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 אלבוסתאן  س تانالب ُ

 
 עלון בנושאי חינוך ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

 חשיבה יצירתית ויזמות

 האגף מנהלת דברי

 ,יקרים וציבור חינוך אנשי, עמיתיי

העלון  את אליכם לשלוח שמחים אנו

 ".אלבוסתן"  של השניהדיגיטלי 

 האיר, שהעיר מי לכל להודות הזדמנות זו 

 ששלח מי ולכל, הראשון העלון והגיב

 .  השני לגיליון חומרים

 חשיבה לנושא הקדשנו השני עלוןה את

 ...... למצוא תוכלו  בו. ויזמות יצירתית

  להמשך הדברים

 יצירתית חשיבה משולחן המפמ"רים והמפקחים

 את המחבר מציג, יצירתית חשיבה רבמאמ

 תהליך: מישורים בשלושה המושג הגדרת

 החושב. והאדם החשיבה תוצר, החשיבה

 לחשיבה בחינוך הצורך על מדבר המחבר

 בו שנדרשים עולם, המורכב בעולם יצירתי

 למאמר .....    ליכולות האזרחים

 לירח פקיעין מהכפר ילדים

 .וחזרה

 מהכפר" הכוכבים" חובה גן ילדי

 החללית שיגור  את חוו פקיעין

, החלל על ולמדו מהגן  בראשית

 הלכת כוכבי, הכוכבים, החללית

 לכתבה   ...הארץ וכדור

 הארצי הדרוזית המורשת חידון

 בתחום חינוכיות פעילויות יום בתום

, ערכים הפנמת, החשיבה פיתוח קידום

 .....והמכובדים המנהיגים עם מפגש

 לכתבה

 בבית" הנחל שומרי" תכנית בוגרי

 חיבור בפעילות תינאל ספר

 למורשת

 כמא כפר תינאל מבי״ס ו׳ כיתות תלמידי

 הניקוז רשות מטעם בתכנית משתתפים

 .המקומית המועצה ובשיתוף והנחלים

 את אימצו התלמידים התכנית במסגרת

 הנמצא מים מקור - צפצף עין מעיין

 לכתבה ..... שימש אשר לכפר בסמוך

 היסטוריה עשתה כרמל-אל מדליית

 חלבי כרואן

 הראשונה הדרוזית ישראל אלופת היא 

 לכתבה  ... באתלטיקה 

 לחלל מסע

 המדעים עמותת ל"מנכ הוא תאבת ד'מג

 קהילת מנהלו בירכא,  החלל מרכז ומנהל

 משותף פרויקט בצפון החלל מחנכי

 לסרטון...        .רמון וקרן החלל לסוכנות

מנהיגות ויזמות חברתית במגזר 

 בית יציב –דרוזי והצ'רקסי ה

בחודש שעבר התקיימה השתלמות 

מגזרית בנושא "מנהיגות ויזמות 

בית יציב בבאר  -חברתית", במכללת קיי

  לכתבה. ..למשך שלושה ימיםשבע 

 

 הפדגוגית  מהמזכירות 

 " בקיוון הנכון"הכנס המקוון 

 ערבית

 גיל הרך
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 4.2019   2' מס עלון

 יסודי חינוך

 

  פורת נילי - יצירתיות לטיפוח דרכים

 כה בקצב המשתנה בעולם התפקוד

 מחייב, דינמית חינוך ובמערכת מהיר

 מורים של היצירתית היכולת טיפוח

 גבוהה יצירתית יכולת. יחד גם ותלמידים

   ....כוותיקים מתחילים, למורים תסייע

                       למאמר

 מקור המאמר                                      

 עצמי וויסות תרבותית אורינטציה

 הישגים על כמשפיעים בלמידה

 הפרט והצלחת בלימודים

 עבד חתאם ר"ד ידי על שנעשה מחקר

 דרוזים תלמידים בקרב ירכא פסגת מנהל

 למאמר  .יסודי העל הספר בבתי

 דרוזי וצ'רקסיאתר האגף לחינוך 

 אתר הפדגוגיה הדיגיטלית

  עברית

 "עולם תיקון" 

 אל דלית ב"בחט  תלמיד באשא לירן

 במסגרת אפ סטארט פתח  כרמל

 לכתבה  ...   "עולם תיקון"  תכנית

 

 מתמטיקה מדעים

http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/ayaa-say/ayaa-words.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/creative-thinking.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/alnojom-kindergarten.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/heritage-quiz.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/tinel-elementary-school.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/israel-athletics-champion.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=gXnjS0if_0E&list=LLfJ4sW627kg5sc4to2ZUvgA
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/leadership-socia-Initiative.aspx
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http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/leadership-socia-Initiative.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/Pages/hp.aspx
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http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/the-word-of-the-day.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/dreams-Kindergarten.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/bokaata-elementary.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/fostering-creativity.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/Sifriyot/HachsharatMorim/DrachimLetipuach.htm
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/self-regulation.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Pages/hp.aspx
https://sites.google.com/s/1OEA-VasOKeWlzi8r9XUPDHpWDX_cZWVb/p/1elKJuv04CAt9B5ldFKLe-YhLJItRDmf4/preview
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/digital-pedagogy0403-3590.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/liran-basha.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Whats-going-on/Pages/albostan-magazine/march-issue/outside-learning.aspx
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