עריכה:
איילת דוד

הקמפוס התיכוני
”אחד העם“

אוקטובר 7102

דבר המנהלת
מורים ועובדים יקרים,
פתיחת שנת הלימודים וחגי תשרי מאחורינו ,ואנו חוזרים לשיגרה ברוכה ועשייה חינוכית ,ערכית ולימודית.
לביה"ס שני תפקידים עיקריים :חינוך ולימוד.
ביה"ס מחנך לנורמות ולערכים ,והוא מהווה אפיק השפעה לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים
ולהכשרתם להתנהגות אישית ואזרחית נאותה.
נוסף על כך ,לביה"ס תפקיד מרכזי בהקניית ידע – תכנים ומיומנויות למידה ,הנדרשים להביא את התלמידים לשליטה,
בקיאות והישגים לימודיים.
רוב שעות היום בביה"ס מופנות ללמידה ולהוראה ,וחשוב לנצל אותן בצורה מיטבית .אנו מצפים מתלמידינו שיעמדו
במשימות ובאתגרים ויגיעו להישגים בבחינות הבגרות.

האתגר הלימודי גדול וחשוב ,אבל האתגר החינוכי חשוב לא פחות.
אנו בתיכון "אחד העם" משלבים ערכים בתחומי הדעת  -לצד פעילות לימודית ,אנו מקיימים פעילות חינוכית ערכית
עניפה.
במסגרת הכנה לצה"ל ,יצאו תלמידי י"ב למסע בעקבות לוחמים ולמדו פרק במורשת קרב.
תלמידי י' העמיקו את לימודי השפה הערבית וחשיבותה במסגרת גדנ"ע ערבית.
חשיפת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית וההרצאה של אהרון זילברברג ,איפשרה לתלמידים להתוודע אל
ערך הנתינה והעשייה למען האחר.
הרצאתו של אורן בליצבלאו בנושא מדעי המחשב ,הציגה את היכולת להתמודד עם מגבלה (עיוורון) והגעה להישגים.
במסגרת פעילות זה"ב ,התקיימה לתלמידי י"א-י"ב פעילות סינמה דרייב בנושא נהיגה בטוחה ושמירה על חיי אדם.
כמחנכים ,עלינו לראות את החינוך כשלם ואת התלמיד/ה במרכז התהליך החינוכי .עלינו לאפשר לתלמיד/ה למצוא את
עצמו/ה ,לחפש ,לשאול ,להבין ולצמוח מבין שלל הרעיונות ,הערכים והאתגרים הניצבים בפניו/ה.

תפקידנו אינו רק להעביר תכנים לימודיים ,חינוכיים וערכיים ,אלא להיות קשובים לתלמידים ,לגרום להם להקשיב
לדברינו ,לפקוח עין מולנו ובעיקר לפתוח את ליבם לליבנו.
הרי שאז החומר יעבור בצורה טובה יותר ,ההוראה אפקטיבית יותר והתלמידים יוכלו לעמוד במשימות הלימודיות
שבפניהם .הרי שאז אנו מצליחים להוביל תלמיד/ה.
זו מהות הפדגוגיה שמשמעותה מיוונית" :להוביל ילד" – קשר אנושי שמצמיח אנשים.
בברכה,
ענת ארנון  -מנהלת בית הספר

עמוד 2

שכבת יב

”מסע בעקבות לוחמים“
התלמידים ביקרו במורשת קרב אנדרטת ״עוז 77״ בעמק הבכא
ושמעו מפי אביגדור קהלני את סיפור הקרב ,לאחר מכן הם
סיירו בתערוכת חילות ואמצעי לחימה באתר ”אחמדיה“ ולבסוף
צפו בתצוגת אש ובמופע מסכם.

עמוד 3

שכבת יב ושכבת יא

סינמה דרייב  -השתלמות בנהיגה בטוחה
התלמידים למדו על הסכנות :נהיגה בשכרות ועיסוק
בפלאפון בזמן נהיגה.

עמוד 4

שכבת י

פעילות ”רבין ודמוקרטיה  -המעורר“

עמוד 5

שכבת י  -גדנ“ע
גדנ“ע

לגדנ“ע יצאו כ  03 -תלמידים מצטיינים בערבית משכבת י‘
המעוניינים להמשיך למגמת ערבית בשנה הבאה.
במהלך הסמינר עברו התלמידים שיעורי ערבית ,שיעורי
מורשות קרב ,הכירו את הצבא ,ובעיקר נחשפו לחיל
המודיעין ,כל הפעילויות היו תחת משמעת צבאית.
התלמידים הפגינו ידע רב ,התנהגו למופת וייצגו את בית
הספר בכבוד רב!!!!
כל הכבוד לחדווה ולענת שליוו את התלמידים!

עמוד 6

”נוער למען נוער“
יום חשיפה של התוכנית ”התפתחות אישית ומעורבות חברתית״.
התלמידים צפו בפאנל של מקומות ההתנסות השונים.
מנהלת בית הספר ,הגב׳ ענת ארנון ,ברכה את התלמידים ואת התוכנית.
תלמידי שכבת י קיבלו שיעור חינוך בנושא שהועבר ע״י ממ“צים מכיתות
יא ויב.

הרצאה של אהרון זילברברג לתלמידי שכבת י

עמוד 7

מגמת הנדסת תוכנה ומדעי המחשב
הרצאה של אורן בליצבלאו בנושא סייבר וערכים
לשכבת יב.
אורן התעוור במהלך שירותו הצבאי ,וגולל את סיפורו תוך
כדי הסברים על הטכנולוגיה .התלמידים היו מרותקים!
תודה למשה ,רכז הנדסת תכנה ,על היוזמה.

עמוד 8



שכבת י’  -פעילות של איגי בנושא סובלנות (הקהילה הגאה)



שכבת יא‘  -פעילות בנושא איידס  ,ביקור בבקו“ם  ,הרצאה בנושא זהירות בדרכים



שכבת יב’  -טיול שנתי



יום הזכרון  -יצחק רבין



ישיבות ציונים  ,ישיבת מב“ר



יום הורים

ילידי אוקטובר
בן אסא דליה ,דרהי ניצן  ,דרורי שי ,ורמייב לודמילה,
ניקחה חוי ,צ‘רקי דורותה ,שובל גילי

