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  ד"בס

  

   ראש המכללהדבר 

  , חברים יקרים

הסגל חלק חשוב ופעיל -אני רואה בחברי. שאנן היא אקדמיה משפחתית בתנופת צמיחה- מכללת

המביאים אותנו צעד אחר צעד להגשמת , ומוצא לנכון לשתף אתכם בפרטים הקטנים ,בתהליך זה

כנסים , לימודים חדשות-פתיחת תכניות, החדשיםהקמת המבנים , התארים-ריבוי מקבלי: החזון

, פתיחת תכנית המצוינות, ההוראה-חיזוק הקשר בין המכללה לשדה, מכללתיים-מכללתיים ובין

  . ג ולצורכי הקהילה''התאמת ההוראה במכללה לדרישות המל

ראשון בכל מסגרות הסטודנטים את התואר  430ב סיימו וקיבלו ''כי בשנת תשע, ראוי לציין

  . 'ך מחזור א''שני בתנהסטודנטים את התואר  20-ו ,למידהה

 האנגלית בהיסטוריה ותואר שני בהוראת תואר ראשון: כניות אקדמיות חדשותהשנה נפתחו ת

  . אנו בוחנים פתיחת תכנית נוספת לתואר שני בחינוך. בעידן הדיגיטלי

יישר כוח לכל השותפים . יתארצ-במסגרת מקומית וכלל, ניםמגוו נושאיםבתקיימו כנסים הכן -כמו

  . והמשתתפים

ג אנו מתכננים את הרחבת ההשתלמויות והלמידה בצוותים דיסציפלינריים "ל תשע"לשנה

ושילוב מובנה של מיומנויות תקשוב  בקורסים 21-ופדגוגיים להטמעת המיומנות של המאה ה

-צא בהליכיהחוג למתמטיקה נמ. עשיתההוראה של הסטודנטים במסגרת ההתנסות המ- בדרכי

  . ובהמשך ייבדקו גם חוגים נוספים, בקרה של המועצה להשכלה גבוהה

ס ''פעולה של סטודנטיות שלנו עם בי-באה לכלל ביטוי בשיתוף –מחוץ לכתליה , מעורבות המכללה

כזהו גם המפעל . ''שאנן'' – ''נתיב מאיר''ס "בי –'' לומדת-מקצועית-קהילה''בחינת  –'' נתיב מאיר''

  .''יהלום''ס "בי –'' שאנן'' – ''שדה- מכללה-עמיתות'': בעל האתגרים

" ה"אהרן הרא"ס "עמיתות בביה-שיהיו מעוניינים ללוות תהליכי, סגל נוספים-אנו מחפשים חברי

  .שמואל-בקרית

דות למגזר לימודים מיוח-בתכניות, שונים גם השנה הרחבנו את פעילותנו במישורים חינוכיים

  .להעצמת החינוך בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה –ובמיוחד ; החרדי לגווניו
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בתנאים " ברמה"המצוינות ולקלוט מצוינים -בשנה הקרובה אנו מבקשים לפתח גם את תכנית

  . משופרים

  

  :''בנתיבים מקבילים"בספרו , אריק מנדלבאום קטע מדברי – ולסיום

רגע שמתקיים מפגש בין מסעו של המחנך למסעו של ב, החינוך יכול להיות משמעותי''

שהיא משמעותית , דרך- אותה כברת –דרך יחדיו -כאשר הם הולכים כברת, התלמיד

הלחם ואת נאד - יחדיו יחלקו את פת. כמו עבור תלמידו, באותה מידה עבור המחנך

ואבק דרכם , יישבו זה לגב זה על סלע זקן לצילו של חרוב עתיק, המים הסדוק

  ..." ותפת יתערב עם שעת המסעהמש

  

תשתדרג בעוד קומה לטובת כלל  –שאנן כאקדמיה משפחתית -כי מכללת, אני סמוך ובטוח

  !החינוך-הסטודנטים ומערכת

 – ולכל הכותבים, ברצוני לברך את כל העוסקים בהוצאת השנתון מדי שנה בשנה –ובהזדמנות זו 

  ! חזקו ואמצו

  

  

  ,בהוקרה ובהערכה רבה

  אל פרישר יחי''ד

  ראש המכללה




