מתחילים שנה חדשה בקשר הרב-דורי – מחוז חיפה
דף מידע לבתי הספר המפעילים והמתעניינים
בהתרגשות ובשמחה אנחנו מתחילים שנה נוספת של תכנית הקשר הרב -דורי במחוז חיפה ,בדרך לקירוב
לבבות והידוק הקשר בין תלמידים לאזרחים ותיקים באמצעות המחשב.
בתי ספר רבים מהמחוז ממשיכים בהפעלת התכנית ובתי ספר חדשים מצטרפים אליה מכל המגזרים.
דף זה מאגד הודע ות חשובות ,רעיונות למורים המובילים וקישורים מרכזיים.
בכל שאלה – אנחנו עומדים לרשותכם ,צוות התכנית במחוז.

קישורים מרכזיים
נשמח להגיע אליכם להדרכה ולהשיב לכל שאלה
צרו קשר – צוות התכנית במחוז
כל מה שצריך לדעת על התכנית
באתר המחוזי של הקשר הרב -דורי
מאגר סיפורי המורשת של התכנית
שימו לב להנחיות חדשות
להזמנת סיור בבית התפוצות

מפגש הדרכה מחוזי
בתאריך  28/10/15ייערך מפגש הדרכה מחוזי של
תכנית הקשר הרב -דורי.
במפגש זה נציג את הקווים המרכזיים להפעלת
התכנית השנה ,נשתף ברעיונות רבים ומועילים,
נחשוף לראשונה את מאגרי האון -ליין של בית
התפוצות (כולל הצ גת סרטים ותמונות נדירים)
ועוד.
מוזמנים מנהלים ומורים מובילים בכל בתי הספר
המפעילים או המתעניינים מהמחוז.
המפגש יתקיים במרכז המחשבים המחוזי בפסג"ה
חיפה ,החל משעה .16:00

למידה שיתופית – הקשר הרב -דורי
השתלמות מחוזית
בתאריך  28/10/15תתחיל בפסג"ה חיפה
השתלמות מיוחדת :למידה שיתופית – הקשר
הרב -דורי.
ההשתלמות מיועדת למורים שמובילים את התכנית
בפועל או מתכוונים להפעילה.
היקף ההשתלמות 30 :שעות;
ההשתלמות תתקיים בימי רביעי אחת לשבועיים
בערך .מומלץ להירשם!

רעיונות למפגשים הראשונים עם התלמידים
ועם האזרחים הוותיקים

מחפשים רעיון מיוחד למפגש הראשון בתכנית?
מוזמנים להתרשם מהרעיונות הבאים למפגשי
ההכנה לקראת התכנית או למפגש המשותף
הראשון של התלמידים והאזרחים הוותיקים.

רוצים להשתתף השנה בתכנית?
מעוניינים להפעיל השנה את תכנית הקשר הרב -
דורי?
הקדישו מספר רגעים כדי "להירשם" לתכנית ומלאו
את הפרטים בטופס המקוון הפשוט הזה.
הפרטים חשובים לנו מאוד!
שימו לב  :התכנית מיועדת לכל המגזרים ,מכיתות
ה' ומעלה ,כולל שילוב במעורבות החברתית.

מוזיקה בקשר הרב -דורי
השנה נציע לבתי ספר נבחרים שילוב מיוחד של
תכנית הקשר הרב -דורי יחד עם פעילות חקר
בתחום המוזיקה.
המערכים – ייחודיים למחוז חיפה – פותחו בשיתוף
עם אורנה פרים ,רכזת תחום המוסיקה במחוז
חיפה.
מעוניינים בפרטים נוספים? רשמו זאת בטופס
המקוון.

