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ميز واالمتياز
نحو ال ّت ّ
كما سبق ونشرنا ً
أيضا في العام الماضي ،فإ ّننا نواصل المساعي الحثيثة
مع وزارة المعارف وإدارات المدارس في مدينتنا المغار ،في إطار مشروع
يمز في مدارسنا ،من خالل منافسة نزيهة تستهدف
ّ
قطري لتعميق ال ّت ّ
تحقيق ثالث غايات رئيسة؛
توجهات
األولى ،رفع مستوى ال ّتربية والتعليم وفتح آفاق جديدة تلبّي
ّ
األهالي والط ّلاب.
فعال ،سواء في بلورة المشاريع الترّ بويّة
الثانية :اشراك األهالي ،بشكل ّ ّ
وال ّتعليميّة أو في اختيار اإلطار المناسب البنهم وابنتهم.
وثالثا ،تعميق دور ط ّلابنا في العمليّة المذكورة ،من منطلق اإلدراك ّ
أن
المثلث المدرسة  -األهالي ّ -
الطالب يجب ان يكتمل بثالثة أضالعه لتحقيق
ال ّنجاحات.
هذه ال ّتجربة ،غير المسبوقة في مناطقنا ،هي ثمرة أبحاث ومباحثات
عاما بعد عام.
طويلة .ونحن واثقون بأنها ستؤتي ثمارها،
ً

دمتم بخير
فريد غانم
رئيس بلديّة المغار
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تحياتنا!
طالب وأهالي البلدة ،القيادة الجماهيرية ،المدراء والطواقم التدريسية
والتربوية
تقوم وزارة المعارف بالتعاون مع بلدية المغار ،قسم التربية والتعلمي
بتوسيع إطار الخدمات في جهاز التربية والتعليم بهدف تحسين المناخ
التعليمي واعداد مناهج تربوية جديدة تالئم روح العصر وتفسح المجال
امام أولياء األمور انتخاب األطر المالئمة ألوالدهم.
نعرض امامكم شرح عن المسارات ومجاالت التعليم في المدراس االبتدائية
في البلدة باإلضافة لنموذج االختيار المتحكم فيه الذي يهدف بمنح الفرصة
باختيار المدرسة التي تالئم ميول ابنائكم
هدفنا تطوير الجهاز التعليمي بشكل ناجع يتالءم مع احتياجات الطالب،
الذي يعتمد باألساس على مساواة بالفرص ،خلق شراكة جماهيرية أهلية
حقيقة داعمة ومعززة.
الرؤيا التربوية :يؤمن جهاز التربية والتعليم في المغار بجودة العمل التربوي
هو جهاز متعدد الحضارات ،يشدد على أهمية القيم األخالقية ويعطي
كال حقه /حقها ،احتياجاته  /احتياجاتها الخاصة .يعني الجهاز بتطوير
اشخاص مبدعين في بيئة عادلة ،متجددة ومبادرة.
تطرح امامكم إمكانية باختيار اإلطار التعليمي الذي يتناسب مع حاجيات
ابنائكم في المرحلة االبتدائية.
نتمنى لطالبنا األعزاء سنة مثمرة مكللة بالنجاح والتميز.

بفائق االحترام
نزار سرحان
مدير قسم التربية والتعليم
بلدية المغار
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االهل األعزاء,
تحية وبعد
يمر جهاز التربية والتعليم في بلدنا المغار وخالل السنوات األخيرة
بمجموعة من التغييرات المنهجية في سيرورته التعليمية والتنظيمية على
حد سواء ،وذلك ضمن تعاون مشترك ما بين السلطة المحلية ووزارة التربية
والتعليم.
يتمحور التغيير في األساس في فتح مناطق التسجيل أمام االهل والطالب
في مدارس المغار المختلفة.
جاءت هذه الخطوة بعد سيرورة عمل ،تخطيط ورؤية تربوية مشتركة ما
بين التفتيش ،قسم التربية والتعليم ،مدراء وطواقم التدريس وطاقم من
المختصين التربويين والتنظيميين.
تعتبر هذه خطوة مهمة وريادية نحو النهوض بالمؤسسة التعليمية
المغارية ،فتعمل كل مدرسة على تطوير مجال تخصص يميز برنامجها
التربوي بشكل كامل ،فنراه في مساراتها التعليمية وفعالياتها االجتماعية
والتربوية المختلفة.
يهدف هذا المشروع الى فتح المجال أمام االهل وبالتالي الطالب الختيار
مدرسة وأطار تربوي يالئم ميوله ،اختياراته ويطور مهاراته ،كطالب وأنسان
دائم التعلم والتطور ومتمكن من التعامل والتأقلم مع تغييرات العصر
السريعة.

