משרד החינוך והתרבות
מנהל החינוך עריית תל-אביב יפו

חודשון נובמבר
שעות פרטניות כחלון הזדמנויות ללמידה משמעותית
השעות הפרטניות מהוות חלק בלתי נפרד מהמשאבים הניתנים ע"י ביה"ס ,לרווחת התלמידים .השעות
הפרטניות מחולקות לשעות המכוונות לתגבור/העשרה לימודית ,לשיחות אישיות/קבוצתיות בתחום הרגשי
חברתי ,ולשעות פרטניות בתחומי דעת שונים (אמנות ,מוסיקה חנוך גופני ועוד.)...
ביה"ס רואה בשעות אלו ערך רב .העבודה בקבוצה קטנה מאפשרת למורה להיענות לצרכים השונים של
התלמידים ,תוך התייחסות אישית לכל ילד וילדה .הלמידה בקבוצה קטנה היא אישית וממוקדת פרט .בכל
קבוצה משתתפים עד  6תלמידים .הנחות היסוד של הלמידה הפרטנית:
• הלמידה הפרטנית מושתתת על דיאלוג מעמיק ושיח מפרה מורה-תלמיד ותלמיד-תלמיד.
• הלמידה הפרטנית מבוססת על תכנון מקדים ,מובנה וממוקד בצורכי התלמידים בהלימה לתכנית הלימודים.
• הלמידה הפרטנית מחזקת טיפוח מצוינות אישית כערך (להיות יותר טוב ביחס לעצמך).
• הלמידה הפרטנית מאפשרת מתן מענה לשונות התלמידים ופיתוח לומד עצמאי.
• הלמידה הפרטנית מאפשרת צמצום פערים לימודיים ,רגשיים וחברתיים.
שעות פרטניות ממוקדות בנושא מפתח הלב "מפגשים מלב אל לב" עוסקות בעבודה רגשית חברתית.
מפגשים אלו הן חשובים ומשמעותיים הן מבחינת יחסי הקרבה בין מורים לתלמידים והן מבחינת ההתייחסות
להיבטים רגשיים של התלמידים .בתחילת השנה כל המחנכים הקדישו את השעות הפרטניות לשיחות אישיות.
עידוד תלמידים ע"י הורים ושיתוף פעולה הכרחי לקיום רציף וסדיר של שעות אלו .שעות אלו הן שעות למידה
לכל דבר  -הגעה בזמן ,נוכחות ,התנהגות על פי הכללים הם חלק בלתי נפרד מהציפיות של הצוות החינוכי.
טלפונים ניידים
מדיניות ביה"ס לגבי טלפונים ניידים היא ברורה וחד משמעית – טלפונים כבויים בתיק במהלך כל היום!
ילדים שצריכים להתקשר להוריהם יעשו זאת ממזכירות ביה"ס בלבד! אנחנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם
בנושא זה – אל תבקשו מהילדים לתקשר אתכם באמצעות הניידים במהלך היום .הורה שרוצה להעביר הודעה
לילד/ה יעשה זאת גם באמצעות מזכירות ביה"ס.
חל איסור לקחת טלפונים ניידים ליציאות חוץ בית ספריות .בימים שיהיו פעילות חוץ בית ספריות  -הטלפונים
ייאספו ויעברו למשמרת במזכירות ביה"ס עד לחזרתם של הילדים מהפעילות.
אתר ביה"ס ודיווחים להורים
אתר ביה"ס הוא המקום להתעדכן בכל מה שמתרחש בביה"ס באופן כללי ובכיתות בפרט .באתר מפורסם לוח
האירועים החודשי ,כתבות ותמונות מחיי ביה"ס ,אגרת חודשית של הנהלת ביה"ס ,תקציר פרוטוקול הנהגת
הורים ועוד...
בנוסף ,המחנכים יפרסמו את שיעורי הבית ואת העדכונים השבועיים במרחבים הכיתתיים באתר.
הודעות ותזכורות שהן "ביצועיות" כגון :להגיע עם חולצה לבנה ,להביא כובע ,להביא חוברת ....ימשיכו להישלח
במייל הכיתתי .

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/nofeyyam/Pages/default.aspx
חודש נעים ,מפרה ומלמד לכולם
יעל ,מנהלת ביה"ס
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