התכנית הרב שנתית לפי שכבות
שכבת ז' – נושא מרכז :זהות אישית – חוליה בשרשרת הדורות









"בר מצווה" – תכנית לימודים במסגרת הנושא המרכז ,המשלבת לימוד עיוני ומעשי
מחשבת ישראל – תכנית לימודים הנלמדת בזיקה לנושא המרכז ותכנית 'בר מצווה'
בנוסף מתקיימות תכניות לימוד הכוללות:
הרחבת לימודי המתמטיקה במסגרות של מיצוי ומצוינות
קידום לימודי המדעים בתכנית מצוינות
לימודי שפות – אנגלית כשפה שניה ערבית כשפה שלישית
לימודי השכלה כללית הכוללות עבודות חקר והערכה חלופית
"דיאלוג" -שיח מכבד בקבוצת קטנות
סיורים וטיולים בזיקה לנושא המרכז

שכבת ח' – נושא מרכז :זהות קבוצתית וקהילתית








תכנית לימודים בין תחומית בזיקה לנושא המרכז ולנושאים נוספים
לימודי השכלה כללית הכוללות עבודות חקר והערכה חלופית
הרחבת לימודי המתמטיקה במסגרות של מיצוי ומצוינות
קידום לימודי המדעים בתכנית מצוינות
לימודי שפות – אנגלית כשפה שניה ערבית כשפה שלישית.
לימודי של"ח וקיום ימי שדה וסיורים לכל כיתה ולשכבה כולה
מבחני מיצ"ב במתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ושפת אם.

שכבת ט' – נושא מרכז :מעברים ובחירות אישיות










לימודי מבואות מתחום האמנויות והמדעים בזיקה למקצועות הבחירה וכלל
הלימודים בחטיבה העליונה
תכנית 'מעברים'  -הכנה לחטיבה העליונה וחשיפה למגמות ומקצועות הרחבה
לימודי שפות – אנגלית כשפה שניה ערבית כשפה שלישית
עבודות חקר והערכה חלופית בתחומי הדעת
הרחבת לימודי המתמטיקה במסגרות של לימודי מיצוי ומצוינות
סיוע לימודי בקבוצות לקידום הלימודים בחט"ע ומניעת נשירה
מבחני מפמ"ר במתמטיקה אנגלית ,מדעים ושפת אם
"דיאלוג" -שיח מכבד בקבוצות קטנות
סיורים וטיולים בזיקה לנושא המרכז
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שכבת י' – נושא מרכז :התפתחות אישית ומחויבות חברתית  -קהילתית











תכנית חינוכית ייעוצית לליווי השתלבות התלמידים בחט"ע
לימודי חובה ,בחירה והשכלה כללית
תגבור שיעורי המתמטיקה ועידוד מצויינות
פרויקטים לימודיים עם הערכה חלופית כנדרש מהתכנית הלאומית "ישראל עולה
כיתה"
טקס תעודת זהות
"להיות אזרח" -תכנית ייחודית לקראת קבלת תעודות הזהות
מעורבות קהילתית – תכנית תלת שנתית הכוללת מחויבות אישית וקבוצתית
לימודי תעבורה
הכנת טקס  -יום הזיכרון לרבין
"דיאלוג" -שיח מכבד בקבוצות קטנות

שכבת י"א – נושא מרכז :לחיות במדינה יהודית דמוקרטית







לימודי מקצועות החובה והבחירה לקראת בגרויות קיץ
פעילויות בתחום כישורי חיים
סדנאות הכנה לקראת המסע לפולין
מחנה גדנ"ע -התנסות ראשונה לקראת צבא
תכנית הכנה לצה"ל
הכנת טקס – יום הזיכרון לחללי צה"ל

שכבת י"ב -נושא מרכז :לקראת אחריות אזרחית ולאומית
 לימודי מקצועות החובה והבחירה וקראת בגרויות קיץ
 מסע לפולין
 הכנת טקס – יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 לימודים לקראת בחינות הבגרות במועדי חורף וקיץ
 תכנית חינוכית לקראת גיוס ושנת שירות
 פרידה וסיום – תכנית חינוכית ייעוצית
 הכנת מסיבת סיום
על כל אלה תתווספנה פעילויות חברתיות בית ספריות ופרויקטים מגוונים ,כגון:
 ימי שיא בנושאים נבחרים ,הצגות ,הפסקות פעילות ופעילות ספורט
לימודי מוסיקה – אולפן המוסיקה אשר נפתח בתשע"א בתחום ביה"ס "שקמה" ימשיך לפעול
ולהעניק לתלמידי האזור אפשרות לשלב שעורי מוסיקה ונגינה במהלך יום הלימודים ולאחריו.
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