مع االحترام
جالل اسعد
مفتش الوسط الدرزي والشركسي لواء الشمال
وزارة التربية والتعليم
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ברכות!
לקהילה כולה ,לתלמידים ולהוריהם,
להנהגות העיר ,למנהלי וצוותי החינוך,
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות ,שמחים להרחיב
את אפשרויות בחירת בתי הספר ולהציג בפניכם ,לקראת הרישום לביה"ס,
את העשייה החינוכית ,את מגוון מוסדות החינוך ואת מודל הבחירה המבוק־
רת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית ,רלוונטית ואיכותית .אנו פועלים ליישום
מרחב חינוך המתבסס על בחירה ,שוויון הזדמנויות ,שותפות והעצמת הייחו־
דיות האישית והקהילתית .זאת ,בשאיפה ליצור מארג של שותפויות עירוני בו
לוקחים חלק :משרד החינוך ,הרשות ,הצוות החינוכי ,ההורים והקהילה.
זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך העירונית ,ובעיקר –
לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.
יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

טל שריר
רכזת התכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ ,משרד החינוך
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ّ
والتكنولوجيا"
مدرسة "أجيال المستقبل للعلوم
اسم مدير المدرسة :انور غانم.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
ّ
ّ
تحقيق القدرات الذاتية ،تقوية التم ّيز التكنولوجي
العلمي وتنمية مهارات القيادة لدى ال ّتالميذ.
كلمة مدير المدرسة:

تلميذاتي وتالميذي االعزاء
أنتم براعم اليوم وأغصان المستقبل التي ستحمل ثمار الغد المشرق
حضارة متمي ً
ً
عالما جديدً ا ممي ًزا يحمل في طيّاته
ّزة وترسمون
لتصنعون
ً
العلوم الرّ قمية اللوجرتمية وال ّتكنولوجية .فتسلحوا بالعلم وتزينوا بالقيم
ً
ً
سعيدة
حياة
واألخالق لتحيوا
نحن نؤمن :
تطمح مدرستنا بأن تكون مؤسسة تربوية رياديَّة ذات قيم عليا ،تحترم
االختالف بين ال ّتالميذ وتلبّي احتياجاتهم المختلفة .تقود تالميذها نحو
الدولة ،قادة
ال ّتميّز وتوجههم ليكونوا مواطنين صالحين مساهمين في ّ
مشاركين ومؤثرين في المجتمع اإلسرائيلي.
ماذا سيجد تالميذنا في المدرسة:
 طاقم مع ِّلمات ومع ِّلمين مهني ،حاضن ،متعاطف وداعم.تشجع حب االستطالع وتطوِّ ر ال ّتفكير الع ّلمي.
 بيئات تعليميّةّ
 أدوات لتطوير وتعزيز القدرات والمهارات ال ّتكنولوجية. أدوات لتطوير وتعزيز مهارات القيادة ،اتخاذ القرارات والوقوف امامالجمهور.
 دورات فريدة في موضوع ّالذكاء االصطناعي (الوحيدة في البالد
للمدارس االبتدائية).
 دورات متنوّ عة في العلوم ،الفنون ،الروبوتيكاّ ،الشطرنج ،الموسيقى،
ال ِّزراعة وال ِّرياضة .
 فعاليّات ال منهجيّة تهدف لتذويت القيم والمعايير االجتماعيةالمختلفة.
 مشاريع تربويّة اجتماعيّة تعزز قيم االحترام وتقبّل اآلخر.فعالة لالهل في العمليّة ال ّتعليميّة
 -مشاركة ّ
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أساليب وطرق ّ
التدريس :

