מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

26.2.14

מנהל :דודו גורן
נציגי שכבת ח' בחידון סובב ישראל
חניכים משכבת ח' העפילו לשלב ב' של חידון סובב
ישראל בגיאוגרפיה .זהו חידון ארצי ,המתקיים במקביל
בכל מחוזות המדינה .נתן זקס ודינה רלב"ג ,מורי
הגיאוגרפיה ,הכינו את התלמידים לחידון .ליוו אותם
נתן ,והמחנכת אסתי שחר .השנה לא עלינו לשלב ג'
אבל עצם ההשתתפות הייתה חוויה ייחודית ומהנה.
להתראות בשנה הבאה!

נציגינו בחידון:
דור שולשטיין ואילון אלעזר

מס' 4

הח"כ לשעבר אמירה סרטני במפגש

ממשיכים ללמוד
מורי "עמקים-תבור" משתלמים בשש השתלמויות בית-
ספריות :פורום מחנכי החטיבה העליונה ,שעניינו -
העצמת המחנכים ובניית דמות הבוגר ,פורום מחנכי
חטיבת הביניים ,אשר עוסק בתלמידים בהדרה,
השתלמות "צופים ונצפים" ,בה בונים המורים מיומנויות
פדגוגיות באמצעות צפייה הדדית בשיעורים ,והשתלמות
"פדגוגיה עדכנית" ,בה לומדים המורים כיצד להשתמש
בכלים אינטרנטיים לבניית מערכי שיעור חדשים
ומאתגרים.
אל מזרח הרמון להתקדם תוך כדי תנועה
שכבת י"א יצאה לטיול השנתי הנודד באזור מזרח הרמון.
מדובר בטיול שטח מאתגר ,בניהול עצמי ,אשר ידוע
כחוויה "לכל החיים" 112 .תלמידים (רוב השכבה) יצאו
לטיול ,וחזרו ממנו נלהבים ועמוסי חוויות.

קוראים יקרים:
אנו מחפשים שם למידעון שלנו !
עם צאת דף מס'  4אנו מכריזים על תחרות בין
כל קוראינו לבחירת שם למידעון.
על השם להיות קליט ,ברור ובעברית תקנית.
את ההצעות ניתן לשלוח אלי לדוא"ל
dudugoren15@gmail.com
בהצלחה ! דודו גורן
"להיות אזרח"
במסגרת הנושא "להיות אזרח" ,המלווה את תהליך
קבלת תעודות הזהות של שכבת י' ,נפגשה אמירה
סרטני ,עם כיתה י' .6אמירה ,חברת כנסת לשעבר
וחברת קיבוץ מרחביה ,מתנדבת בספרית ביה"ס זה
כמה שנים .במפגש סיפרה על חייה ,השזורים באירועים
מימי ראשית המדינה ועל כנסת ישראל.
רוקדות את הסיום
תלמידות י"ב של מגמת המחול מסיימות שש שנים
מפרכות ומרתקות של לימודים בסגנונות שונים .בערב
עבודות אישיות הציגו התלמידות את עבודות
הכוריאוגרפיה שלהן בסגנון מחול מודרני ,כשכל אחת,
בתורה ,משמשת כמבצעת עבור חברותיה .גם תלמידות
י' ו-י"ב התגייסו לסייע בהעלאת היצירות .על הבמה הוצגו
יצירות מקוריות ,אישיות מאד ,רעיונות מבריקים וטכניקות
שונות .את הערב הובילו נירה טריפון ,המורה למחול
מודרני ,יונת רוטמן ,רכזת המגמה ,וחווה בקאל ,מנהלת
בית האומנויות.
בתמונה :מתוך המופע

עורכת :רזיה מרחב

תמונות מהטיול מימין לשמאל:
העמסת ציוד ,הדרכה ,חולצה עם הקדשה
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