מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מנהל :דודו גורן
עם הפנים לתשע"ו
תלמידי כיתות ו' והוריהם מבתי הספר "אופקים"
ו"יזרעאל" התארחו ב"עמקים-תבור" למפגש ראשון
של היכרות והסברים לקראת שנת הלימודים הקרבה.
את פני תלמידים הנרגשים והוריהם קידמה תזמורת
הביג-בנד של האולפנה (בתמונה) .הם פגשו את
צוות המחנכים המיועד ואת רכזת השכבה ,מורן
ביטון .בעמדות ההרשמה חיכו להם נציגי מועצת
התלמידים (בתמונה) שחילקו להם פולדרים ועטים
ממותגים.
בהמשך יצאו התלמידים למסלול של פעילויות
בתחנות ,בהובלתם של נציגי מועצת התלמידים,
בראשות היו"ר עדן אלפסי ,והרכז החברתי ,עמית
לביא .ההורים התכנסו בספריה .את המפגש פתח
המנהל ,דודו גורן (בתמונה) אשר הדגיש את דאגת
בית הספר לרווחתו של כל תלמיד ותלמיד .מנהלת
חטיבת הביניים ,ניצן בן-זאב (בתמונה) ,תיארה את
תהליך הקליטה של התלמידים ופירטה דרכים לסייע
בהצלחתו .המנהלת הפדגוגית ,אורית סוקר ,הרחיבה
לגבי תכנית הלימודים של שכבת ז' וחטיבת הביניים.
יועצת השכבה ,שרון ולרשטיין ,הציעה להורים
תובנות לגבי המעבר הצפוי לילדיהם ופרסה דרכי
התמודדות עם הקשיים.
בשנה הבאה צפויות להיפתח ב"עמקים-תבור" חמש
כיתות ז' ,מתוכן אחת של חינוך מיוחד .אחת מן
הכיתות צפויה להיות כיתה מוזיקלית.
ברוכים הבאים ,ובהצלחה!

עורכת :רזיה מרחב

למעלה:
שתי הכרזות שעלו לשלב הגמר בתחרות הכרזות הארצית בנושא
"האחר הוא אני".
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משמאל:
קבלת פנים
מוזיקלית –
הביג בנד
מקבלת את
פני הבאים

מימין :נציגי מועצת
תלמידים שמחים
לפגוש את המיועדים
לשכבת ז'.

משמאל :מנהל
ביה"ס ,דודו
גורן ומנהלת
חט"ב ניצן בן-
זאב מברכים
את ההורים.

ומצליחים!
מדעי החברה משתתפים
• גאווה בכיתת י"א במגמת מדעי החברה :תלמידיה
השתתפו בחידון האוצרות הסוציולוגי של דן חמיצר
והגיעו לעשירית הגמר מתוך  45בתי ספר  -כל
הכבוד !
• כיתת י' במגמת מדעי החברה שלחה שתי כרזות
לתחרות הכרזות הארצית בנושא ''האחר הוא אני''
ושתי הכרזות הגיעו לשלב הסופי ! היכנסו ללינק
והצביעו עבור הכרזות שלנו (כל אחד יכול להצביע
וכל קול משפיע ! ) .
ההצבעה נסגרת בתאריך .25.05.15
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Unit
s/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/
psychology/krazot2015.htm
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