ينمي ُحب
 ال ّتع ّلم من خالل ال ّتجربة والمتعة (למידה חווייתית) ا ّلذي ّّ
الصندوق.
االستطالع ،المبادرة ،ال ّتفكير
المستقل والقدرة على ال ّتفكير خارج ّ
 طرق تدريس وتقييم تتناسب مع قدرات ال ّتالميذ. دمج وسائل تعليميّة متطوّ رة باستعمال تقنيّات تكنولوجيّة حديثة . طرق تدريس تعتمد على البحث وطرح األسئلة ،استخدام استراتيجيّاتتفكير مختلفة وخلق معرفة جديدة.
 استراتيجيات ال ّتعليم ذو معنى.الصف.
 تع ُّلم في بيئات تعليميّة خارج ّالصف.
 -تع ُّلم في بيئات تعليمية خارج ّ
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مدرسة نمر عرايدة االبتدائية  -المغار
اسم مدير المدرسة :اسعد ابو زيدان.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
المجتمع
نمي القيادة لنبني ُ
ُن ّ
الرؤية المدرسيّة:
ُّ

شجع على االبتكار ،ال َّتميُّز ،القيادة
ُتعتبر المدرسة دفيئة لتطوير طالب ّ
فعالينُ ،ت ِّ
واالحتواء.
ُ
األسرة ال َّتربويّة ُتؤمن َّ
أن في جعبة كل طالب كنز من المواهب والقدرات
الكامنة ،تقع علينا مسؤولية اكتشافها شحذها وتطويرها ،لنجعل من طالبنا
افرادا نافعين النفسهم وبال ّتالي لمجتمعهم.
من وجهة نظرنا ،يتطوّ ر ّ
الطالب ا ّلذي يتم ّتع بروح القيادة حيث يكون باستطاعته
توجيه نفسه واآلخرين لبلورة المجتمع.

كلمة المدير:

تدعي ال ّنظريّات اآلنية َّ
الصفات القياديّة يمكن اكتسابها وتنميتها .نعتقد
أن ِّ
ّ
أن إمكانات القيادة موجودة بدرجة أو بأخرى في كل شخص ومن واجبنا
المساعدة في اكتشاف هذه اإلمكانات.

طريقة ال ّتع ُّلم لدينا ومبادئ ال ّتع ُّلم
ّ
في مدرستنا نقطة البداية لل ّتع ّلم محورها القدرات البارزة لدى الطالب،
باالعتماد على البحث العلمي نطوِّ ر متع ّلمين مستق ّلين ويتح ّلون بالمسؤولية
كما ونسعى لرفع ّ
الشعور بااللتزام واالنتماء االجتماعي.

ُمبادرة ُ
ابية للقاءِ رئيس البلد ّية
ط ّل ّ
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ماذا سيجد ّ
الطالب لدينا:
.1حصة القيادة -يتم تخصيص حصة أسبوعيّة ثابتة في البرنامج لتعليم
ّ
القيادة من خالل اجراء البحث "القائد المكنون في داخلي".
ّ
فعال في القيادة والتأثير
.2لجان ط ّلابيّة -كل طالب في مدرستنا له دور ّ
كجزء من مشاركته في ال ِّلجان المدرسيّة المختلفة مثل :مجلس ّ
الطالب،
أمناء الحاسوب ،لجنة ال ّتصوير وال ّتوثيق ،اإلذاعة المدرسيّة ،والمزيد ...
.3ال ّتشديد على مهارات ال ّتعلم الحديثة -يتع ّلم ّ
الطالب في بيئة هجينة
ّ
توفق بين ال ّتع ّلم الوجاهي وال ّتع ّلم بواسطة الحاسوب ويقوم معلمونا
بتنويع طرائق ال ّتدريس بواسطة :البحث العلمي ،العمل الجماعي ،وتطبيق
أساليب تدريس تراعي الفروقات الفرديّة بين ّ
الط ّلاب( تع ّلم تفاضلي).
ّ
لكل طالب ونفسح له المجال بمشاركة
خصص
".4منصة لكل طالب"ُ -ن ِّ
ّ
ّ
الصباح ،اإلذاعة
المبادرات والمواهب أمام المدرسة في يوم الطالب ،طابور ّ
الصغير" والمزيد ...
المدرسيّة" ،الخطيب ّ
ّ
".5صف الخرّ يجين -بين الماضي والحاضر" -يتطوّ ع كبار مدينتنا لدعم
مسيرتنا ال ّتربويّة بشكل منتظم ليكونوا بمثابة قدوة يحتذى بها ومصدرا
لإللهام.
ننمي القيادة منذ الصف األول عبر إذاعة المدرسة

