בית-ספר "רמת-חן" ע"ש אילן רמון
למדעים ואומנויות  -מקום לביטוי אישי
מנהלת :רונית פדלון
כתובתנו :רמת-חן  ,41רמת גן
טלפון 03-6779565 :פקס03-6763328 :
דוא"לronit@ramat-chen.org.il :
כתובתנו באינטרנטhttp://ramat-chen.com :

"בכל אחד מכם טמון פוטנציאל גדול ,שאף אחד לא ימצא במקומכם.
אם תשקיעו במיצוי עצמי ,תגלו אוצרות הגנוזים עמוק באישיותכם" (שמעון פרס).
חזון בית הספר:
בית הספר רמת-חן חורט על דגלו לטפח מצוינות כאורח חיים ,להעצים תלמידים
ולפתח קהילה ערכית ואכפתית.
בית הספר מאפשר לתלמידים מקום לביטוי אישי ,פועל למימוש הפוטנציאל של כל
תלמיד בתחום הקוגניטיבי ,האמנותי ,הרגשי והחברתי.
בית הספר מפתח אדם רחב אופקים בעל יכולת חשיבה עצמית יצירתית ,אדם יוזם
וחוקר המסוגל לפתח ולהעריך תופעות בתחומי המדע ,החברה והסביבה כל זאת
בסביבות דיגיטליות המותאמות לפיתוח לומד עצמאי במאה ה.21-
בית הספר מחנך לערכים דמוקרטיים ציוניים ויהודיים.
בית הספר רואה בהורים ובקהילה שותפים לעשייה חינוכית.
ייחודיות ביה"ס:
בית ספר רמת-חן הנו בית ספר ייחודי למדעים ואומנויות ,נבחר בתשע"א לבית ספר
מצטיין של מחוז ת"א.
מאופיין ,כאיכותי ופורץ דרך בקדום תהליכי חדשנות חינוכית ,בהוראה ולמידה ,במצוינות
ארגונית ובהישגים אקדמיים גבוהים (הגיע לאחד מעשרת המקומות הראשונים בארץ
בתוצאות המיצ"ב).
נבחר להיכלל בתכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה ,"21-במסגרתה
לומדים התלמידים באמצעות מחשבים ניידים
וספרים דיגיטליים.
נותן במה ומקום לביטוי אישי ,הבא לידי הגשמה
במגוון תוצרי למידה ייחודיים ,בהיותו בית ספר מנגן
ובמתן האפשרות לבחירת מגמות ייחודיות.
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בית-ספר "רמת-חן" ע"ש אילן רמון
למדעים ואומנויות  -מקום לביטוי אישי
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
מקום לביטוי אישי – לחלום ,להוביל ,להצליח.
• בחירת מגמות המבוססות על למידה ,העשרה ,הרחבת אופקים ,טיפוח יצירתיות ומתן
מענה לכל תלמיד כמו :אומנות פלסטית • מחול • תאטרון • קולנוע ותקשורת • ספורט •
רדיו • מוזיקה • אדריכלות
• בבית הספר תכניות לימודים ייחודיות הנלמדת במסגרת קמפוסים :מדעים ,רובוטיקה
והדפסה תלת מימד
• בכל שכבת הגיל מתקיימת למידה מבוססת פרויקטים.
• בשכבות הגיל השונות הלמידה משלבת למידה מתוקשבת בכלי למידה חדשניים.
• לרשות תלמידי בית הספר מעבדות וחדרי למידה ייחודיים :מרכז משאבים המשמש
כספרייה פעילה • מעבדת מדעים מעבדות מחשבים • אולפן רדיו • אולפן הקלטות
• חדרי עריכה • סטודיו למחול • חדרי אומנות • שימוש נרחב במחשבים ניידים
• אולם ספורט חדיש • חדר חלומות • חדר מוזיקה.
• מרחבי למידה חדשניים ,פעילים וחוויתים לשכבות הצעירות המאפשרים למידה
אישית חווייתית לצד פעילות משותפת.
• בבית הספר נפתחה מעבדת מייקרים  -מרחב יצירה טכנולוגית מתקדמת של היי טק ולאו
טק ,בהם ילדים ממציאים יצירות מדמיונם בעזרת מחשבים מדפסות תלת ממד וחומרי
מחזור ,רובוטים משחקים ועוד .הם מתנסים בתהליכים פיזיקליים/מדעיים ,אלקטרוניקה,
מכניקה.
• בשכבות הגיל השונות תלמידי בית הספר מקבלים שיעור העצמה ,תגבור ,העשרה ומצוינות.
• בית הספר מחויב לקהילה בה הוא חי ופועל בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים בשכונה:
צופי רמת-חן ,גני הילדים ,בתי האבות ,בית הכנסת.
• בית הספר דוגל בתרומה לקהילה ולכן מאפשר לתלמידיו ולמוריו לתרום ולפעול למען
האחר.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• הפעלת חדר חלומות – שעה חווייתית
• יום ההורה המעשיר
לתלמידים הראויים להערכה
• יום הקהילה
• בוקר מנהלת
• סיורים חווייתיים
• ימי שיא מתמטיים ומדעיים
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח ,שיתקיים
ביום שישי  ,27.1.2017כט' בטבת תשע"ז ,בשעה .8:30-10:00
נשמח לפגוש אתכם ולענות על כל שאלה ונושא שיעניינו אתכם במסגרת
היחודיות שלנו וההרשמה לקראת כיתה א'.
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