו הפרטיים עלינו 

לדאוג לטיפוחו של בית הספר שבו אנו מבלים חלק נכבד משעות היום . בית ספר מטופח, מסודר ונקי 
משקף את הערכים והמטרות החינוכיות שאליהם הוא שואף.

חינוך הומניסטי דוגל במסרים של כבוד ללומד ולאינטליגנציות המרובות. עיצוב הוא שפה והוא נוכח 
בכל תחום בחיינו. לשמחתנו היום הוא נוכח גם בבתי הספר והשפעתו ניכרת על הנוכחים בו.

עיצוב סביבות למידה מעניק חוויה לימודית מאתגרת, כלים ואפשרויות ללמוד סמלים ומושגים בדרך 
יצירתית . הסביבה צריכה להיות מותאמת לגיל הילדים ולחומר הלימודים. התכנים הלימודיים מועברים 

בצורה ויזואלית באמצעות טקסטים,תמונות. תרשימי זרימה, סלוגנים ועוד.

עיצוב סביבת הלמידה הוא חלק בלתי נפרד מתכני ההוראה. קיימת חשיבות רבה לשימוש בשפה 
החזותית בדרכי הוראה ובעיצוב סביבת הלמידה. העברת התכנים בצורה חזותית מערבת חוויה חושית 

ואף מקלה את הלימוד.

סביבה מעוצבת משדרת אנרגיות חיוביות של עשייה. היא מקדמת חשיבה מחוץ לקופסא, סקרנות 
והנגשת החומר הלימודי בצורה ויזואלית ומותאמת לילדי האלף השלישי בעלי התפיסה החזותית 

המהירה.

עיצוב הסביבה הלימודית תורמת גם לאינטראקציה חברתית בין הילדים ויוצרת שיח מילולי בפינות 
העבודה והלמידה. 

עיצוב הסביבה הלימודית משפיע גם על האקלים החברתי. סביבה מקשיבה ומכילה את צרכי 
התלמידים ומכבדת אותם תורמת לרוגע, הקניית כבוד אחד לשני והפחתת אלימות .

יוזמה עיצובים מאמינה שההתייחסות העיצובית מתחילה מהכניסה בשער בית הספר והחצר, עוברת 
במבואה  ובמסדרונות, במרחבים השכבתיים, בכיתות ובמעבדות הלימוד המקצועיות.

עיצוב סביבות הלמידה שלנו מאופינות בקו עיצובי נקי ואסתטי ,תכנון מוקפד של החלל בהדמיות 
גראפיות, בחירת חומרים איכותיים והקפדה על רמת ביצוע גבוהה.

יוזמה עיצובים קשובה לצרכי הלקוח ובקשותיו, מנהלת עם הצוות דיאלוג מקצועי ללא התפשרויות 
וויתורים כדי שנוכל לבצע את הפרויקט באופן המיטבי ביותר.

יוזמה עיצובים מעצבית מגוון רחב של חללים, שבכללם מרכזי העשרה מוזיאליים, פינות לאום, מבואות 
כניסה, חדרי הנהלה, חדרי מורים, גלריות, מעבדות, חדרי "אופק חדש", מרכזי הפעלה ועוד. 

יוזמה עיצובים עושה שימוש בהפקות דיגיטאליות, עבודת גבס, מגנטים, במשחקי קיר ואלמנטים 
נוספים. מרכזי לימוד וההעשרה אשר הקימה החברה זיכו את מוסדות החינוך בפרסי חינוך ותעודות 

הצטיינות.

יחס אישי, מקצועיות ויצירתיות הם הקווים המנחים את חברת יוזמה עיצובים בעבודתה. 

יוזמה עיצובים הרבה מעבר לעיצוב!


