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מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן
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מידעון אינטרנטי

28.11.15

לומדים בדרך אחרת
תשכחו מהספר ,המחברת והלוח :למידה משמעותית היא למידה חווייתית .טוב ,אנו רחוקים מלוותר על הקריאה
והכתיבה לתמיד ,רק לשני ימים בשנה ,ימי המגמה .בשבוע שעבר יצאו כל תלמידי החטיבה העליונה לסיורים
במסגרת מגמות הבחירה של אשכול א' .מטרת הסיורים היא להרחיב את עולמם של התלמידים בתחומי הידע
אותם בחרו ,להפגיש אותם עם יישומים של אותם תחומים ולפקוח את עיניהם למגוון האפשרויות העתידיות .מזג
האויר האיר לנו פנים והסיורים היו מוצלחים מאד .היום ובמידעון הבא נסקור את הסיורים השונים .בפברואר
יתקיים יום מגמות נוסף ,במסגרת מגמות אשכול ב' .תודה לרכזי המגמות על הפקת היום המרתק!
מגמת ביולוגיה חוקרת בטבע
מגמת הביולוגיה הגדולה שלנו התפצלה לשניים.
תלמידי י"ב ,עם רכזת המגמה ד"ר אורית שלו ,יצאו
ללגונות של חוף הבונים .הם אספו דגימות מהחי
והצומח המגוון והייחודי של המקום ,ויעשו בהם שימוש
בפרויקט הביוחקר.
תלמידי מגמת הביולוגיה של שכבות י-יא  -למעלה
ממאה תלמידים!  -יצאו לספארי ,שם התמקדו בנושא
רביית בעלי חיים .כמובן שלא פסחו גם על חיות
הסוואנה הגדולות.
מחוטם ועד זנב  -מגמת כלבנות
בסיור לימודי בכלביית אפיקים
מגמת הכלבנות של החינוך המיוחד ,עם רכזת
החינוך המיוחד שמרית אליה ,יצאה לסיור לימודי
בכלביית אפיקים.
התלמידים התחלקו לשלוש קבוצות והתנסו באילוף,
בעבודת הפנסיון ,בתצפית על הגורייה ובהתנהגויות
שונות של הכלבים .היה יום מוצלח וחווייתי!

עורכת :רזיה מרחב

מגמת כלבנות :מתרגלים עם הכלבים.

משמאל:
בלגונת חוף
הבונים.
למטה:
בספארי.

מגמת גיאוגרפיה :עיור ,בניה ,מיחזור...
מגמת הגיאוגרפיה של מסלול מב"ר עם הרכז נתן זקס
פתחה את היום בהרצאה מרתקת בחברה לפיתוח
קיסריה .ההרצאה עסקה במגמות עיור ובניה בישראל.
במפעל גליל-און ,המייצר נייר וקרטון ,נפגשו עם
המנכ"ל ושמעו על התפתחויות בתחום המיחזור
והקיימות .הם סיימו את היום בגן הסולארי בבנימינה,
שם למדו על דרכים שונות לשימוש באנרגיה סולארית,
ואף התנסו ביישומן.

מגמת גיאוגרפיה :הרצאה על עיור ובינוי וביקור בגן הסולארי.
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