החזון שלנו

חזון קינג דיוויד וילג' מוביל מודל חינוכי
הוליסטי ,דו לשוני המושתת על זהות יהודית,
מודעות תרבותית ותוכניות בינלאומיות
המאפשרות לכל ילד לממש את מלוא
הפוטנציאל הטמון בו.
יצירת מערכת חינוך הנוטעת בקרב הילדים
סקרנות ורצון למעורבות בתהליכי הלמידה
ומספקת עבורם השראה ורצון להתפתח
יצירתית ,רגשית ותפקודית.

אבני הדרך של קינג דיוויד וילג'
גן קינג דיוויד וילג' הינו מסגרת חינוכית יהודית הנותנת
מענה לילדים מגיל שנה ועד גן חובה ,ומשרתת מגוון
תרבויות במקצועיות רבה.
אנחנו מאמינים כי כל ילד יכול להצליח ותפקידנו לתת לו
את מרב הכלים .לשם כך תמצאו בגן צוות גננות מקצועיות
מאוד בעלות ותק ועשייה חינוכית רחבה ,חמות ובעלות
מוטיבציה גבוהה להגשמת הפוטנציאל הטמון בילדים .אנו
מקפידים ונותנים דגש על סביבה איכותית בכל התחומים:
שפה ,חשבון ,מדעים ,אנגלית ,מוטוריקה ,טכנולוגיה,
מורשת ,יהדות ,אומנות ,פעילות גופנית ,העצמה
רגשית ,מוזיקה ועוד.
וכל זאת בהתאמה ליכולות הילד בפרט.

קינג דייויד וילג' מושקע במיטב המשאבים:
פרויקטים ייחודיים ,ציוד מתקדם ,חומרי לימוד ברמה גבוהה
ובמיטב המשחקים .הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות על
מנת לתת מידע אופטימי לכל ילד וילד.
אנו דואגים לטפח בקרב הילדים דימוי עצמי חיובי ,פתיחות
מחשבתית ,רגישות ואחריות כלפי עצמם וכלפי האחר .אנו
רואים בכל ילד שותף לדרך ,לעשיה ולהצלחה ,ומאמינים
ביכולתו.
הורים יקרים ,נשמח תמיד לשיתוף פעולה עמכם למען
הצלחת הילדים.

התכנית
החינוכית

המורשת היהודית

מצוינות

מסורת ומורשת יהודית לחיזוק הזהות עם האומה היהודית
ועם מדינת ישראל הם חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים
של קינג דיוויד וילג'.

מטרתנו למצוא תכנית אופי ייחודית לכל ילד .להבין את
החוזקות והכישרונות שלו ולמצוא את האתגרים הניצבים
בפניו ולנצח אותם יחד .כך אנו יכולים לספק לו חווית
למידה אינטראקטיבית העוסקת בניתוח ומיון מידע,
ביישום הידע ובהתנסות מעשית.

מטרתו של הצוות החינוכי בגן קינג דיוויד וילג' הוא לתמוך
בהתפתחות האישית והחברתית של הילד .אנו מאמינים
שפיתוח גישות חיוביות ,תקשורת פתוחה ,יכולת קבלת
החלטות ,סבלנות וכישורים חברתיים ,הם הבסיס ותנאי סף
למצוינות ולמימוש מלוא הפוטנציאל האישי.

תזונה

פיתוח אישי וחברתי

סביבת למידה
סביבת הלמידה מאפשרת יכולת למצוינות מאחר והלמידה
נעשית בקבוצות קטנות .אמצעי הלמידה בטכנולוגיה
המתקדמת ביותר ,אייפדים ומגוון רחב של אבזור
מקדם למידה.

אנגלית
לימודי אנגלית מתחילים כבר מגיל הפעוטון הצעיר מאחר
שהשליטה בשפה האנגלית חיובית להצלחתו ולהתפתחותו
העתידית של הילד.

בגן קינג דיוויד וילג' מקפידים על מתן אוכל בריא וטרי
לילדים .האוכל מורכב מחומרי גלם בריאים ואיכותיים.
התפריט נבחר מתוך הקפדה על עקרונות התזונה הבריאה.
בכל יום נחשפים הילדים לשפע של פירות העונה וירקות
טריים ומבושלים ,דגנים מלאים וקטניות ,והיצע של
מאכלים מזינים.

תכניות חברתית
גן הילדים קינג דיוויד וילג' מציע מגוון תכניות חברתיות
מעשירות ומעצימות שמעניקות לכל ילד את האפשרות
לביטוי אישי ומטרתן לפתח דימוי עצמי חיובי .תכניות אלו
כוללות מערכת חוגים עשירה .בנוסף מתקיימות מסיבות,
מפגשי הורים וילדים ,סיורים ,טיולים ואירועים מיוחדים
במהלך השנה.
הפעילויות פותחות הזדמנויות לאינטראקציה חברתית
היכולות לשמור על האיזון בין מסגרת בעלת גבולות וכללים
ברורים לבין סביבה חמה ,תומכת ובטוחה שהופכת את הגן
למקום נעים ,מהנה ומגוון.

