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הוראה מעוררת השראה

אומנות
מדעים

מורשת
היסטוריה
חינוך יסודי

גיל הרך

פעילויות באנגלית בבתי הספר במגזר
הדרוזי והצ'רקסי

במסגרת לימודי האנגלית בבתי הספר
היסודיים ,חטיבות הביניים והתיכוניים
מתקיימות המון פעילויות ותוכניות

לקידום המיומנויות השונות באנגלית.
לכתבה

 - 1מובילי עתיד ירוק – יסודי ב' אבו
לכתבה
סנאן
 - 2ביה"ס אלתסאמוח יסודי ג' אבו
לכתבה
סנאן
 - 3ספורט כאתגר בבית ספר אלאמל
לכתבה

 - 1מה בין ערבות הדדית ושמירת
לכתבה
אחים?
 - 2פרויקטים מיוחדים " אלביאדר "
לכתבה
עין אל אסד
 - 3הוקרה לפצועי מערכות ישראל
חדשני למדעים דלית אל כרמל
לכתבה

דברי מנהלת האגף
עמיתיי ,אנשי חינוך וציבור יקרים,
אנו שמחים לשלוח אליכם את הגיליון
החמישי האלקטרוני של "אלבוסתן".
בגיליון הזה תוכלו לקרוא על הוראה
מעוררת השראה במאמר שכתב יורם
הרפז.
על פי הרפז " :הוראה במיטבה יכולה
וצריכה להיות פרקטיקה נותנת
השראה .פעילות "נותנת חיים".
להמשך
הוראה כזאת יכולה
הדברים
הוראה מעוררת השראה

יורם הרפז מציג במאמרו הוראה מעוררת
השראה את ההגדרה למושג ומסביר,
"שהוראה במיטבה יכולה וצריכה להיות
פרקטיקה נותנת השראה ,פעילות "נותנת
חיים" הוראה כזאת יכולה להתקיים רק
בהינתן מצוינות מוסריות ומעורבות.
הוראה אשר משפיעה על ההנעה הפנימית
למאמר
וגורמת לפריצת הקיבעונות
מקור

لغتك قرارك
המאמר
ي للّغة العربيّة 18-12
اليوم العالم ّ
לסרטון
ّصويري (الفلم)
الشّريط الت
ّ
משמרים את המורשת הדרוזית
לאור פניית ראש העיר אילת מר מאיר יצחק
הלווי ,שיזם קידום לימודי המורשת הדרוזית
לכלל תלמידי אילת ,מפמ׳ר המורשת גמיל
חטיב הכין תוכנית ייחודית ,וביום
 ,24.11.19בהשתתפות מר מוהנא פארס
יועץ השר ,וגב איה חיראלדין מנהלת האגף,
והשתתפות ראש העיר ודר גניאל מנהל
האגף  ,מפקחים מנהלים ותלמידים ,ונציגי
הקהילה הדרוזית
התוכנית נחשפה לביצוע .לכתבה

אתר האגף לחינוך דרוזי וצ'רקסי
אתר הפדגוגיה הדיגיטלית

התלמידה הזאר סאחלי כלת פרס שר
החינוך לנוער המתנדב ע"ש אלעד ריבן
ז"ל
הפרס מוענק לבני נוער מעוררי השראה
שזכו לאחר סדרת מיונים מחוזיים להצטיינות
יתרה ברמה הארצית בפעילויות חברתיות
וקהילתיות ,התפתחות אישית ומעורבות
למאמר
חברתית.

תוכנית חינוך לקריירה  3-30יצאה לדרך
לאחר תכנון עמוק ולא מעט דיונים מפגשים
והצגת הרעיון .התחלנו בישום התוכניות.
להלן דוגמה לפרויקט של חיזוק מנהיגות
חברתית.
ב  11/12/19התקיים טקס פתיחה של
לכתבה
תכנית הטייסת -

 - 1ביה"ס הניסויי תיכון מסעדה לכתבה
 - 2ביה"ס חט"ב דאלית אלכרמל על שם
לכתבה
קופטאן חלבי
 - 1מגמת התיאטרון הראשונה במגזר
הדרוזי בבית ספר אורט רונסון -עספיא.
לכתבה
 - 2בית ספר יסודי א' סולטאן אלאטרש
לכתבה
חורפיש
פרויקט חינוכי מרכז חלל עין קניה
מכפר עין קניה הפסטורלי השוכן בצפון
רמת הגולן ,איפה שנמצא קו ההפרדה בין
אזור הסלע הבזלתי לבין סלע הגיר,
לכתבה
האחריות על תוכן הכתבה מוטלת במלואה על הכותבים כולל
שמירה על זכויות יוצרים
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