ביה"ס ע"ש ב.כצנלסון כפר סירקין

הסיפור הבית ספרי שלנו
הבטחה חינוכית
בית ספר כצנלסון מקדם אורח חיים בריא בגוף ובנפש בריאה בעשייה הבית ספרית ,תוך הטמעת המודעות לבריאות גופנית ,נפשית חברתית
וסביבתית וכחלק בלתי נפרד מהקהילה ,צרכיה ומאפייניה.
העולם של היום עובר שינויים חברתיים ,תרבותיים וכלכליים דרמטיים .כדי להתמודד בהצלחה עם המציאות המורכבת ועם חוסר ודאות (ע”ע
משבר הקורונה) גוברת ההבנה שיש לפתח אצל הדור הצעיר מיומנויות וכישורים רגשיים-חברתיים שיסייעו לו בכך .אנו מאמינים כי באמצעות
למידה רגשית-חברתית נפתח מיומנויות  SELהמהוות משאב חוסן משמעותי לאורך כל מעגל החיים וקשורות בטווח הארוך להצלחה אקדמית,
הצלחה בעבודה ,ובריאות נפשית ופיזית טובה יותר .למידה רגשית-חברתית הוא התהליך באמצעותו רוכשים ומשתמשים ביעילות בידע,
בכישורים ,בעמדות ובמיומנויות הנדרשים כדי להתמודד עם אתגרי היום יום ,להתפתח לאנשים סקרנים ,בעלי יכולת להבין את רגשותיהם ואת
רגשות האחרים ,לקיים אינטראקציות חיוביות עם אחרים ,לפעול מתוך מוטיבציה פנימית ,להפגין גמישות מחשבתית ,יכולת התמדה ,וויסות רגשי
והתנהגותי ,ולקבל החלטות אחראיות .מצטברות עדויות מחקריות רבות המצביעות על כך שלמידה מתרחשת במיטבה בתוך סביבה בטוחה
ובקשר בינאישי המעודד סקרנות ,שאילת שאלות ,הנעה פנימית ,אמונה בכוחות וביכולת להתפתח ולצמוח ויכולת להתמיד גם במצבי קושי
ומשבר .להתאמן ,להתמיד ולהגשים חלומות.

דברים שטוב וטוב שיש
• תוכנית חונכות – תוכנית החונכות מתחילה כבר בגן .תלמידי כיתות ה' הופכים לחונכי ילדי גן חובה ,מגיעים לביקור בגני הילדים ובהמשך תלמידי הגנים מגיעים לביקור
בבית הספר .התוכנית ממשיכה כאשר תלמידי הגנים מצטרפים לבית הספר כתלמידי כיתות א' .החונכים ממשיכים ללוות אותם בדרכם החדשה ,מבלים איתם
בהפסקות ,ומשמשים עבורם אחים בוגרים.

• למידה חוץ כיתתית – בבית ספרנו הלמידה מתרחשת בין כותלי הכיתה אך גם מחוצה לה .לתלמידים מרחבי למידה מגוונים כגון מרחב מנהרת הזמן ,חדר הכלה,
אמתיות ואותנטיות שבהן יכול להתרחש תהליך למידה טבעי מתוך
ספסלי הפיקניק ופינות החמד הפזורות בחצר בית הספר .סביבות אלו הן סביבות למידה ממשיותִ ,
התנסות ישירה בסביבה.

חדר הכלה

למידה ומשחק

שעת סיפור

• ביה"ס מקדם בריאות –"כצנלסון" נמנה עם בתי ספר מקדמי בריאות במחוז מרכז וזכה לשני כוכבים מטעם משרד החינוך והבריאות .בית הספר העמיד לעצמו
מטרה של הטמעת קידום הבריאות בקרב התלמידים והקהילה מתוך אמונה שחיים של איכות הם גם חיים של בריאות .במסגרת פעולותיו של בית הספר לקידום
עשייה חינוכית בריאה ומקיימת הדואגת לבריאות התלמידים והסביבה ,מקיים בית הספר תכניות חינוכיות שמטרתן עיצוב התנהגות מקדמת בריאות בקרב
התלמידים והקהילה.

• גינה לימודית –בבית הספר ישנה גינה לימודית  ,פינת חמד אותה מטפחים ילדי שכבת ג' תוך דגש על אחריות אישית ,חברתית וערכית .הגינה הלימודית הינה
חלק מלמידה חוץ כיתתית אשר באה לטפח את מיומנויות השפה ,כישורי חיים ,אנגלית ומדעים באמצעות למידה יצירתית תוך כדי עבודת הגינה.

• פינת חי – פינת החי היא מיזם ארוך שנים ב"כצנלסון" .זוהי פינה קסומה ,חמה ונעימה המהווה בית לבעלי חיים שונים כאוגרים ,שרקנים ,ארנבות ,ציפורי
שיר ועוד .תלמידי בית הספר מגיעים אל פינת החי ומטפלים בבעלי החיים .פינת החי מזמנת את ילדי ביה"ס לחוות מרחב מכיל ,לא שיפוטי .היא
מאפשרת רגעים של אושר ,עצמאות ,ביטחון וחווית הצלחה לילדים .היא חלק מאבני היסוד והיא מייצגת את ערכי ביה"ס :אהבה ,כבוד ,אחריות ומודעות
לטבע ולסביבה.

אומנויות הבמה (תל"ן) – ילדי בית הספר חווים את עולם האומנות דרך ריקוד ,דרמה ,ברקדנס ,רדיו וסאונד
באמצעות למידה חווייתית ומשמעותית תוך דגש על ביטוי עצמיי.

קהילה שותפה ופעילה – אנו מאמינים בשיתוף וקשר הדוק עם הקהילה .הנהגת הורים פעילה ,מיזמים משותפים והפרייה הדדית.

יום המשפחה

אירוע שנתי במגשימים

מתנדבים

שיעור אחר

כותרת ייחודיות – סלוגן :להתאמן ,להתמיד ולהגשים חלומות.
"אל תחכו להגיע למטרה כדי להיו גאים בעצמכם ,תהיו גאים בכל צעד שאתם עושים לקראת המטרה שלכם" עדי שביב
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