בית-ספר "אביגור"
אמנות חזותית :קולנוע ואנימציה
מנהלת :אורלי לאלו
כתובתנו :תל–חי  ,3רמת–גן
טלפון 03-6775049 :פקס03-6763542 :
דוא"לavigurs10@gmail.com :

מחנכים לראות את כל התמונה

אתר אינטרנטhttp://ramat-gan.org/schools/avigur/Default.aspx :

"חשיבה לוגית תוביל אותך מנקודה א' לנקודה ב'.
הדמיון יוביל אותך לכל מקום"
(וולט דיסני)

חזון ביה"ס:
העשייה בבית ספר "אביגור" מתאפיינת בהתייחסות אישית ,מכבדת וקשובה לצרכיהם
של כל באי בית הספר ,תוך טיפוח ערכי אחריות ומצוינות לימודית וחברתית.
אנו מחנכים לראות את התמונה כולה.
עולם הקולנוע והאמנות החזותית מהווים עבורנו אמצעי חשוב לטיפוח סקרנות,
יצירתיות ,חשיבה ביקורתית וביטוי אישי.
ייחודיות ביה"ס:
באמצעות אומנות חזותית ,אנו מעודדים את תלמידנו לגלות סקרנות ולהיות שותפים
פעילים בתהליך הלמידה .אנו מקנים מיומנויות למידה עצמית ולמידה בצוותא.
במסגרת לימודי הקולנוע רוכשים תלמידנו ידע עיוני ומעשי ויכולות מעולם הצילום
והקולנוע ,המאפשרים להם לבטא את ייחודם ואת כישוריהם בתכנים הבית ספריים.
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בית-ספר "אביגור"
אמנות חזותית :קולנוע ואנימציה
כיצד מממש ביה"ס את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• הצוות החינוכי בביה"ס פיתח תכנית לימודים יחודית "מספר לסרט" .התכנית משלבת
קריאת ספרים שעובדו לסרטים וצפייה בסרטים אלו.תהליכי הלמידה מקנים לתלמידים
יכולת השוואה וביקורת בין המבע הקולנועי לבין המבע הספרותי.
• מורים לקולנוע ,מומחי ידע ,מלמדים את המבע הקולנועי ואת תולדות הקולנוע ומשלבים
הפקות תקשורתיות.
• האמנות החזותית משולבת בכל תחומי הדעת.
• לצד קורסי "אמירים" לתלמידים מצטיינים ,פועל מרכז מהו"ת ,המאפשר מרחב של
התעצמות ותובנה באמצעות אסטרטגיות למידה.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• "ימי שיא" המשלבים קולנוע וערכים .במגוון תחומים :יום מנהיגות ,יום ירוק ,יום
זה"ב ,יום המשפחה ועוד.
• הפקת מגוון סרטים על-ידי תלמידי בית-הספר.
• כל תלמידי ביה"ס משתתפים ביום קולנוע ייחודי בסינמטק ת"א ,במסגרתו שומעים
תלמידינו הרצאות מפי אנשי קולנוע וצופים בסרט באורך מלא.
• מעגלי שיח – תלמידים ,הורים ומורים במגוון נושאים בעקבותיהם מתקבלות
החלטות משותפות.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,כט' בטבת תשע"ז ,27.1.2017 ,משעה  8:30ועד השעה .10:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.

באביגור מחנכים לראות את כל התמונה
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