מאי 2017

-

מאי 2017

פעילויות גיבוש לילדי תכנית "בוגרים" – תכנית חדשה שהתחילה בירושלים

קייטנת פסח

טיול של יומיים באזור אילת לילדי כיתות ה' ו-ו' ולבוגרים

פעילויות וטקסים ליום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות תשע"ז
לפרטים נוספים :
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

מאי 2017

מרכז הלמידה של נגבה  :גישה להשכלה גבוהה

בנגבה מאמינים כי רמת ההשכלה של הילדים חיונית ,על מנת
לאפשר להם להגיע להשכלה גבוהה או לפחות ללמוד מקצוע.

מאי 2017

בתוכנית היומית של המועדוניות והמועדון הנוער ,יש בין היתר
פעילות חינוכית בלתי פורמלית ,עזרה בשיעורי בית ,וגם למידה
בסיוע מחשב ...
במרבית המקרים זה לא מספיק ,ונדרשת פעילות נוספת כדי
לאפשר לילדינו להתקדם .ועדת החינוך של נגבה ,בראשות דניאלה
לוזון וקלודי הררי ,ערכה מחקר בשיתוף מורי הילדים על מנת למקד בצורה מדויקת יותר את הצרכים של כולם.
התוצאות מדאיגות מאוד :רמת העברית של  80%מילדי נגבה היא מתחת לממוצע בכיתתם ,וגם באנגלית יש
קושי רב .התוצאות היו טובות יותר במתמטיקה ,בזכות השימוש בתוכנית מחשב מותאמת במסגרת
המועדוניות ..עובדה זאת מוכיחה שבעזרת כלים נכונים ,ילדי נגבה יכולים לשפר את הישגיהם הלימודיים.
נגבה החליטה להירתם למשימה ובעזרת תרומות שגייסה לשם כך,
באוקטובר  ,2015נגבה השיקה את השלב הראשון של הפרויקט – מתן שיעורים בהוראה מתקנת ל 24-ילדים
בגילאי  7עד  9שאובחנו כבעלי קושי בקריאה וכתיבה.
לאור השיפור בהישגים ושביעות הרצון של הילדים ,הוחלט להרחיב את התכנית בשנת הלימודים הנוכחי
במטרה להקים מרכז פדגוגי שישרת את כל הילדים :באוקטובר  2016הוחל במתן הוראה פרטית לבני נוער
בגילאים  .13-17בהתחלת  2017הצטרפו עוד  18ילדים בני  10-12לתכנית.
אחרי פסח נקיים תכנית הכנה למעבר לחטיבת הביניים ל 25-ילדים נוספים במועדוניות שלנו בבאר שבע
ובירושלים.
בפעם הראשונה שמעיין באה למרכז הלמידה של נגבה ,לא היה לה מושג למה לצפות .במהלך השיעור הראשון,
המורה הסבירה לה את היתרון של שיעורים פרטיים המותאמים
לצרכיה האישיים .התקדמותה של מעיין הייתה מרשימה .היא
התחילה לצפות למפגשים עם המורה שלה ,ובקשה לשבת בפינה
שקטה כדי להתרכז טוב יותר .מעיין יודעת עכשיו לשאול את
השאלות הנכונות ,היא מסוגלת לפתור תרגילים בלי חשש ,אפילו
המשוואות הארוכות כבר לא מפחידות אותה! בזכות מרכז
הלמידה של נגבה ,מעיין יכולה סוף סוף לחשוב על השכלה
גבוהה.

נגבה  -רשת בתים חמים לילדים בסיכון
רח' אברהם אבינו  ,91באר-שבע 8418001
טלפון  - 08-6487684 :פקס 08-6482405 :
דוא"ל לפניות כלליות info@negba.org :