سفراء مفتاح القلب
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مدرسة المنصورة االبتدائية "ج" المغار
اسم مدير المدرسة :معضاد سرحان.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
ّ
نطور قدراتك كي تحقق أحالمك
معا
ً
ّ
المدرسة تؤمن بِــــ

ّ
تحث على ال ّتطوّ ر
ُتتيح المدرسة لجميع الطالب وَ المعلمين بيئة تعليميّة
ّ
والثقة بقدراتهم ،وداعمة الكتشاف وَ تنمية
قدم ،قائمة على اإليمان
وال ّت ّ
قدراتهم وَ مواهبهم المميّزة .تسعى جاهدة لرفع ال ّتحصيالت وّ تحقيق
عدة مجاالت ُمثرية ومتنوّ عة.
اإلنجازات من خالل ّ

كلمة المدير:

تخضع المدرسة في هذه األيام لترقية وإنشاء مساحات تع ّلم جديدة ،بهدف
الطالب ّ
خلق بيئة تعليميّة مثاليّة تمنح ّ
ّ
وتعزز نقاط
الشعور بالرّ احة واالطمئنان،
الخاصة به.
القوّ ة
ّ

ستوفر مدرستنا لط ّ
ّ
البها (حركات  ،خطط  ،إجراءات  ،إلخ)...
ماذا
* فريق عمل داعم ودافئ يصغي الحتياجات الطالب ،يرافق ويدعم ك ًلا
خصي معتمدً ا على تعزيز نقاط القوّ ة ّ
تقدمه ّ
الشخصيّة
الش
منهم في مسار
ّ
ّ
وَ ال ّتواصل المستمر مع أولياء األمور.
* أساليب وطرق تعليميّة متنوّ عة وبيئة تعليميّة داعمة:
الساعات الفردانيّة ،وَ ّ
الطالب
ألعاب تعليميّة ،االستكشاف ،ال ّتعلم ال ّتجريبيّ ،
شريك في عملية ال ّتعلم وال ّتقييم.
* تدريس العلوم ال ّتكنولوجيّة :علم الحاسوب ،البرمجة ،الرّ وبوتيكا ،وتعلم عبر
وسائل االتصال (.)zoom, classroom whatsapp
* برامج اجتماعية تذوّ ت القيم :العطاء والمساهمة في المجتمع ،ال ّتضامن،
المسنين) وال ّتراث القديم بمشاركة الوالدين ،ودورة
ال ّتواصل مع األجداد ( ُ
القيادة ّ
الشابة.

البحث وال ّتع ّلم بمتعة
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الت ّ
كيفية ّ
علم عندنا (مبادئ التع ّلم):
ّ
* احتواء  -تقبّل الفروقات الفرديّة وال ّتعليميّة عند ّ
الطالب وتلبية
عائلي دافئ وداعم.
احتياجاتهم ،وخلق جوّ
ّ
ّ
لكل طالب حسب احتياجاته وقدراته
*التكيّف وتقديم استجابة شخصيّة
ونقاط قوّ ته وإدراك التميّز واإلمكانيات ّ
الشخصيّة.
الجماعي والمشاركة  -خلق ثقافة عمل تقوم على ال ّتعلم
* العمل
ّ
المتبادل والمشاركة بين أعضاء الهيئة ال ّتدريسيّة وتشجيع المشاركة
ال ّنشطة مع أولياء األمور والمجتمع.

طرائق تدريسيّ ة حديثة ومتنوّ عة
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المدرسة االبتدائية "د" المغار
مدرسة متعددة الثقافات

اسم مدير المدرسة :عُ مر خرانبة.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
معا نبني نزرع ونحصد لخير أوالدنا ومجتمعنا
ً
الرؤيا المدرسية:

نحن نؤمن ان الشرط األساسي للحياة المشتركة في مجتمع متعددة الثقافات
هو "التمكين الذاتي " و "الحوار" ،اللذان يعتمدان على االحترام المتبادل واالخوة،
الى جانب االحتواء والثقة المتبادلة.
أسرة المدرسة "د" تطمح لتقوية الروابط والعالقات المشتركة بين جميع
"تالميذها" الذين ينحدرون من انتماءات متعددة وهويات مختلفة ،وذلك يأتي
من منطلق أن الموروث الثقافي واالجتماعي والهوية الدينية لهما دور مهم
في بناء حياة أفضل ألوالدنا.
المدرسة "د" هي بيت دافئ وحاضن .ما يميزنا هو قدرتنا على إيجاد المشترك
بيننا وكل ذلك من أجل بناء حياة أفضل ألوالدنا وبهدف تقوية الحصانة
النفسية والقدرات التعليمية لكل فرد في هذه المدرسة.

