
 במסגרות למידה שונות ומגוונות. לכן היום הפתוח משותף - מיועד לכם, הורים שילדכם עולים לגן חובה, וגם לכם

 הורים, שילדיכם עולים לכיתה א'. היום הפתוח ייתן הסבר על בית הספר, תפישת החינוך שלו, דרכי הלימוד וההוראה,

 האופנים בהם ילדי הגן משתלבים עם ילדי א', ולהיפך. למעשה, הרישום לגן הילדים מהווה כרטיס כניסה לעין הים –

ילדי הגן עולים באופן אוטומטי לכיתות א' בבית הספר.

 אם כן, הרישום בפתח וההתלבטות גדולה. עומדת בפניכם החלטה חשובה...

 לפני שאתם בוחרים מסגרת חינוכית לילדכם, כדאי לבדוק כמה דברים חשובים להצלחתו, למשל:

 • מהי האווירה בגן, בכיתות א', בבית הספר עצמו?

 • האם ילדכם ירגיש מוגן ובטוח?

 • האם צוות המורים מסור ומקצועי, האם יקשיבו לילדכם וייתנו לו תחושה שמבינים אותו?

 • האם ילדכם ילמד במקום שמתמקד ביצירתיות ומפתח אותה?

 • האם ובאילו דרכים מעודד בית הספר למידה עצמאית, מפתח סקרנות ועניין?

• האם אתם ההורים תהיו שותפים אמיתיים בעשייה החינוכית ובהובלת בית הספר?

  ויש כמובן עוד כמה שאלות חשובות...

 בעקבות הצלחתו של ביה“ס עין הים, הוא מוגדר על ידי משרד החינוך והעירייה בית ספר ייחודי על אזורי, כלומר כל

 ילד בעיר יכול להירשם אליו. ההרשמה לכיתות א' מתחילה בגן – כלומר ילד שנרשם לגן הילדים שלנו, מקומו מובטח

 בכיתה א'. זאת אומרת, שילדי הגן עוברים ישירות ללמוד בבית הספר ללא הגרלה. מכיוון שהביקוש לרישום לגן

 ולכיתות א' גבוה מיכולת הקליטה, מתקיימת בעירייה הגרלה בין הנרשמים. על כך ועל עיקרי התפישה החינוכית

 שלנו, אנחנו מזמינים אתכם ליום פתוח, שמטרתו דיאלוג והיכרות. זו הזדמנות לשאול שאלות, להתרשם מהאווירה

 ומהלמידה אצלנו, ולקבל הסבר על עקרונות ההוראה הייחודיים שלנו.

תוכלו להתרשם מהמיוחד, היפה והשונה בעין הים גם באתר שלנו ובפייסבוק עין הים.

נא להירשם ליום הפתוח דרך אתר בית הספר, באמצעות טופס הרישום ליום הפתוח

מפגש זה מיועד רק להורים. נא להגיע בזמן.

 בתוכנית:

 08:15 - 08:00 התכנסות

 09:00 – 08:15 שיחה על העשייה החינוכית בעין הים

 09:40 – 09:00 חשיפה ללמידה במגוון מרחבים משחקיים בבית הספר

09:40 שאלות ותשובות

עין הים- בית חינוך במרחב המשחקי

יום פתוח בעין הים

בית ספר ניסויי - ייחודי - על אזורי

אמא ואבא, הורים יקרים 

עוד מעט תיפתח ההרשמה העירונית לגני הילדים וכיתות א'. בשנה שעברה 

נפתח המחזור הראשון של גן הילדים בעין הים. הוא פועל במתכונת של 

חטיבה צעירה, כלומר ילדי הגן לומדים במהלך השבוע  עם ילדי כיתות א', 

להתראות בעין הים ברוך יעקבי, מנהל
רח' יציאת אירופה 17, חיפה 35827 טל' 04-8336414   פקס 04-8314595
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