בית ספר "חוט השני"

בין חדשני לאנושי ...הקשר הנכון בחוט השני
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בית הספר חוט השני  -מודיעין

ההבטחה החינוכית שלנו
בבית הספר "חוט השני" אנו חורטים על דגלנו לקדם קש"ר (קרבה ,שיתוף ,רגש) ותקשורת .מיקוד זה
מסייע לנו לתת לתלמידינו מענה מיטבי רגשי ,חברתי ולימודי הן בימי השגרה ועל אחת כמה וכמה
בתקופת הקורונה והלמידה מרחוק.
אנו מטפחים כישורי תקשורת בין אישית ומיומנויות חברתיות מתוך חיבור בין העולם הדיגיטלי והלא
דיגיטלי (.)off line / on line
בית ספרנו ,כרשת תקשורת חברתית ,מקדם שיח חיובי מקרב ,אמפתיה ,ביטוי אישי ,למידה מתוך סקרנות
והתבוננות שקולה וביקורתית בכל המרחבים.

"גשר לקשר" – קידום הקשר הבין-אישי בין התלמידים באמצעות מערך חונכויות נרחב בין כיתות בתחומי
הדעת (מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ,התעמלות קרקע ו"רגשית-חברתית".
קשר מפרגן מעניק הרגשה מופלאה.
"שומרים על קשר מרחוק ,ומרגישים קרוב" – קידום הקשר הבין-אישי הנו אבן דרך בבית-ספרנו הן בלמידה
מקרוב והן בלמידה מרחוק .השנה האחרונה איפשרה לנו לפתח יוזמות ייחודיות יצירתיות המעוררות
סקרנות וחווית שיתופיות ,ותורמות בהעמקת הקשר הבין-אישי .מידי בוקר נפגשים התלמידים ל "בוקר
קשר" שיתופי ,וסוגרים את היום ב"סוגרים בקשר" .כמו כן יזמנו מפגשי ערב שכבתיים כגון :סיפור לפני
השינה ,סיור וירטואלי של ספארי לילה ,הרצאות ,אפיה ובישול משותף בזום ועוד.
מרחב לדמיין כי אם יוצאים ,מגיעים למקומות נפלאים.

מקור השראה
"הבחירה להקשיב היא האומץ ליצור קשר עם האחר בלי לדעת איך זה יתפתח ולאן" (קארל רוג'רס)

תמונות מספרות

שיתוף מהעשייה הייחודית
לימודי תקשורת -מרחב העשייה החינוכי שלנו מדבר חדשנות ויצירתיות בלמידה ומתמקד במעגלי
תקשורת נרחבים החוצים גבולות של מרחב ,שכבה ,מקום וזמן .באמצעות לימודי תקשורת החושפים
את תלמידנו לעולם הניו -מדיה :אנימציה ,סרטונים ,פרסומות ,דיבייט וכלים דיגיטליים מתקדמים ,אנו
מפתחים סקרנות ,תוך רלוואנטיות לחיי הילדים.
סקרנות היא המנוע האנושי.
 TEDשני – חגיגת למידה קהילתית בה הורים ותלמידים כאחד ,הופכים למרצי  TEDומשתפים מעולמם
האישי והמקצועי .כל תלמידי ביה"ס מאזינים למספר הרצאות בקבוצות רב גילאיות ומעשירים את
ידיעותיהם .שכבת ה' מובילה את מסע ההרצאות הקהילתי לאחר שהתמחו בשיעור"TED :ברו על זה".
הזדמנות להתעניין ,תמיד אפשר לגלות משהו חדש.
ממטרות בדש"א (דרך שנתית אישית)  -כלי המזמן לכל תלמיד בביה"ס לצאת למסע אישי-רגשי עם
המחנכת ,במפגש חונכות אינטימי .לאורך המסע מתקיימת תקשורת בין אישית מקרבת ,פתיחות ,הכרות
בין אישית וליווי רגשי.
זמן להתרגש ממי שאתם וממי שאיתכם.

חינוך בונה חברה
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