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 אלבוסתאן  س تانالب ُ

 
 עלון בנושאי חינוך ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

 חשיבה ביקורתית 

 האגף מנהלת דברי

 ,יקרים וציבור חינוך אנשי, עמיתיי

 אנו, ט"תשע הלימודים שנת סיום לפני רגע
  השלישי הגיליון את אליכם לשלוח שמחים

 ספק אין". אלבוסתן"  של האלקטרוני
 נחה אינה הדרוזי במגזר החינוך שמערכת

, ליזמות עדים ואנו שמריה על שוקטת ואינה
 .ויצירתיות חדשנות

 על מעניינות כתבות מכם מקבלים אנו
 ואיכותית משמעותית למידה, יוזמות

. הזה בגיליון מהכתבות חלק לשלב ושמחים

  המשך הדבריםל

פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית  משולחן המפמ"רים והמפקחים

 בסביבה חדשנית

 איכותית פדגוגיה או", חדשנית פדגוגיה"

 ?חדשנית בסביבה

 מבנה מתאר" חדשנית פדגוגיה" המושג 

 שינוי לתהליכי מותאם, גמיש לימודים

 כלכליים, תרבותיים-חברתיים

 מרלמא    ......                  וטכנולוגיים

 مول رياضيات mall“   מול מתמטיקה"

 אר'מג – השלום –' א יסודי ספר בית

,  מוחשית שלמידה מאמינים אנו
 המתרחשת, היומיום לחיי הקשורה
 את תעלה,  וכיפית נינוחה באווירה

 התלמידים של היכולת ואת המוטיבציה

 לכתבה...     . מתמטיקה ללמוד

 רב לשוני ודו תרבותי

 בית ספר נארת ריחאניה

 לומדים בו, ומיוחד קטן ספר בית" נארת
 מכתה וערבים רקסים'צ, הכפר ילדי יחד

 לו ניתן הספר בית של שמו', ח עד' א
 מהפולקלור גיבורים של שמם על

 לכתבה.....              רקסי'הצ

 העברית לשפה דגל הרמת יום

 השפה דגל הונף 6.3.2019' ד ביום

 כפר של הביניים בחטיבת העברית

 על עלתה וכך, הגולן ברמת בוקעאתא

 ככלי העברית השפה חשיבות נס

 חברתית ולהשתלבות אישית לצמיחה

 ....ישראל במדינת

 לכתבה.                                  

 בכנס בתחרות שזכו הכרזות עשר
 הנכון״ ״בקיוון הפדגוגית המזכירות

 .תשע״ט

 לסרטון

 FIRST LEGO League תכנית

 שש שנתי פקיעין

 חושפת  FIRST LEGO League תכנית

 מדע של המרתק לעולם תלמידים
 אותם מעודדת התכנית. וטכנולוגיה

 ...ומהנדסים מדענים כמו ולפעול לחשוב

 לכתבה   

 

 הפדגוגית מהמזכירות  

 הכנס המקוון " בקיוון הנכון"

 אנגלית

 גיל הרך

 נושאב

 6.2019   3' מס עלון

 חינוך יסודי

 

 חשיבה ביקורתית

 יורם ניסה" ביקורתית חשיבה" במאמרו

 לחשיבה חינוך מהו להסביר הרפז

 את מציג הוא? הכוונה ומה – ביקורתית

, ביקורתית לחשיבה החינוך חשיבות

 רבות והידע המידע כמויות שבו בעולם

 משתנה וחלקו מאוד זמין הידע ומתרבות

                      למאמר  ......           מהיר בקצב

 מקור המאמר                                      

 לומדת מקצועית קהילה - ל"קמ

 ומוזיקה תיאטרון ,אמנות בתחום

 קהילות ראשונהה פעםב נפתחו זו בשנה

 שונים אמנות בתחומי לומדות מקצועיות

, תיאטרון, מוסיקה, חזותית אומנות)

 שונים באיזורים( וצילום תקשורת, מחול

 לכתבה ......     נפתחה זה לצד בארץ

 אתר האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי

 אתר הפדגוגיה הדיגיטלית

  היסטוריה

 פדגוגית חדשנות -" הנכון קיוון"ב

 הדעת בתחומי

 פרויקט הוצג הערבית השפה לע במושב

 מודל שהוא", الّتواصل جسر - לקשר גשר"

 לשני משותף בינתחומי למידה-הוראה

 בהובלת הדרוזי מהמגזר אחד, ספר בתי

 והשני, מועדי ופאא' גב ית"המפמר

 ית"המפר בהובלת היהודי מהמגזר

 .שושן סיגלית

 לכתבה                  למצגת הפרויקט

 

 מתמטיקה אומנויות
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