كلمة المدير:

أنا أؤمن أن التربية هي األساس وذلك من أجل بناء مجتمع مترابط ومتعاون.
وظيفة المدرسة تتمحور حول توفير مناخ تربوي دائم يتيح المجال لكل فرد
التعبير عن نفسه بحرية وامان في جميع مجاالت الحياة.
مدرستنا تتميز بالمشاريع التربوية والتعليمية التي تهدف لبناء مجتمع يحترم
"التعددية الثقافية" ،حاضن وامن ويحترم التركيبة السكانية التي ترتاد
المدرسة.
طاقم المدرسة يعمل جاهدا لصقل شخصية الفرد وذلك إليمانهم أن التلميذ
هو عماد المجتمع والدولة.
كيف نتعلم في مدرستنا؟
مسيرة التعلم في مدرستنا تعتمد على التربية للقيم كاالحترام ،التسامح،
الثقة المتبادلة ،تقبل االخر والمختلف وغيرها ...وذلك إليماننا بأهمية الفرد
كانسان.
نحن نعمل على تقوية الروابط االجتماعية بين طالبنا ،وتعزيز المشترك والموحد
من خالل التشديد على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية.
مسارات التعلم لدينا متعددة ومتنوعة تتالءم مع متطلبات وحاجيات وقدرات
كل طالب وتتماشى مع التطورات والتغيرات التعليمية ،التربوية والتكنولوجية.
في مدرستنا التلميذ هو محور العملية التعليمية لذلك نشدد ونهتم بتطوير
شخصيته المستقلة التي تستطيع ال ّتعبير عن ذاتها.
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ماذا نقدم لطالبنا؟
مدرسة كعائلة:
طاقم المدرسة يتبع سياسة "الباب المفتوح " التي توفر لكل طالب
"االهتمام الشخصي" الذي يتناسب مع ظروفه وامكاناته.
مدير المدرسة يهتم بإجراء محادثات فردية وشخصية مع جميع التالميذ.

االهتمام بالتميز واالمتياز:
وذلك بواسطة المبادرات المدرسية المتنوعة ،والتي تهدف لتطوير
اإلمكانيات اإلبداعية و" التعلم المستقل" و"التفكير التحليلي الناقد " مثالاً
على ذلك :مبادرة " حلمي" باللغات الثالث  -مبادرة "المغار بلدي " ومبادرات
أخرى في الرياضيات و الحساب والعلوم.
*استوديو المدرسة:
حيث يقوم ببث البرامج المتنوعة لكل الصفوف ،ويهدف لتقوية مهارات
التعبير الشفهي وااللقاء امام الجمهور.
*الفرصة الفعالة:
من خاللها يمارس " التلميذ" نشاطات ترفيهية تهدف لتنمية المهارات
والسلوكيات االجتماعية الصحيحة.
*نمط حياة صحي يدعم "االستدامة":
نركز على أهمية النشاطات الرياضية واالكل الصحي ونحافظ على الموارد
الطبيعية ونهتم باالحتياجات الخاصة لكل طالب  -مدرسة "מונגשת".
*ساعة التعايش:
نفتتح يومنا بحوار يدوم حول "القيم" ،ومن خالله نشدد على أهمية
التعايش المشترك ،تقبل االخر والحوار.
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مدرسة الغدران
اسم مدير المدرسة :لبيب سرحان.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
بيت تربية لإلستدامة والتعايش والتم ّيز
نحن نؤمن:

