שבוע החינוך בבית החינוך "יד -לבנים" תשע"ט
שבוע החינוך  :השנה ,שבוע החינוך יתקיים ב 29.3.19-5.4.19 -בנושא -אחדות " .יד ביד לאורך כול הדרך"...
שבוע החינוך העירוני והבית ספרי – משקף תמצית מהעשייה והפעילות הבית ספרית השגרתית במגוון תחומים כנגזרת מהפעילות הרבות הנערכות במהלך השנה.
הפעילויות המוצגות בשבוע זה בבית החינוך מבטאות למידה חווייתית ,משמעותית ורלוונטית המתבצעות בשבוע זה ברמה יישובית ובית ספרית בנוסף לפעילות השגרתית היום יומית .כמו :נגישות
כאורח חיים ,שיח בין גילאי ורב גילאי בין אוכלוסיות תלמידים ,קול לכול ברוח  ,TEDפעילות ספורט והדרכות לבריאות פנאי וערכים ,למידה חוץ בית ספרית  /חוץ כיתתית ,פעילות בוגר צעיר ,מופע
קבוצות העצמה ,מעברים  ,איכות סביבה – ביס ירוק ,מצויינות באנגלית ,םעילויות חשיבה במתמטיקה ,נתיב האור ,פעילות בגן המקראי ,בית חינוך מוביל עידוד קריאה  ,התנדבות בקהילה ועוד

בלוח זה מוצגות הפעילויות הייחודיות שבחרנו להציג:
פעילויות
שהתקיימו /יתקיימו
בבית החינוך שלנו
מועמד להצטיינות
כבית חינוך מוביל
לעידוד הקריאה
צלצולי פעמונים
טקסי בראש מורם
ניהול פרויקטים
סדנאות כתיבה
היה היה פעם
בי"ס ירוק מתמיד
פעילות חוץ בית
ספרית
פעילות השפד"ן
גן חקר מקראי
מורה מובילה :מיטל
תחרויות
חקר החלל ,
עשר אצבעות
הסייבר -קוד מאנקי
טורניר קט רגל
טורניר כדור
הרצאות טד

יום שישי 29.3

יום ראשון 31.3

יום שני 1.4

יום שלישי 2.4

יום רביעי 3.4

יום חמישי 4.4

יום שישי – 5.4

העצמה ,אומנויות
וערכים

העצמה וחינוך

השפה העברית
והעצמה

איכות הסביבה
יום הניקיון
ירוק מתמיד

עידוד הקריאה

מתמטיקה והעצמה

תוצרי למידה
הערכה חלופית

הפסקות פעילות
בספורט
מורה מוביל:
טום

הפסקות פעילות
מוסיקה ומשחקי חצר
משחקים באנגלית
מורות מובילות:
ציפי וקארין

הפסקות פעילות
בספורט
מורים מובילים:
סיגל וטום

בוקר של כושר
מורים מובילים:
סיגל וטום

הפסקות פעילות
תנועה יצירה
משחקי תיאטרון
מורים מובילים:
פרח,הודיה וליאור

הפסקות פעילות
משחקי חשיבה
במתמטיקה
מועצת התלמידים
מורים מובילים:
מירה ונעמי

יום הWOW -

צלצולי פעמונים
פעילות במגמות
מורה מובילה:
כול צוות המורים
טקס בראש מורם
הערך אחדות
מורה מובילה:
ציפי ופרח
מגשרים
מורים מובילים:
כוכי ויעקוב

נקודות מבט בצילום
העצמת תלמידי
שילוב
מורה מובילה:
סמדר
עמותת ידיד לחינוך
משוב ושיח
עם המתנדבים
מורה מובילה:
שרית
פעילות בוגר צעיר
ע"י נציגי נתיב האור
מורה מובילה:
מיטל

קול לכול -במות
דיבור ברוח TED-
הרצאות תלמידים
מורה מובילה  -שוש ב.
יום אנגלית
מורה מובילה:
קארין והודיה
פסטיקט
מופע בהיכל
בהשתתפות אסף ו1
ועידה וירטואלית
לכול צוות המורים
מורה מובילה :הדר
טקס גלויה לעיר
בקרית המוזיאונים
מורות מובילות:
מירב ,יפה ומירה

הפסקות פעילות
קבוצת הקוראים
ציורי קיר
מורים מובילים:
שוש ב .ומירב
יום הניקיון
מורות מובילות:
מיטל ונעמי בשיתוף
מועצת התלמידים
הפנינג פתוח
לקהילה בגינה
האקולוגית
הכנת ספירלת
תבלינים , ,דחלילים
ושילוט לצמחייה,
מורים מובילים:
מיטל וגל
היה היה פעם
פעילות בגני הילדים
מורה מובילה:
שוש ב.

סופר אורח –
מיכאל אבס
מורה מובילה:
שוש ב.
יום שיא -פרלמנט
הילדים
מורה מובילה:
נעמי

מתמטיקה וספורט
פעילויות אתגר ,היגיון
וחשיבה מתמטית
מורה מובילה :מירה
וסיגל
שווה להיות נגיש
לתלמידי כתות ג'
מורה מובילה :רחלי
הרמת כוסית
בהובלת :ועד המורים
ניהול פרויקטים
מתנדב מוביל:
מאיר בן צור
כנס מנהלים ארצי

יום פתוח לקהילה
להצגת תוצרי
למידה ועשייה.
בסימן אחדות
" יד ביד לאורך
כול הדרך "...
בצלאל אלוני
כול קהילת
בית החינוך.

