לגדול ב – ג'
לבוגרי כיתות ו' והוריהם,
אחריות

נשמח להצטרפותכם לקהילתנו .אנו מזמינים אתכם לצמוח ,להתפתח ולגדול
בבית הספר העל יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור.
אנו מאמינים בשלושה ערכים המהווים את אבני הדרך של בית הספר:
אחריות ,מעורבות ומנהיגות .אנו מבקשים לייצר מציאות שבה התלמידים
אקטיביים ושותפים לנעשה בבית ספר בדרך של

מעורבות

ניהול עצמי

המאפשרת מרחב אוטונומי עם גבולות ברורים.
אנו מציעים לתלמידינו מגוון רחב של מסלולי לימוד ,תכניות ומיזמים ,המאפשרים
בחירה אישית והתנסות משמעותית .תהליך ההתפתחות האישית מלווה בלמידה
מעמיקה ,פיתוח כישורים וחוויה מעצימה ומקדמת את הפרט.

מנהיגות

מסלולים ייחודיים לעולים לכיתה ז':

ניהול עצמי

אומנויות היצירה

תלמידי ביה"ס לוקחים חלק אקטיבי

תגבור אומנויות :אומנות פלסטית ,עיצוב ,צילום

בתכנון ובניהול השכבה.

מוסיקה ותיאטרון בשיתוף "בצלאל"

בדרך זו אנו מפתחים אחריות ,כישורים

עתודה מדעית טכנולוגית

אישיים ומיומנויות חברתיות.

תגבור מדעי :מתמטיקה ,פיסיקה ומדעי המחשב

מנהיגות נוער

תכניות מקדמות מצוינות

מש"צים – מדריכי של"ח צעירים
מועצת תלמידים ,מועצות שכבה

ומנהיגות
אקדמיה בתיכון ,נס טכנולוגיות,
תכנית "ניצני שנקר",
אולימפיאדות מדעיות ,חידון התנ"ך,
מהנדסות העתיד ,סייבר גירלס,
להיפגש בחמש ועוד

תלמידי י"א במסע ישראלי

מעורבות חברתית
וקהילתית

חינוך חברתי,
ערכי ,מגוון
ועשיר

אקטיביזם חברתי

תלמידי י"ב מתנדבים בבית אבות.

שיתופי פעולה פדגוגיים
וחברתיים עם בתי ספר
ברוצ'סטר מדינת ניו יורק

מופע בית ספרי
להעצמה אישית -
שייכות ומעורבות

מועדון בית ספרי
חינוך גופני

פריסת המגמות בחטיבה העליונה פותחת בפני התלמידים
קשת מקיפה של התמחויות בתחומים השונים:

מדעים
אומנויות

תכנון ותכנות
מערכות –
התמחות סייבר
מדעי המחשב,
פיסיקה ,ביולוגיה,
כימיה

אומנויות העיצוב
)אומנות פלסטית
ועיצוב(,
תיאטרון

מדעי הרוח
והחברה
משפטים,
מדעי החברה,
גיאוגרפיה

שפות
ספרדית ,ערבית

מערך תמיכה והעצמת תלמידים
שעות פרטניות ,תכנית אל"ה,
שעות שילוב ,חונכות ,קורסי תגבור ועוד

תהליך קליטת תלמידי כיתות ו'
יום ביקור בביה"ס – "לגדול ב-ג'" – ינואר
השתתפות במופע שייכות בית ספרי – "ערבות הדדית" 10.1.20
ערב מעברים )הורים( 20.1.20
הרשמה באתר לכיתת אומנויות היצירה – 4.2 – 21.1
הרשמה למסלול עמ"ט – יפורסם בהמשך ע"י העירייה.
מבדק התאמה לאומנויות היצירה 13.2.20 -
עתודה מדעית טכנולוגית – תתקיים מכינה

יום גיבוש לשכבה ז' בהובלת המש"צים

בית הספר העל יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור ,מודיעין
רח' רא"ל מרדכי גור  , 12מודיעין  71700טל'  ,08-9716356פקס08-9716357 :

