אפריל ברקפות

חג ,חופשה ארוכה וחזרה לשגרה ...

זהו"ת(זה הוא תמהיל) חינוכית ברקפות
התפיסה החינוכית של רקפות
מידי חודש נספר כאן על נוהל /סיפור מקרה /החלטה וכד' שישקפו לכם את העקרונות החינוכיים שלנו ברקפות:

החודש אנו בפתחה של תקופה מסכמת .ולכן בחרנו לאפשר לכם הצצה לתחום הערכה שלנו
ברקפות.
בשבועות הקרובים אנו מבצעים משימות הערכה בכל תחומי הלימוד.
איך זה קורה אצלנו ברקפות?
במחצית השנה תהליכי המשוב שלנו הם דיאלוגים (תארנו תהליך זה בגיליון דצמבר) הם בעיקר
מתייחסים להתקדמות האישית של כל תלמיד.ה מהמקום בו הם נמצאים.
ואילו עכשיו בתקופה של "סוף מסע" לשנת הלימודים ,אנו עוצרים להתבוננות מסכמת של ההישגים
שהושגו עד כה.
משימות הערכה הן אחידות ולהן שתי מטרות:
 .1איסוף בסיס נתונים לקראת שנה הבאה בה נוכל להמשיך את דרכי ההוראה הדיפרנציאליות
שלנו.
 .2לשקף לכל תלמיד.ה מהם ההישגים שצברו בתחום הדעת ע"פ הנדרש מהם עד שלב זה
ולאפשר להם להתבונן על המקומות בהם יש עוד דרך...

בלוח החודש מופעים מועדי המשימות לשכבות השונות .בהצלחה
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