المدرسة المعمدانية  -الناصرة
اعالن عن دورات مشروع غرين
للسنة الدراسية 2015/2016
شطرنج
االستاذ بهيج عويد
كل يوم سبت
فرقة مبتدئين 8:00-9:30
فرقة متقدمين 9:30-11:00

ورشة
"كتابة إبداعية"
الكاتب جودت عيد

الكترونيكا
وروبوتيكا
االستاذ خليل كتان

كل يوم جمعة
13:15-14:45

يوم أربعاء مرة كل اسبوعين
15:30 - 17:00

من طالب صفوف األول وما فوق

 15 –20طالب/ة
من صفوف الخامس حتى السابع
 300ش ل 12 -لقاء

من طالب صفوف الرابع -السابع
 400ش لكل السنة

( بأيام التعويض التي تصادف يوم
سبت يلتغى درس الشطرنج )

* تطوير مهارات الكتابة
وقدرة التعبير عن اإلبداعية
الذات .
والعمل على إصدار كراس
من إبداعات المشتركين .

* العمل على مشروع معين يتم
خالله بناء مجسم  .وإمكانية
المشاركة في أولمبياده
.

تصوير فوتوغرافي

"فن ورسم"

 300ش لكل السنة

* إكساب الطالب مهارات اللعبة
والمشاركة في عدة بطوالت .

جوقة غناء
المعلمة أميرة معلم
والفنانه مريان شداد

االستاذ عصام سكران

الفنانه أريج الون

كل يوم ثالثاء
14:30- 16:00

كل يوم اثنين
13:15-14:15
لصفوف أول حتى ثالث
14:15-15:15
لصفوف الرابع حتى السادس

كل يوم جمعه
13:15-14:15
14:15- 15:15

من طالب صفوف السابع وما فوق

من طالب صفوف الرابع وما فوق

 400ش لكل السنة .

 400ش لكل السنة

* يجب أن تكون بحوزة الطالب
المشترك كاميرا ديجيتال .

* تشمل الدورة تطوير الصوت
وتدريب على الغناء لبناء جوقة
مدرسية .

* تشمل الدورة جوالت تصويرية
في البلدة ومشاركة في مسابقة
التصوير ,وإقامة معرض صور.
.

 400ش لكل السنة
* ورشة رسم بطرق فنية إبداعية
اشتهرت بها الفنانة أريج الون .
* على المشترك إحضار دفتر رسم
كبير  ,تالوين خشب وأقالم
رصاص .

المدرسة المعمدانية  -الناصرة
اعالن عن دورات مشروع غرين 2015/2016
تقني حاسوب

ايروبيكا وبالتيس

شبكات רשתות

االستاذ سعيد عليمي

االستاذ سعيد عليمي

المعلمة شروق أبو أحمد

كل يوم جمعة
14:00- 16:00

كل يوم اثنين
14:00- 16:00

من طالب صفوف السابع – التاسع

من طالب صفوف الثامن وما فوق

 1000ش لكل السنة.

 1200ش لكل السنة.

كل يوم اثنين
14:45-15:45
أو
يوم أربعاء
14:00 -15:00

* فك  ,تركيب وتصليح حاسوب

* إكساب الطالب معرفة وأدوات
لبناء شبكات الحاسوب وإدارتها .

 300ش لكل السنة

* األفضلية للطالب الذين أنهوا دورة
"تقني حاسوب" .
* يحصل الناجحون على شهادة
" רשתות "

* تشمل الدورة طرق ونصائح
لنظام غذائي صحي .
* على الطالبة إحضار موافقة طبية
لالشتراك بهذه الدورة .

لطالبات صفوف التاسع وما فوق
وإضافة برامج .
* يحصل الناجحون على شهادة
" טכנאי מחשב "

ورشة
قيادة شابه
وجمباز
سامر كنانه
االستاذ
كل يوم جمعة
14:00- 16:00
من طالب صفوف التاسع والعاشر
 300ش ل  14لقاء
* تهدف الورشة لتطوير مهارات
في القيادة  ,تعلم قيم تربوية
,طرق عمل مع المجموعة ,
المبادرة والتداخل في المجتمع ,
بناء شخصيات قيادية وتنفيذ
مشاريع مختلفة .

كرة طائرة
االستاذ ربيع جرايسي
كل يوم اربعاء
14:30- 16:00
 +يوم جمعه
14:00-15:30

حركة
االستاذ ربيع جرايسي
كل يوم سبت
9:30- 10:30
أو
10:30-11:30

من طالب صفوف الخامس
والسادس

من طالب صفوف األول حتى
الثالث

 400ش لكل السنة

 300ش لكل السنة
( بأيام التعويض التي تصادف يوم
سبت يلتغى الدرس) .

* تعلم مهارات اللعبة والمشاركة
في مسابقات .

آخر موعد للتسجيل والدفع_يوم السبت 24/10/2015
للتسجيل والدفع التوجهه

لمركزة المشروع
المعلمة هناء لولو
في المدرسة المعمدانية 04-6554080

* على الطالب/ه إحضار موافقة
طبية لالشتراك بهذه الدورة .

