ההבטחה החינוכית שלנו
בבית ספר האלה אנו מאמינים בפיתוח האינטליגנציות השונות על ידי יצירת הזדמנויות
והתנסויות בתחומי הידע ובמרחבי למידה וחוויה מגוונים .התקופה האחרונה אפשרה לנו
לפרוץ את מרחבי הכיתה הפיזית ולזמן לתלמידים חוויות לימודיות מגוונות שחידדו את
הצורך במודעות עצמית ובחירה מושכלת בהתנהגות רצויה במצבים לימודיים אישיים
וחברתיי ם שונים ,כדוגמת :ניהול סדר יום ,ניהול הלמידה הסינכרונית והא-סינכרונית,
רכישה ותרגול מיומנויות מחשב שונות.
אנו מטפחים מיומנויות לצמיחה אישית וחברתית על בסיס חזקותיו של הפרט.

שיתוף מהעשייה הייחודית
במסגרת קידום ההישגים בבית ספר "האלה" ,שמנו לעצמנו למטרה להשביח את תהליכי
ההוראה ,על ידי למידה חווייתית היוצרת עניין בקרב התלמידים.
התכנים בתכנית הלימודים מאורגנים באשכול מקצועות ,יצרנו הרכבים קבוצתיים בהתאם
למטרות ההוראה בפן הלימודי הרגשי והחברתי.
מיקדנו את הלמידה ביחידות זמן גמישות המאפשרות בחירה והתאמה ללומדים ורלוונטית
לעולמם ,ותאפשר להם מעורבות ותחושת מסוגלות.
ברוח התקופה ,ולא רק ,ארגנו מחדש את מרחבי הלמידה העומדים לרשות ביה"ס :חממה
לימודית ,חדר מחול ,אולם ספורט ,חדרים ייעודיים ,חדר  .M-21מרחבים אלו תומכים
בלמידה ,מזמנים התנסויות מגוונות ומאתגרות ,מאפשרים בחירה ,חקר וגילוי.
במהלך השיעורים הידע של התלמידים נבנה ,תוך רכישת מיומנויות תכנון וביצוע הקשורות
לאיתור ,איסוף וארגון המידע (שאילת שאלות ,איסוף מידע ממקורות שונים ,בשיטות
שונות ,הפקת מידע מטקסט מילולי או מיצג חזותי) .כמו כן מושם דגש על ייצוג המידע
והידע בכתב ובעל פה ,בעבודות יחידניות ובעבודות קבוצתיות.
לכל אורך תהליך הלמידה אנו מתמקדים בפיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית (התנסות
בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות ורלוונטיות ללומד ,עידוד ביטוי אישי וקבוצתי במגוון דרכים.
ואמצעים ומתן לגיטימציה להבעת דעות) ומשלבים תהליכי חשיבה רפלקטיביים כחלק
מביצועחברה
נפרדבונה
חינוך
משימות.
בלתי

כמדי שנה ,אנו מעשירים את הלמידה בימי שיא המשלבים תחומי דעת שונים וערכים
בשיתוף רכזות ביטחון ,הכלה והשתלבות ,תחום חברתי ,מחנכות ומורות מקצועיות (חינוך
גופני ,מוזיקה ,מדע וטכנולוגיה)  ,לדוגמה :שבוע זהירות בדרכים ,יום ההליכה העולמי,
שבוע חינוך גופני ,שבוע עמיות ובנות ובני מצווה .אנו שומרים על המסורת – אך משנים
את הפורמט כך שיתאים לתקופה בה אנו חיים.

מקור השראה
"כי אצלנו אינטליגנציה אינה רק מנת משכל".

תמונות מספרות

