אגף תרבות ,נוער וספורט

מרכזי למידה "שביט"
ניוזלטר

מרכזי הלמידה "שביט"
נותנים מענה לימודי לתלמידי
העיר במסגרת החינוך
הבלתי פורמלי
המטרה היא לסייע
לתלמידים בהקניית
כישורים ,אסטרטגיות
ומיומנויות למידה,
כלים לעצמאות,
העשרה וסיפוק
סקרנות כמנוף
לשיפור הישגים.
אנו דוגלים בחינוך
איכותי ומוביל,
חוויתי ומגוון ,מעצים
ומדרבן קדימה.

צעדים ראשונים לבית הספר
הכנה מרככת טרם הכניסה לכיתה א' .חיזוק
מיומנויות יסוד הנדרשות בכיתה א' ,טיפוח כוחות
ומוטיבציה ,הקניית תחושת ביטחון ומסוגלות.

אנגלית חוויתית
למידה משמעותית הגורמת להשתפר ,להתקדם,
לדעת יותר .למידת השפה האנגלית מחדדת את
היכולות הלשוניות גם בשפה העברית!
חשיפה לשפה בדרך היוצרת אהדה ,העשרת אוצר
מילים ,מיומנות לניהול שיחה ,והקניית קריאה
וכתיבה ,למידת כללי דקדוק ,הבנת הנשמע ועוד.

מתמטיקה כשפת אם
חוג חוויתי ללימוד תכנים מתמטיים מתקדמים
באמצעות סיפורי הרפתקאות ,הצגות ,שירים,
ריקודים ומשחקים בעלי ערך מתמטי עשיר.

אסטרטגיות למידה בשפה
ללמוד איך ללמוד  -הקניית כלים ללמידה יעילה
ומיומנויות חדשות.
למידה בדרך חוויתית ומשמעותית בכדי לשפר את
היכולת להתמודד עם משימות לימודיות ופיתוח
לומד עצמאי .הקניית כלים מגוונים ודרכי פעולה
שונות להתמודד עם תהליכי למידה.
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מורים צעירים
שיעורים  1:1לתלמידים הזקוקים לסיוע לימודי הניתנים
על ידי בני נוער שהוכשרו ללמד כמורים צעירים .מפגשי
הלמידה של המורים הצעירים עם התלמידים מנגישים
ידע ,כלים ,מיומנויות ותמיכה רגשית.

מועדון החמש
מיזם עירוני המתקיים בחטיבות ובתיכונים להעצמת
החינוך המדעי והמתמטי .מטרת התכנית להגדיל באופן
ניכר את מספר התלמידים בכיתות ט' הלומדים  5יחידות
מתמטיקה ומדעים.

טכנולוגיה ויזמות דיגיטלית

מגוון קורסים לפיתוח יצירתיות באמצעות כלים
דיגיטליים החל משלב המבוא וההיכרות עם עולם
המחשבים והסייבר ועד ניתוח פשעי מחשב ,איתור
ואיסוף מידע .חשיפה לעולם המייקינג ובניית מודלים
טכנולוגיים משולבים ,לימוד שפות תכנות ,חיזוק היכולת
המתמטית וחשיבה אלגוריתמית ,פיתוח אפליקציות,
תכנון עולמות וירטואליים ומשחקי מחשב.

היצע רחב של תכניות
העשרה ופיתוח הסקרנות

פיתוח כישורי חשיבה והרחבת הידע,
הסקרנות ,היצירתיות והעמקה בנושאים
שונים מלבד מקצועות הליבה .המסלולים
מתמקדים ברכישת מיומנויות חקר
בדרך של למידה חווייתית ,תוך עידוד
חשיבה מסדר גבוה.
בין התכניות:

סייבר ,פיתוח אפליקציות,
תכנות למגוון גילים,
צילום ,קולנוע ,הדפסה
ומידול בתלת מימד ,חלל,
וטרינריה ,קומיקס ועוד...

כיצד נעזור לילדים
להתמודד עם החזרה
לשגרה והתחלה חדשה
בגן ובבית הספר
הענקת ביטחון לקראת
גן או בית ספר חדש

הקפדה על שעות
שינה מסודרות

שמירה על
תזונה נכונה

הענקת ביטחון תיווצר באמצעות
ביקורים בסביבה הפיזית של
בי"ס או הגן ,הכרת הדרך ,זיהוי
המבנה מבחוץ ,פגישות יזומות
עם חברים חדשים מהגן /
הכיתה.

החזרת הילדים לשעות השינה
המקובלות בימי בית ספר.
יש להתחיל בתהליך מספר
ימים לפני תחילת הלימודים.
שינה טובה תאפשר להם להגיע
ללימודים רעננים ומרוכזים.

טרם החזרה לספסל הלימודים
כדאי להקפיד על ארוחות
מסודרות .בנוסף ,מומלץ
לפני תחילת הלימודים להכין
רשימה שבועית של הכריכים
המועדפים עליהם.

הקלה על קשיי
ההסתגלות

התארגנו לבית הספר
לפני תחילת שנת הלימודים יש להכין ביחד עם הילדים את
הילקוט .בדקו שהכל נמצא ,הכינו את הקלמר ,רשמו על כל
החפצים את שם הילד והכיתה .נסו להפוך את ההתארגנות
להפנינג חגיגי ולגיבוש משפחתי.
תתחדשו בתלבושת חדשה ליום הראשון ,סדרו את החדר כך
שיהיה מתאים ללמידה ויהווה סביבה נעימה.

הקלה על ניתוק חד מההורים
ושינוי שגרה באופן קיצוני יתבצע
ע"י שחרור הדרגתי מההורים .דאגו
לפנות יותר זמן לבילוי עם הילדים
בשבוע הראשון ללימודים.

שביט

מרכזי הלמידה

שביט
הנדיב 2
053-9314760
שביט נבון
אלתרמן 31
050-9161345

שביט נווה ישראל
הר מירון 10
053-9314790
כוכבי שביט
יד התשעה
053-9314790

שביט מועדון ה5-
054-5448478

לאתר
שביט
להצטרפות לקבוצת
עידכונים בוואטסאפ