واع على قد ِر كاف ِمن
بالقيم ال ّتربويّة كأساس وطيد لتنشئة جيل ِ
المسؤولية اتجاه نفسه .مجتمعه والبيئة التي يعيش فيها
كلمة مدير المدرسة:
للمؤسسة
بيت تربية لالستدامة وال ّتعايش وال ّتميّز  ,هو نتيجة لحاجة ضروريّة
ّ
ال ّتربويّة وللمجتمع  ,اصبح متميّزا بالنسبة لنا عن طريق المشاريع والفعاليّات
والبرامج ال ّتربويّة (منهجيّة وال منهجيّة) ,التي ترتكز على االستدامة
وال ّتعايش .
نجحنا بتذويت قيم االنتماء ,ال ّتسامح  ,المسؤوليّة وغيرها من القيم
التربوية المهمة بهدف صقل الجانب االنساني لدى الطالب  ,االمر الذي ع َزز
التحصيلي.
عليمي ورفع المستوى
جودة المناخ ال ّت
ّ
ّ
ال ّنمط ال ّتعلمي:
يعتمد النهج ال ّتعليمي في مدرستنا على عدة أنماط تعليميّة تالئم تنوّ ع
طالبنا واحتياجاتهم الخاصة .وذلك عن طريق أساليب وأدوات تالئم العصر
ومهارات القرن ال  21ودمج المعرفة والمهارات والقيم لتنمية متع ّلم
وباحث مستقل .
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ّ
توفر المدرسة لطالبنا؟
ماذا

ّ
متفهم ،محتوِ له دور هام في توفير الجو ال ّتربوي والبيئة
طاقمّ
ال ّتعليمية الغنيّة التي تتجاوب مع متط ّلبات ال ّنمو وال ّت ّ
طور الشخصي لكل
طالب .
توسع افاق
 بناء واسع يحوي العديد من المراكز ال ّتعليمية الغنيّة التيّ
ّ
المخصصة لطبقات الجيل المختلفة
الطالب  ،العديد من الساحات
ّ
المتميزة بالمزروعات والورود التي تطفي عليها جما ًلا .
طالب كأ ّنهم اسرة كبيرة متماسكة من جميع ّالطوائف  ،اذ يحظى كل
طالب بفرص حقيقيّة الخراج طاقاته وقدراته ّ
الشخصيّة .
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االبتدائية "أ" -المغار
السالم
ّ
مدرسة ّ

اسم مديرة المدرسة :نهيل يوسف

الهويّة المميّزة للمدرسة:

ال ّتميز كقيمة ونهج تربوي
الخاص في ّ
كل شخص على الصعيد الذاتي ،
ال ّتميز ا ّلذي مفهومه رؤية
ّ
التعليمي واالجتماعي  -هو قيمة أساسية بال ّنسبة لنا .طاقم المدرسة يؤمن
ّ
لكل الط ّ
ّ
ّ
كافة
الب والمع ّلمين في
ويعمل ليرصد ويعزز مجال ال ّتميز الذاتي
المجاالت كنهج حياة.

مبادئنا

*أومن بنفسي وباآلخر
*الكفاءة ّ
الذاتيّة  ،أنا أقوى مما أظن
*انا لست وحدي  ،أنا انتمي الى مدرستي وبلدتي

مبادئنا

*أومن بنفسي وباآلخر
*الكفاءة ّ
الذاتيّة  ،أنا أقوى مما أظن
*انا لست وحدي  ،أنا انتمي الى مدرستي وبلدتي
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أسس عملنا التربوي

ّ
الموجه لنا لتطوير عالقات مبنية
الخط
 .1الحوار في المدرسة والمجتمع هو
ّ
على االحترام داعمة ومعززة للفرد والعائلة
ّ
ّ
المتجدد وطرائق تدريس
مهني يستثمر جهوده في التعلم
تربوي
.2طاقم
ّ
ّ
ّ
الط ّ
عمق في فهم عالم ّ
ّ
ّ
الب
ت
ال
إلى
باإلضافة
والتميز.
ق
ت
ال
تعكس
حديثة
فوّ
ّ
في القرن ال.21
راسي :يلتقي فيها جميع ّ
الط ّلاب
الد
حصة تميز ذاتي
خاصة خالل البرنامج ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خصي .يمرّ الطالب
المختصين بتطوير التميز الش
في المدرسة مع المعلمين
ّ
ّ
ّ
الخاص به.
ميز
ت
ال
مجال
وصياغة
تحديد
برحلة شخصيّة من أجل
ّ
 .3مراكز تفوّ ق تعليمية حديثة في مجاالت متنوّ عة كمركز تفوّ ق في
الحساب ،الموسيقى ،الروبوتيكا ،الحاسوب ،الفنون ،االستدامة ،اللغات،
قيمي.
اجتماعي
ّ
عدة احتياجات تعليميّة عاطفيّة -حسب احتياجات الطالب في
 .4تلبية ّ
الب مث ً
الط ّ
كافة المجاالت ولجميع ّ
ّ
تصحيحي ،العالج بالفنون،
ال تعليم
ّ
السالم والراحة ،وعالجات أخرى متعددة وجديدة .
غرفة ّ
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إمكانيات االختيار
أطر تربو ّية -توسيع
ّ
واألطر ال ّتربو ّية
انضمت المغار لمسار األطر الترّ بويّة -هدف المسار هو توسيع إمكانيّات ال ّتسجيل
ّ
توجهات األهل واحتياجات أبنائهم ،مع
في أط ٍر تربويّة بطريقة تتالءم مع ّ
الحفاظ على ال ّتوازن ومساواة ُ
الفرص.

