מטרות בית הספר ויעדיו
מטרות ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ז
 קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים ,למימוש עצמי
ומצוינות
 חיזוק החינוך לערכים יהודיים דמוקרטיים ,ולערכי מורשת וקהילה
 קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בביה"ס
 קידום תרבות ניהולית ארגונית ואפקטיבית

יעדים לשנת הלימודים תשע"ז
.1

תכנון ויישום תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים
תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

.2

יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד

.3

קידום הישגי תלמידים בשפת אם ,במתמטיקה ואנגלית

.4

פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך המוסד
החינוכי ומחוצה לו (כולל קיימות)

.5

שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים ,יהודיים ,דמוקרטיים והומניסטיים
וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר

.1

איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי
והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם

.2

בית ספר כמוקד משמעותי בקהילה – העמקת הקשר עם ההורים ,הקהילה והרשות
המקומית לצורך השפעה חינוכית ערכית

.3

מיסוד מסגרות מגוונות המזמנות לתלמיד הרחבת השכלה כללית במגוון רחב של
תחומי דעת

.4

קידום וטיפוח תרבות של מצוינות ברמה האישית ,קבוצתית והבית-ספרית

.5

יצירת תרבות ארגונית המאפשרת למידה והתנסות למורים
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גורמים תומכים בעבודה הבית ספרית
המועצה האזורית חוף אשקלון בראשות ראש המועצה מר יאיר פרג'ון
ומנהלת אגף החינוך הגב' רחל אוחנה.
המינהל לחינוך התיישבותי – יחידת סמך של משרד החינוך האחראית על בתי הספר
אזוריים בחינוך ההתיישבותי ,בניהולו של מר בני פישר.
קדימה מדע  – World Ortארגון חינוכי בינלאומי הפועל בישראל לתועלת הציבור וקידום
הידע והחינוך ,מנכ"ל ארגון בארץ מר אבי גנון.
וועד הורים – בראשות הגב' מאיה גד ונציגות של הורים מתנדבים.
הלימודים בביה"ס מתנהלים בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך ,הכוללות גם
תכניות ייעוץ וכישורי חיים .בנוסף מתקיימות בביה"ס תכניות חובה שעניינן
פעילויות חברתיות ותרבותיות הכוללות הצגות ,הופעות מוסיקליות ,הרצאות העשרה ועוד.
חינוך לאהבת הארץ ,תרבותה ומורשתה באמצעות סיורים לימודיים וטיולים שנתיים.
חינוך לאזרחות פעילה ופרויקטים מקדמים מחויבות אישית וקבוצתית.
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