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 אלבוסתאן  س تانالب ُ

 
 עלון בנושאי חינוך ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

  ירהחינוך וקרי

 האגף מנהלת דברי

 עמיתיי, אנשי חינוך וציבור יקרים,

עם פתיחת  שנת הלימודים תש"פ, אנו 

שמחים לשלוח אלכם את הגיליון הרביעי  

 האלקטרוני של  "אלבוסתן". 

על פי ניתוח הנתונים אין ספק שמערכת 

החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי זוכה 

להישגים מרשימים המעידים על עבודה 

מקצועית של כל השותפים לחינוך במגזר 

 הדרוזי והצ'רקסי. ...   להמשך הדברים 

 רעיונות ויוזמות לגיוון הלמידה וההערכה משולחן המפמ"רים והמפקחים

במסגרת הלמידה :  בגרות מתוקשבת – 1

המשמעותית, האגף הפדגוגי במגזר צועדים 

  הרחבה והרשמהל      .....      צעד נוסף

ה"תיכון האקדמי  : תיכון אקדמי מקוון – 2

המקוון", תוכנית משותפת של המזכירות 

 ....... הפדגוגית ואוניברסיטת תל אביב

 להרחבה והרשמה  

 תכנית אדוות ביסודי

בנקס ובנקס מגדירים הוגנות בחינוך 
כמכלול " אסטרטגיות ואקלים כיתתי 

המסייע לתלמידים מרקעים שונים 
להשיג ידע ,מיומנויות וגישות אשר 

יאפשרו להם לתפקד בצורה 
אפקטיבית ביותר בחברה ולהיות 
      סוכנים יעילים של שינוי חברתי ".

 לכתבה

מע'אר  22.8.019כינס היערכות 
"ההישגים של תלמידי המגזר הדרוזי 
והצ'רקסי במדינת ישראל פורצי דרך 

 ברמה עולמית."

כך אמרה פרופסור גלי צינמון, ראשת 
        ,...החוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב

 לכתבה     תמונותל        לסרטון 

 חלף  לו  החופש  

 חלף  ועבר.

שנה  חדשה הגיע  זה  

 .כבר

נגיל  ונשמח ,  נודה  

  .לאלוהים

התחלנו  היום  את  

 .הלימודים 

על   -יד  ימין  נניפה  אל

 .לשלום 

 התחלנו  את  ביה"ס  היום .

בחשק  נלמד  כי  כולנו  

 .רוצים

תלמידים  להיות  באמת  

  .חרוצים

 המצפן ללמידה

  OECDשל ארגון ה  2030פרויקט החינוך 

אשר מצביע על   2030מציג מצפן למידה 
ים יוכלו לנווט בסביבה לא הכיוון בו התלמיד

 לסרטון               בטוחה ומשתנה.

מסע מורים  -בעקבות השואה 
 להיסטוריה בחינוך הדרוזי לפולין.

בשיתוף פעולה בין בית הספר להוראת 
שם", אגף רוח וחברה השואה ב"יד ו

והפיקוח על הוראת היסטוריה באגף 
חינוך דרוזי, השתתפו המורים להיסטוריה 

יחד עם המפמ"רית להיסטוריה ג'יהאן 
 לכתבה    פרהוד, במסע לפולין. 

 

 הפדגוגית מהמזכירות  

 זרקור למנהלים תש"ף

 מדעים
  פיזיקה  כימיה  ביולוגיה

 המדע וטכנולוגי

 אנגלית

 בנושא

 9.2019   4' מס עלון

 מורשת

 

תכנית חינוך לקריירה להרחבת 

הזדמנויות תעסוקה והשכלה 

במגזר  3-30באוריינטציה לעתיד מגילאי 

 הדרוזי והצ'רקסי

תפתחויות המתרחשות במדינה בכלל הה

ובעדה בפרט מציבה את מערכת החינוך אל 

מול אתגרי המחר ומולידה צורך הכרחי 

                      למאמר           ......לפדגוגיה עתידית.

 מקור המאמר                                      

 מודל פדגוגיה מוטת עתיד

מודל פדגוגיה מוטת עתיד המהווה מצפן  

מערכתי במציאות משתנה ואי ודאית, המודל 

מציע להתמודד עם אתגר הרלוונטיות 

ות עקרונות פעולה המושפעים באמצע

ממגמות העתיד ומיושמים באופן הוליסטי 

 לכתבה ...בהיבטים פדגוגיים וארגוניים,

      חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתידלאתר 

 אתר האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי

 אתר הפדגוגיה הדיגיטלית

 היסטוריה 

פסיכופדגוגיה -מפגש בנושא                                    

 

 למצגת 

 ערבית
  ספרות   שפה

 מתמטיקה 
 על יסודי   יסודי

  

 עברית
 חט"ע  חט"ב   יסודי

  

 גאוגרפיה

 أزكى التهاني من فؤادي تُْنثَرُ 
رُ   لِك يا مدارُس كالعروس تنوَّ
ما في اْلَمَداِرِس غيُر شهٍد 

 يُْرتَجى
 التَّعَلُِّم يَْظَهرُ وَمذَاقُهُ ِعْنَد 

ا نرى طالبَنا  يوُم اْلُمنى لَمَّ
 فبهم نرى ِجدَّ الحياةِ وَسْيِرها
 وبناء جيل عاِمل يحتاُجنا

 َوألجِل إعداِد الشَّباِب َسنَْصبرُ 
فاخِفْض جناَحَك حين تبني 

 اأنفُس  
 وافتْح لهْم ُسبَُل الحياةِ ِليَْعبُروا

َك راَحة    واجعَْل لهْم من ُجهِد بر ِ
  لها إْذ يَْكبرواتَّى يروا فضال  ح
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