يطور ّ
المدرسي:
ميز
البرنامج
ّ
الت ّ
ّ

ّ
تتحقق
مراحل بلورة المدارس لتصبح ذات هويّة ومرجع تربوي واضح ومميّز ،ا ّلتي
في ّ
الجماهيريربوي
المدرسي ،هو عمل شامل لالرتقاء ال ّت
كل أركان العمل
ّ
ّ
ّ
العلمي ،وأداة تآلف ّ
ّ
ربوي لرؤية
للطاقم ال ّت
حصيل
ت
ال
لتحسين
تهدف
ولة،
الد
ّ
في ّ
ّ
مشتركة وطريقة لل ّتواصل مع األهل والمجتمع.
ّ
ربوي ،وال ّتربية االجتماعيّة في المدرسة
يتحقق ال ّتميّز بمفهوم العمل ال ّت
ّ
وبال ّتواصل مع المجتمع.

راسية :2023
الد
نموذج اختيار مراقب
ّ
للسنة ّ
ّ

االختيار المراقب يعطي األهل والط ّالب امكانيّة اختيار المدرسة التي يودّ التع ّلم
فيها – بما يتالءم مع ال ّنموذج الذي أٌختي َر في المدينة.
ّ
لكل المدينة
نموذج "االختيار المراقب" في المغار هو نموذج منفتح ا ّلذي ينظر
تربوي واحد.
كإطار
ّ
ّ
كل طالب ينتمي ،بما يتالءم مع مكان سكناه ،لمدرسة تكون له بمثابة "المرسى".
ّ
على األهل اختيار ثالث إمكانيّات لتسجيل ابنهم حسب سلم أولوياتهم ،شرط أن
تكون إحدى هذه اإلمكانيّات "مدرسة المرسى".
وتسجل ّ
يؤمن له مكان في
في حال
ّ
الطالب لمدرسة المرسى كاحتمال أوّ لّ -
هذه المدرسة.
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في حال وأدرج األهل مدرسة المرسى كاحتمال آخر -سنعمل على قبول طلبه.
الصفوف في
السلطة على تسجيل الط ّلاب ،مع األخذ بعين االعتبار عدد ّ
ستعمل ّ
ّ
كل مدرسة ،موازنة جندريّة وحسب س ّلم األولويّات ا ّلذي اختاره األهل.
ّ
مسجلين لمدرسة معيّنة سنعمل على موازنة:
في حال وكان هناك فائض طلاب
ّ
.1ط ّلاب المرسى في المدرسة.
.2قرعة.
يسجل ابنه في مدرسة حسب اختياره وهي ليست مدرسة
ولي األمر ا ّلذي
ّ
ّ
المرسى بال ّنسبة له ،في حال يودّ تغيير ال ّتسجيل لمدرسة المرسى ،عليه تقديم
ً
والسلطة تناقش طلبه مع باقي
الحقا،
طلب نقل حسب ال ّتعليمات المذكورة
ّ
ّ
الطلبات.
المحدد حسب القانون
يتسجل في الموعد
امكانيّة االختيار تعطى فقط لمن
ّ
ّ
.3.1.22-23.1.22
يتم تسجيل ّ
الطالب حسب وجود مكان
بعد انتهاء فترة ال ّتسجيل
المحددة ّ
ّ
فارغ.

