בית-ספר "אושא-יחד" לחינוך משותף
דתיים ,חילוניים ומסורתיים
מנהלת :ענת אשר
כתובתנו :רח' המעפיל  ,9רמת־גן
טלפון 03-7514964 :פקס03-6135837 :
דוא"לhorim.usha@gmail.com :

"כל מה שילד צריך ,הוא מבוגר אחד שיאמין בו"
הרב קרליבך
אנו מאמינים
• בגידול ילד מאושר!
• בהנחלת ערכים של אהבת האדם ,העם ,התורה והארץ ,תוך חיזוק הזהות היהודית
והישראלית.
• במיצוי עצמי של הפוטנציאל והשאיפות של הילד!
• בעיצוב הזהות האישית של הילד בעולם מורכב ,משתנה ובלתי מוכר.
• בפיתוח תחושת שייכות ומחויבות לקהילה ,למדינה לעם ולעולם!!!
• בפיתוח מיומנויות :למידה ,אישיות ,וחברתיות הרלוונטיות להשתלבות הילד בחברה
במאה ה!21-
ייחודיות ביה"ס:
• חינוך משותף לדתיים ,חילוניים ומסורתיים ,תוך מתן דגש על העמקת התרבות
היהודית – ישראלית ,שמירה על זהותה של כל קבוצה וערכיה תוך קיום דיאלוג
מכבד להיכרות וקבלת האחר הלכה למעשה באמצעות מתודות מגוונות ,כגון
תיאטרון וקולנוע.
• פדגוגיה חדשנית מותאמת למיומנויות של המאה  21הכוללות למידה רב תחומית,
חשיבה המצאתית ויצירתית ,סקרנות ומעורבות חברתית ,מיומנות של עבודה
שיתופית ומכוונת ללמידה עצמאית.
• למידה מבוססת פרויקטים ( )P.b.lהמאופיינת בלמידה בקבוצות קטנות ומאפשרות
ביטוי אישי מיטבי לכל ילד וילדה .הלמידה בתחומי דעת שונים על פי בחירה,
מעודדת יזמות ,אחריות ,שיתוף ,חקר הסביבה ומנהיגות.
• מסגרת חינוך ייחודית  -החטיבה הצעירה (גן גילאי  4-5וכיתה א') יעדי החטיבה,
מעבר מתון וטבעי מעולם המשחק אל עולם הקריאה והכתיבה ,פיתוח לומד בעל
יכולת קבלת החלטות .מיצוי הפוטנציאל האישי של הילד באמצעות מרחבי למידה
מגוונים בקבוצות קטנות.
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בית-ספר "אושא-יחד" לחינוך משותף
דתיים ,חילוניים ומסורתיים
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• חיים משותפים ומעורבות קהילתית ,חיבור בין משפחות דתיות חילוניות ומסורתיות,
החל מגיל הגן ( )4-5חטיבה צעירה ועד סיום ביה''ס היסודי.
• יחס אישי ולמידה בקבוצות קטנות המאפשרים לכל תלמיד מימוש אישי ,תוך התאמת
ההוראה לשונות הלומדים ולתחומי העניין שלהם .קיום תהליכי למידה והערכה מגוונים.
• גילוי וחקר הסביבה באמצעות מערכת הידרופוניקה  -מערכת המורכבת מבריכת דגים,
המשקה את אדנית הירקות הנמצאת בגינה האקולוגית שבחצר בית הספר .בתחום
המדעים "חוקרים צעירים" במסגרת המשרד למועצה יפה משרד החינוך והשפד"ן.
• בית הספר בעל תקן ירוק.
• פיתוח הניגון המיוחד שבכל תלמיד ,על ידי יצירת מגוון רחב של חוגים הקיימים בבית
הספר ,מוסיקה ונגינה  -בית ספר מנגן בתכנית עירונית משותפת עם המרכז למוסיקה,
שחמט ,השפים הצעירים ,נגרות ועוד.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
בית ספר "אושא יחד" הינו בית ספר קהילתי אזורי למשפחות דתיות ,חילוניות ומסורתיות
היחיד ברמת גן
• אירועים קהילתיים לקראת חגים.
• ימי שיא במגוון תחומי דעת והצגת תוצרים "יזמים צעירים" ,אנגלית ,מתמטיקה ,אוריינות
ובמקצועות היהדות.
• מנהיגות תלמידים מגוון יוזמות ופעילויות למען החברה והקהילה .ולמען סביבה ירוקה.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,טו' בטבת תשע"ז 13.1.2017 ,משעה  8:30ועד השעה .10:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתות א'.

בואו לצמוח ביחד איתנו
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