בית-ספר "ארנון" ליצירתיות בחינוך
מנהלת :אורנה בן זקן
כתובתנו :החולה  4נווה יהושוע ,רמת-גן
טלפון 03-6779358 :פקס 03-6763436 :דוא"לhagit@arnon-rg.org.il :
כתובתנו באינטרנטhttp://ramat-gan.org/schools/arnon/Default.aspx :

חזון ביה"ס:
"ארנון" מטפח "יצירתיות כדרך חיים"  -באמצעות שאילת שאלות ,הטלת ספק ,מציאת
הקשרים בין תחומי דעת ,התנהלות במצבי חוסר ודאות ועוד.
ביה"ס מכוון וממקד את דרכי החינוך ,הלמידה וההוראה ללמידה משמעותית של
לומדים במאה ה 21-בדגש על חשיבה יצירתית ,מדע ואומנות..
ייחודיות ביה"ס:
במשפט אחד :טיפוח החשיבה היצירתית הקיימת אצל כל ילד.
ומעט בהרחבה :תפיסת היצירתיות ב"ארנון" פועלת בארבעה מימדים:
•
•
•
•

טיפוח אדם יצירתי
יצירת סביבה יצירתית
הפעלת תהליכים יצירתיים
עשייה של תוצרים יצירתיים

ב"ארנון" יוצרים אקלים המטפח את היכולת לראות בדרך חדשה את מה שנתפס כמובן
מאליו ,אקלים המאפשר לתלמידים להעז יותר ...לטעות ...להתאים עצמם ביתר קלות
לשינויים ,להיות פתוחים יותר לקראת חדשנות ובסופו של תהליך  -לקחת יוזמה .התלמידים
ב"ארנון" מתפתחים כלומדים רגישים ,יוצרים ויזמים בעלי יכולות חשיבה מגוונות.
"אין דברים כאלה ...יש חשיבה על הצרכים של כל ילד ,בית ספר ממלכתי ציבורי עם
הרגשה של בית ספר פרטי" (נעמה לימור ,אמא של נועה  -בוגרת מסד נחשון)
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
באמצעות מגוון מודלים מבניים לימוד ייחודיות וחדשניות ,אלו חלק מהן:
• לימוד קריאה בכיתה א' – התאמת שיטת הקריאה לילד ולא התאמת הילד לשיטה.
• "כתיבת בוקר" – הילדים פותחים את הבוקר בכתיבה חופשית  -כלי לטיפוח חשיבה
רגשית.
• "תכנית אמירים"" ,ניצני אמירים" ו"צמרות ארנון"  -מסגרות לימוד לתלמידים
מצטיינים.
• "אומנות המדע ומדע האומנות" – ששת העקרונות של לאונרדו דה וינצ'י למדע
ולאומנות.
פעילויות שיא או פעילויות אחרות:
• "למידה במסגרת רב גילאית" – קבוצות גיל מעורבות (א-ב ,ג-ד ,ו-ז) בקורסי
העשרה.
• "קמפוס ארנון" – חמישה ימים לאורך השנה בהם כל ביה"ס הופך ל"קמפוס" בו
"ילדים מלמדים ילדים".
• "יום המשפחה" – כולנו יחד  -הורים ,מורים וילדים  -יוצאים ליום כיף מחוץ לביה"ס
לפעילות חווייתית ,מאתגרת ויצירתית.
• "נפגשים על קפה" שלושה מפגשי שיח ולמידה בין הורים לבין צוות ביה"ס
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,כט' בטבת תשע"ז ,27.1.2017 ,מהשעה  8:30ועד השעה .10:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.

"בשבילי בית ספר ארנון הוא כמו מים
בטעמים :מבחוץ נראה
כמו כל בית ספר ,אבל מבפנים ניכר
השוני ,מרגישים יחס חם ,מתחשב
ואישי ".ליאב שמש ,אבא של עמית (כיתה ב')
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