מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן

מס' 28

10.1.15

סמרטפונים? בשיעור? דווקא כן!
ראשונים בארץ לפיילוט המיוחד
המקום :ספריית בית הספר .השיעור :אנגלית בכיתה
יב' .הזמן :רבע שעה לאחר תחילת השיעור .כל
הטלפונים הסלולריים של התלמידים מצלצלים בו
זמנית .ולורי ספיר ,המורה? היא לא נוזפת בהם ,אלא
להיפך  -מזרזת אותם לענות לשיחות! כן רבותי ,זאת
המאה ה 21-ואנחנו עמוק בפנים .הסמרטפון יישאר
אתנו .אנחנו בדרך להפכו מאויב לאוהב .השיעור הוא
פיילוט ליזמה חדשנית של בתיה שמשי מ"שותפות
 ,"2000שנועדה לקדם את האנגלית המדוברת בקרב
תלמידי ישראל .השיחות היו ממורי אנגלית מטעם
המיזם  .Jerusalem post liteכל תלמיד קיים שיחה
באנגלית של כעשרים דקות עם מורה פרטי הדובר
אנגלית כשפת אם .כל תלמיד יקבל דו"ח מובנה
בדוא"ל ובו שיקוף מצבו באנגלית ,והצעות לשיפור
וקידום .המורה תקבל סיכומים של כל דוחות
תלמידיה .בשבוע הבא יתקיים פיילוט נוסף ,ואם
תאושר התכנית נזכה לסדרה של שיעורים כאלה.
ידידותי:
כדורסל
"עמקים תבור"
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הנבחרת בתצלום ייצוגי ,תוקפים את האדומים וקהל האוהדים

עורכת :רזיה מרחב

השבוע ,ביום חורפי וקר הגיעו שחקני נבחרת
הכדורסל "גליל גלבוע" לאולם הספורט של המועצה.
השחקנים קיימו משחק ידידות מול נבחרת חט"ע של
בית ספרנו ,בו צפו תלמידי חט"ב ושכבת י' .כמו כן
הזמינו תלמידים לתחרות קליעה לסל וחילקו גלויות
חתומות שנחטפו בהתלהבות על ידי המעריצים
הצעירים שצפו במשחק .האירוע נערך במסגרת
פעילות מפעל הפיס" :כדורסל בקהילה" ובאדיבות
המועצה האזורית .ראש המועצה אייל בצר ,סגנו עידו
דורי (שבנו גם שיחק) ומנכ"ל המועצה דן תנחומא נכחו
באירוע וברכו את המשתתפים .ארגן את האירוע ארז
ביטמן ,רכז הספורט במועצה.

ברוח הזמן :למידה משמעותית בשילוב סמרטפונים.
תלמידי יב' בספרייה מדברים אנגלית בסלולרי.

שכבת יב' מסיירת בכנסת ובלטרון
חלקם או-טו-טו מצביעים לכנסת ,כולם בקרוב בשנת
שירות או חיילים :שכבת י"ב ,עוד רגע אזרחים מן
השורה .כדי להכשירם לאזרחות טובה ,ועל הדרך
להכינם לבחינת הבגרות באזרחות ,יצאו תלמידי
השכבה לסיור בכנסת .במסגרת הסיור ביקרו
באולמות של ועדות הכנסת ולמדו על עבודתן ,נכנסו
למליאת הכנסת (הריקה  -עקב הפגרה והפריימריז)
ושמעו על דרכי הפעולה של חברי הכנסת ,ועל
האופנים בהם יכולים האזרחים להשפיע עליה ועל
עתיד המדינה .בדרך לירושלים הספיקו לבקר גם
באתר ההנצחה של חיל השריון בלטרון ולהצטלם על
טנק המרכבה.

סיור בכנסת ישראל :בחדרי הישיבות השוממים ואחר כך  -על הטנק...
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