רותי שטנגר
זוכה פרס המורה המצטיינת של החברה הישראלית לכימיה

הצ פרס
טיינות

הפרס לשנת תשס"ו
רותי שטנגר פעלה ופועלת רבות כמורה ,מרכזת ומדריכה מחוזית בכימיה .בכל
תפקידיה היא מגלה מקצועיות ,מסירות ,רמת ידע גבוהה ,קשר טוב עם תלמידים,
הורים ומורי כימיה במחוז חיפה בפרט ובארץ בכלל                 .
במהלך כל השנים התמידה להשתתף בכל ההשתלמויות ותרמה מעבודתה
היצירתית להעשרת כל עמיתיה המורים .כמדריכה במחוז חיפה היא מרבה לבקר
בבתי ספר ,לסייע ולתמוך במורים ותיקים וחדשים ,להטמיע בשטח את תכנית
הלימודים החדשה בכימיה ואת שיטות המעבדה השונות ולהקרין את אהבת
המקצוע .חדשנותה והמקוריות שהיא מפגינה תורמת ללימודי הכימיה בארץ.
כמו כן ,היא הקימה אתר אינטרנט עבור תלמידי כימיה בבית הספר שלה ואתר זה
משמש מורים רבים אחרים בארץ .היא מוכנה לתת את כתובת הדואר האלקטרוני
האישי שלה הן לתלמידיה והן למורי כימיה נוספים במטרה לאפשר להם לפנות אליה בבעיות ושאלות בכל עת.
תפקידיה הנוכחיים כחברה בוועדת המקצוע בכימיה וכמדריכה מחוזית במחוז חיפה תורמים תרומה נוספת
להתמסרותה לחינוך הכימי בישראל ולזכאותה לפרס.
לאור כל תרומותיה אלו של רותי שטנגר לקהיליית מורי ותלמידי הכימיה בארץ ממליצה ועדת הפרס בחום
להעניק לה את פרס החברה הישראלית לכימיה כמורה מצטיינת לשנת תשס"ו.
על החתום:
פרופ' יהודית דורי ,טכניון — מכון טכנולוגי לישראל ,יו"ר ועדת הפרס

היכונו לתחרות נושאת פרסים לתלמידי הכימיה בתיכון
מטרת התחרות
להפוך את הכימיה למשמעותית יותר לתלמידים ,ליצור מעורבות של תלמידים בעיצוב חומרי למידה.
וליצור חומרי למידה שישמשו את המורים ואת התלמידים לכימיה.
נושא התחרות
התלמידים המשתתפים בתחרות יידרשו לפתח אנימציה או קריקטורה בנושא הקשור לכימיה לשם כך עומד לרשותם אחד מבין
הנושאים הבאים :כימיה ובריאות ,כימיה בחיי יום-יום ,כימיה ושלום .
הנחיות ,קריטריונים להערכה ופרסים יפורסמו בקרוב.
התחרות תרוכז באמצעות אתר המרכז למורים לכימיה .באתר יפורסמו עבודות התלמידים הנבחרות.
הצלחת היוזמה תלויה בשיתוף הפעולה של המורים בעידוד והכוונה של התלמידים.
כתבו אלינו  -נשמח לשמוע את דעתכם ואת דעת תלמידיכם על תחרות מסוג זה.
מרכזת התחרות :מלכה יאיוןmalkayayon@yahoo.com ,
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