בית-ספר "החשמונאים" למנהיגות עצמית
ולמצוינות אישית

מנהלת :אדוה חלפון

כתובתנו :רח' החשמונאים  ,33רמת-גן
טלפון 03-6736509 :פקס 03-6702742 :דוא"לhashmonaimrg@gmail.com :
כתובתנו באינטרנטwww.hashmonaimrg.com :

"אדם הוא מעט ממה שנולד עימו ,והרבה ממה שעושה מעצמו" (אלכסנדר גרהם
בל).
חזון ביה"ס:
• שוויון הזדמנויות ,טיפוח הלומד לפי יכולותיו ומימוש הפוטנציאל האישי שלו.
• העצמה אישית המצמיחה מנהיגות ומצוינות תוך טיפוח אחריות ומעורבות של
הפרט בחברה.
• טיפוח תרבות חקרנית ,שבה הלומד הוא בעל מיומנויות לימוד עצמי ,חוקר ,יוזם
ומנהל ידע בסביבות עתירות מידע.
• טיפוח תרבות וזהות יהודית וישראלית תוך זיקה להיסטוריה ולמורשת היהודית.
ייחודיות ביה"ס:
הבחירה במנהיגות עצמית ובמצוינות אישית לייחודיות בית הספר ,מבוססת על האמונה
בפיתוח האדם  -צרכיו ויכולותיו .המנהיגות העצמית בנויה על טיפוח מודעות התלמיד
ליכולותיו ,חיזוק תחושת המסוגלות העצמית וחתירה למקצועיותו כתלמיד עצמאי
האחראי למימוש יעדיו וחלומותיו .המצוינות האישית מבוססת על העקרון שלאדם
מספר אינטליגנציות בולטות (תנועתית ,לוגית .מרחבית ,לשונית ,מוסיקלית ,תוך ובין
אישית) ,גרנדר .ביה"ס שם לו למטרה לזהות את האינטליגנציות הבולטות של התלמיד,
להעצימן ולקדם תחושת רווחה (.)wellbeing
באופן זה ,נטפח בוגר המגיע למימוש עצמי וניהול עצמי שהישגיו האקדמים והחברתיים
– ערכיים מצוינים.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• קורסי מצוינות בכיתות א'-ד נחשפים למגוון קורסים במסלולי האינטליגנציות השונים
ובכתה ה' בוחרים מסלולי התמקצעות עד לכיתה ח'.
• תכנית אמירים – נבחרות מצטיינים מכיתות ד'-ה'–ו'.
• למידה מבוססת פרויקטים  - pbl - project based learning -שיטת לימוד ייחודית
בה כל תלמידי ביה"ס דנים בקבוצות בסוגיות הרלוונטיות לעולמם ולעולמות תוכן
נוספים באמצעות חקר מתקדם ובכללו חקר מתוקשב כאשר התוצר המתוכנן מכוון את
למידתם.
• מרכז מהו"ת  -מרחב התעצמות ותובנה (כיתות ה'-ח')  -פרויקט יחודי בעיר שמטרתו
מתן סיוע לימודי ותמיכה רגשית לתלמידים בעלי הפרעות קשב ו/או לקויות למידה.
במפגשים ,התלמידים רוכשים ,מיומנויות למידה ואסטרטגיות ,שעוזרות להם לארגן
ולייעל את למידתם ואת התנהלותם הכללית.
• מרחב לקשר
• דיאלוג אישי מורה תלמיד ,העצמה רגשית ופיתוח מנהיגות עצמית.
• מעגלי שיח – שיח רגשי – חברתי בקבוצות קטנות.
• מעגל קסם – סדנאות כיתתיות בנושאים חברתיים.
• אוטונומיה  -הרחבת יכולות הבחירה של תלמידים בלמידה בתוך תחומי הדעת ,בין
תחומי העשרה בקורסי המצוינות ובחירת מפגשי "מחוץ לקופסא" ,כל אלו מאפשרים
לתלמידים תחושת רווחה ומכוונות עצמית.
• למידה חוויתית במסגרת היוזמה "המיטביות החשמונאית" :למידת עומק ,התלמידים
פעילים ומעורבים בלמידה ,העברת מרכז הכובד מהמורה לתלמידים ,המבנים ידע
במשימות אותנטיות ורלוונטיות ומוערכים על התהליך ולא רק על תוצאותיו.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• אחת לשבוע מתקיים יום מצויינות 2-3 :קורסים לכל תלמיד.
• יום שישי :התכנסות בוקר בית ספרית .ביום זה :מעגל הקסם (כיתתי) ומפגשים מחוץ
לקופסא (רב גילאי).
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,כט' בטבת תשע"ז ,27.1.2017 ,משעה  10:30ועד השעה .12:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתות א'
.
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