ידיעון סמסטר ב' תשפ"א 2021
טיסה אחת שווה אלף מילים :חוקרים יחד את העשייה בשיתוף עם "שמיים"
הגדרת יעד במפגש עם מנהלות ומנהלי המסגרות:
קידום ושיתוף הסטודנטיות בגנים ובבתי הספר
לקראת יציאתן לשנת ההתמחות

הסטודנטיות חוקרות את עשייתן:
כתיבת תחקירים מדי שבוע ופורום למידה
קבוצתי סביב תחקיר

"זו היתה חוויה נהדרת ,לשמוע ולראות שאנחנו
מרגישים מחוייבים .איך באמת נקדם את
המשימה ברמה הגנית והבית ספרית? זו רפלקציה
נהדרת למען הסטודנטיות".
(חלי חכמה ,מנהלת ביה"ס רבין ,נשר ,אפריל )2021

" התחקירים שלי ושל חברותיי נתנו מקום
להתבוננות וחשיבה כיצד אני יכולה לתכנן,
לפעול ולעשות את הדברים אחרת? מה עוד אני
יכולה לשפר אצלי? "
(סטודנטית בתכנית ,יוני )2021

לתוצר המפגש  -מגוון טיסות בדרך אל היעד
המשותף לחצו כאן

למצגת התחקיר שהוצגה בכנס במכון מופ"ת
לחצו כאן

לגדול בחממה :מפגש מרתק בין מורות מתמחות לסטודנטיות בתכנית
ליטל אברהם ,בוגרת עמית אקדמיה
ומתמחה בביה"ס גולדה מאיר בנהריה

בבתי הספר גולדה מאיר בנהריה ואופק תקשורתי בדליה ,בהם
מתקיימת תכנית עמית אקדמיה ,התקיימה גם "חממה מוסדית"
למורים מתמחים .במפגשים משותפים בין סטודנטיות ,מתמחות,
מדריכות מובילות ומנחות החממה התקיימה למידת עמיתים כחלק
מהכנת הסטודנטיות לעבודתן בהמשך.
תודה לשרית לינקר ראש יחידת התחל"ה בגורדון ,לבאסמה חלבי
המדריכה המובילה של הסטודנטיות ומנחת החממה באופק
תקשורתי ,לד"ר מירי הילאי המדריכה המובילה של הסטודנטיות
בביה"ס גולדה ולפנינה פוקס מנחת החממה בגולדה נהריה.
להמלצות נוספות ממתמחות
ומסטודנטיות לחצו כאן

לחצו כאן לשיחה בין סאלי ,
מתמחה ,לנג'וה ,סטודנטית
מאופק תקשורתי בדליה

ידיעון סמסטר ב' תשפ"א 2021
עמית אקדמיה למען קיימות ודאגה לסביבה
יום כדור הארץ בחטיבת הביניים רודמן ,קרית ים
למצגת מאוירת ליום כדור הארץ בחטיבת הביניים רודמן לחצו כאן
איורים :ליאורה פרנקו

לפוסט בפייסבוק המכללתי ליום כדור הארץ  2021לחצו כאן

חוקרים ומגלים :ניסויים ולמידה חוץ כיתתית ביסודי א' ,ג'וליס
חקר תופעה
מדעית

תחנות ומשחקים
מתמטיים

לשלבי הניסוי
שערכו התלמידים
לחצו כאן
האם הביצה
תישאר שלמה?
לסרטון לחצו כאן

נהנות מפלאי החלל בגולדה ,נהריה

למצגת מפעילה
לכיתה א' לחצו כאן

לומדים תוך כדי משחק בפסגות,
קרית ביאליק

במרחב ה"גולדהטק" בהנחיית שושי חן רכזת
הטכנולוגיה בביה"ס

לחצו כאן למסע בחלל  360מעלות

לפוסט בפייסבוק
המכללתי על
פרויקט המישחוק
בפסגות לחצו כאן

למצגת מסכמת של
פרויקט המישחוק
לחצו כאן
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למידה חוויתית בעזרת תחנות מפעילות ברמות ,חיפה וברבין ,נשר
ליום ירושלים
בביה"ס רמות לחצו כאן

למרוץ למיליון בביה"ס רבין נשר
לחצו כאן

חדרי בריחה וירטואליים וברקודים ברחבי חטיבת הנעורים ליאו באק
לחדר הבריחה
הוירטואלי ליום הפאי
לחצו כאן

מי החובשת בעלת עיטור המופת? סרקו את הברקוד ותגלו
יזמה:מיכל רביזינוביץ

.
עיניים ,להקשיב לעצמנו :אופק תקשורתי ,דלית אל כרמל
לעצום
הסטודנטיות באופק תקשורתי דלית אל כרמל הובילו תהליך של קשיבות
(מיינדפולנס) בשיתוף צוות בית הספר .התלמידים כתבו סיפורי הצלחה
אישיים ובשיאו של התהליך הגיעו לבית הספר דמויות מעוררות השראה מבין
תושבי הכפר .בנוסף התקיימה תערוכת תוצרים ,סרטונים והצגות בהנחיית
הסטודנטיות.
לסרטון שהכינו הסטודנטיות על תהליך סיפורי ההצלחה לחצו כאן
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ילדי הגנים יוזמים ,בוחרים ומובילים פעילויות תוך ביטוי אישי ,יזמות ויצרנות
טעימה מיוזמות במקבץ גני הילדים בקרית ביאליק
גן סביונים:
תוצרת סביונים

גן לילך:
אוצרות טבע

גן ערמונים:
בונים בעקבות שירים

גן תאנה:
מנגינה בתאנה

גן רקפות:
מדיה דיגיטלית בצילום
ובמשחק
ציור או צילום? לחצו כאן

גן דרור:
גם אנחנו מסוגלים

גן דוכיפת:
רגשות במשחק
ובאמנות

טעימה מיוזמות במקבץ גני הילדים בחיפה
גן רגב:
רגבים בחלל

גן תמרים:
על המפה
לחצו כאן למצגת
המסכמת של היוזמה

גן פרג:
יחד לב אל לב

גן אלמנארה:
מפעל לשימוש חוזר

גן תות:
סקרנים בתות

גן גלים:
מתרגלים בסיפור ,שיר
ותנועה

גן אילנות:
החולם הקטן
לחצו כאן למצגת
המסכמת של היוזמה
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מביטים לאחור בהנאה
לסרטון לחודש הבחירות  :בחרנו נכון  -עמית אקדמיה!
לחצו כאן

רגע לפני שנפרדים :טקס סיום מרגש פנים אל פנים
ברכות על קבלת תעודת גן ובית ספר עמית אקדמיה
במלאת ארבע שנים לשותפותכם בתכנית:
גן פרג חיפה ,גן האילנות חיפה ,גן רגב חיפה ,גן דוכיפת קרית ביאליק ,גן דרור קרית
ביאליק ,גן סביונים קרית ביאליק ,גן לילך קרית ביאליק ,בית ספר יסודי א' ג'וליס,
חטיבת הנעורים ליאו באק חיפה ,בית ספר פסגות קרית ביאליק.
ברכות לסטודנטיות בוגרות התכנית עם קבלת תעודת סיום התכנית

לפוסט בפייסבוק המכללתי טקס סיום עמית אקדמיה תשפ"א לחצו כאן

עלו והצליחו בוגרות מחזור ח' תשפ"א!
שמרו על קשר
לידיעון סמסטר א' תשפא לחצו כאן
לידיעון סמסטר א תש"ף לחצו כאן

לידיעון סמסטר ב תש"ף לחצו כאן

