בית-הספר "נטעים"
בי"ס ייחודי על-אזורי לחינוך סביבתי
מנהלת :מרב שרייבר
כתובתנו :עזריאל  ,26רמת־גן.
טלפון 03-6313121 :פקס03-6317698 :
כתובתנו באינטרנטwww.netaim.org.il :
עמוד הפייסבוק שלנוwww.facebook.com/netaimschool :

בנטעים  -לומדים סביבה באהבה
אני מאמין בית-ספרי :בית-הספר-אחראי לטפח ערכים של איכפתיות ,מעורבות
ואחריות לסביבה הפיזית והאנושית בבית-הספר ובקהילה .לתת מענה לשונות ,ולהציב
בפני הלומדים אתגרים ,תוך שאיפה לשיפור ההישגים וחתירה למצויינות.
הצוות החינוכי שואף לגבש קהילה סביב תרבות המקדמת מעורבות ואיכפתיות
חברתית-סביבתית.
מטרת העל :טיפוח לומד אוטונומי בעל ידע סביבתי-חברתי ,מודעות ,נכונות ויכולת
פעולה למען הקהילה והסביבה.

המוטו הבית-ספרי :אני מכיר ,אחראי ומשפיע!
ייחודיות ביה"ס:
•

•
•
•
•
•
•

ריבוי סביבות למידה ולמידה חוץ כיתתית :בחצר ביה"ס ,בספארי ,בגינה האקולוגית,
במוזיאון האדם והחי ,בפארק הלאומי ,במרכז ההדרכה של חירייה ובחווה החקלאית.
בשכבות הגבוהות  :מכון וייצמן ושיעורי ימאות.
לימודי סביבה ומדעים ברמה מתוגברת.
יום לימודים ארוך.
קבוצות לימוד קטנות.
טיולים וסיורים לימודיים.
מגוון קורסי העשרה וחוגי בחירה.
שילוב הייחודיות והמוטו הבית-ספרי בכל
תחומי הדעת.
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•
•

עשייה סביבתית נרחבת  -בדגש על צמצום משאבים.
מעורבות קהילתית  -פרוייקטים מתמשכים במרכז יום לקשיש ,בגני הילדים
הסמוכים לבית הספר ,במועדונית של אגף החינוך ועם הצופים .בנוסף ,קיים
שיתוף פעולה עם תושבי השכונה וקהילת הורים של בית הספר ,בדגש על עשייה
סביבתית ,ובפעילויות התנדבותיות במוסדות ציבוריים (בתי חולים ,צער בעלי חיים
ועמותות וולנטריות).

•

העצמת הידע והתובנות של הילדים בנושא יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.

פריצת גבולות הכיתה ובית הספר וריבוי סביבות למידה
•
•
•
•
•
•

עידוד למידה עצמאית וחקרנית.
חוויה רב חושית.
מתן מענה לסגנונות למידה שונים.
הדגשת ערכי כבוד ואיכפתיות לסביבה ולאדם.
מפגש בלתי אמצעי עם נושאי הלמידה.
גיוון ושבירת השיגרה.

•

טיפוח הסקרנות הטבעית.

אנו מאמינים כי חשיפת הילדים מגיל צעיר להשפעת האדם על הסביבה תצמיח דור
אשר מודע ליכולתו לשפר ולשמר את הסביבה.
ייחודיות בית-הספר מאפשרת לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל ומתן מענה לסגננות
למידה שונים.

"ילדי נטעים בוחנים עבר ,ועושים היום למען המחר"
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו בערב הפתוח ,שיתקיים
ביום שלישי ,10.1.2017 ,יב' בטבת תשע"ז ,בשעה .20:00
נשמח לפגוש אתכם ולענות על כל שאלה ונושא שיעניינו אתכם במסגרת
היחודיות שלנו וההרשמה לקראת כיתה א'.
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