للصفوف األولى:
ال ّتسجيل
ّ

ّ
وشفافة،
محددة
ال ّتسجيل واختيار المدرسة هي بمسؤوليّة األهل ،حسب معايير
ّ
تم تسجيل ّ
الطالب في الفترة المقرّ رة لل ّتسجيل.
وخاصة إذا ّ
ّ
ّ
المحدد ،ال ّتسجيل يكون حسب المكان
األهل الذين لم يسجلوا في الموعد
ّ
الفارغ.
للصفوف األولى يبدأ يوم االثنين  03.1.2023ويستمرّ ح ّتى يوم األحد
ال ّتسجيل ّ
(يتم إرسال رابط).
 23.1.2023عن طريق منظومة ال ّتسجيل االلكترونيّة
ّ
التوجه لسكرتاريّة قسم التربية
األهل ا ّلذين يواجهون صعوبات بإمكانهم
ّ
البلدة في ساعات استقبال الجمهور.
والتعليم في
ّ

ّ
يتم في المدارس.
التسجيل لن
ّ
للصفوف األولى؟
يتم تسجيله
من
ّ
ّ

اإللزامي لسنة  ،1949على األهل تسجيل ابناءهم ا ّلذين
حسب قانون ال ّتعليم
ّ
ولدوا بين ال ّتواريخ  1.12016-31.12.2016في المدارس الحكوميّة في منطقة
سكناهم.
ّ
ّ
األهل المتردّ دون بإبقاء الطالب سنة إضافيّة في روضة األطفال عليهم التسجيل
ً
للصف األول.
أيضا ّ
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مراحل ال ّتسجيل:
قرار ال ّتسجيل ّ
للطالب يُقرّ ر حسب معايير ونموذج االختيار ا ّلذي عُ َ
ويتم عن
رض
ّ
طريق إدارة البلديّة "لالختيار المراقب".
ّ
ّ
ممثل وزارة المعارف في لواء
السلطة،
أعضاء اإلدارة :مدير قسم المعارف،
ممثلي ّ
ّ
الشمال ،وقسم מו"פ تجارب ومبادرات وزارة المعارف.
رسالة ال ّتسجيل ُترسل لألهل ح ّتى تاريخ .05.03.2022

السلطة غير مسؤولة عن المواصالت للمدارس ،في
ّ
السكن.
مكان
عن
بعيدة
مدرسة
اختيار
وتم
حال
ّ
ّ
طلبات ال ّنقل:

ولي األمر ا ّلذي يطلب استئناف تسجيل ابنه ،عليه تعبئة استمارة طلب نقل
ّ
عن طريق موقع ال ّتسجيل وإرسالها ح ّتى تاريخ  ،20.03.2022بإرفاق المستندات
المطلوبة.
يتم مناقشتها.
طلبات النقل ا ّلتي ُترسل بعد الموعد
المحدد لن ّ
ّ
السلطة سترسل القرار بعد االنتهاء من مناقشة طلبات ال ّنقل أو تحتلن هاتف ّيًا أو
ّ
برسالة نصيّة.
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األ ّيام المفتوحة:

للمساعدة في اختيار المدرسة ،ستقيم البلديّة أيّام مفتوحة في المدارسّ ،
يطلع
المدرسي.
فيها األهل على سيرورة العمل
ّ

إﺑﻨﻲ/إﺑﻨﺘﻲ ﻣﺘﺮﻓﻊ/ة ﻟﻠﺼﻒ اﻷول؟

اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﺮام

ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻳﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻴﻮم

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺎﻋﺔ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "ج"

اﻟﺠﻤﻌﺔ

09:00 - 11:00 17/12/2021

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "د"

اﻟﺴﺒﺖ

14:30 - 16:30 18/12/2021

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "ا" اﻟﺴﻼم

اﻻﺛﻨﻴﻦ

17:00 - 19:00 20/12/2021

ﻣﺪرﺳﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﺜﻼﺛﺎء

16:00 - 18:00 21/12/2021

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "ه" اﻟﻐﺪران

اﻻرﺑﻌﺎء

17:00 - 19:00 22/12/2021

اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﻤﺮ ﻋﺮاﻳﺪة

اﻟﺨﻤﻴﺲ

16:00 - 18:00 23/12/2021

ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﹼﻛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ وأﺧﺮ

ّ
ّ
لكل لقاء لألهل عبر
 12سيتم إرسال رابط
ّ
نشرها في
سيتم
تطبيق الواتس أب ،وكذلك
ّ
الفيسبوك الخاص بالمجلس المحلي.

للتسجيل اضغط هنا

في اي مشكلة تواجهكم يمكن
االتصال بقسم التربية والتعليم

046780691

