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אפילו במיאמי לא
ידברו  Englishכמו
תלמידי עמק יזרעאל!
מורים מרחבי העולם מצטרפים למורים שלנו כדי
ללמד תכנית מיוחדת ב!English -

בהמשך להצלחת התכנית בקיץ שעבר ,גם השנה
יזכו בוגרי כיתות ה' ליהנות מלימודי אנגלית חווייתיים
ומעשירים בהדרכות מורים אמריקאיים ,בשלושת
השבועות הראשונים של חודש יולי.
אנו מזמינים את ילדיכם ללמוד בתכנית הלאומית
למצויינות באנגלית (תלמ"א) שתפעל באמצעות
מערך מפעלי הקיץ של המועצה.
בדירוג  10תכניות החינוך המובילות בישראל ,זכתה
תלמ"א להיות מדורגת במקום הראשון ,ובמסגרת
התוכנית מלמדים שני מורים בכל כיתה :האחד
מארה"ב והשני מישראל .כמו כן ,בדו"ח הערכה
של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה)
לשנת  2016עולה כי "התכנית הצליחה לממש
את מטרותיה העיקריות :העלאת רמת הביטחון,
המסוגלות והדימוי העצמי של התלמידים בשפה
האנגלית והפגישה את המורים עם שיטות הוראה
ייחודיות".
התכנית מבוססת על עקרונות הלמידה
המשמעותית ומורכבת משיעורים עיוניים לצד
התנסות חווייתית וייחודית ,והיא מותאמת לתכנית
הלימודים השנתית של שכבת גיל זו.
ההשתתפות בתלמ"א מאפשרת לכל אחד ואחת
לפתוח את שנת הלימודים הבאה ברמת לימודים
גבוהה יותר .מידע מפורט אודות התכנית מופיע
בהמשך.

לוחות זמני התכנית:
התכנית תופעל בין התאריכים 3-20.7.17
בין השעות  ,08:30-13:30בימים א'-ה',
במתחם ביה"ס ויצו נהלל.
שימו לב  -התכנית תפתח ביום שני .3.7
ביום חמישי ה  13.7יתקיים יום ארוך (כולל ארוחת
צהריים) שיסתיים בשעה  .16:30ביום זה בלבד,
החזרה לבתים באחריות ההורים.
עלות ההשתתפות בתכנית הינה ₪ 900
לתלמיד (כולל הסעות)
במקום  ₪ 2,500העלות המשוערת.

מספר המקומות בתכנית מוגבל ולכן נערוך
הגרלה בין המעוניינים.
ההרשמה להגרלה תסתיים ב 20.5-בשעה .23:00
ההגרלה תתקיים ב  .22.5ביום שלישי  23.5תשלח
במייל תשובה לחיוב או לשלילה .מי ששמו יעלה
בהגרלה יקבל במייל הנחיות מפורטות לביצוע
הרישום והתשלום.
על מנת להשתתף בהגרלה – אנא היכנסו לקישור
הבא ומלאו את פרטי התלמיד בטופס המקוון.
לחץ כאן למעבר לטופס המקוון
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תלמ"א – תכנית לימודים
למצוינות באנגלית
תלמ"א  -התכנית הלאומית למצוינות באנגלית,
הינה תכנית משותפת למשרד החינוך ,לרשויות
המקומיות ולשתי קרנות מייסדות :קרן שטיינהרדט
וקרן שוסטרמן .התכנית קמה על רקע החלטת
הממשלה לפתוח את בתי הספר בחודש יולי ("בתי
הספר של החופש הגדול") ,וזכתה מאז הקמתה
לשבחים רבים בארץ ובעולם .בעמק יזרעאל תופעל
התכנית באמצעות מערך מפעלי הקיץ של המועצה
ובתמיכה של "שותפות ביחד" גליל מרכזי מישיגן.
תכנית קיץ ייחודית:
בשונה משנת הלימודים ,בכל כיתת תלמ"א
ישנם שני מורים – האחד אמריקאי והשני מורה
ישראלי לאנגלית.
התכנית פועלת רק בתחומי בית הספר ויצו נהלל
(אין יציאות) בין התאריכים  3-20/7/17ובין השעות
( 8:30-13:30לא כולל ימי שישי).
ביום חמישי ה  13.7יתקיים יום ארוך (כולל
ארוחת צהריים) שיסתיים בשעה .16:30
ביום זה ,החזרה לבתים באחריות ההורים.

רמות לימוד:
הרכזת הפדגוגית של תלמ"א בחרה את חומרי
הלימוד המתאימים לכיתות ה' .התלמידים עתידים
לעבור חוויות ברמת לימודים מותאמת אשר תבוא
לידי ביטוי בשני פרקי היום המוזכרים לעיל .על
מנת להתאים את תכנית הלימוד באופן המיטבי
לרמת התלמיד ,תעשה החלוקה לקבוצות לפי רמת
השליטה באנגלית.
שלוש מטרות מרכזיות לתכנית:
א .לאפשר לכל התלמידים להעלות את רמת
הביטחון שלהם בבואם לדבר בשפת האנגלית (ועל
כן התכנית מתאימה גם לדוברי השפה מבית).
ב .לצמצם פערים לימודיים בין התלמידים השונים
על ידי נוכחות שני מורים בכיתה ,והענקת התכנית
המסובסדת ללא קשר לרקע הכלכלי של המשפחות
השונות.
ג .להמשיך ולפתח את תפיסת משרד החינוך על
"מקום בית הספר בחיי התלמידים" -לא רק מקום
לשיעורי בית ומבחנים ,אלא מקום שבו ניתן לעבור
חוויות מעצבות וייחודיות.

סדר היום בתלמ"א מתחלק לשני פרקים מרכזיים:
פרק עיוני  -יצירתי ופרק של סדנאות
ופרויקטים כיתתיים.
הפרק העיוני כולל למידה משמעותית באמצעות
שירים ,שיעורים ,הצגות ,חוברות עבודה ושיח עשיר
עם המורים מחו"ל שאינם דוברי עברית.
הפרויקטים הכיתתיים נותנים מענה לצרכים
"הפגתיים" שיש לילדים במשך חופשת הקיץ,
והם כוללים הפעלות באנגלית המועברות על ידי
מפעילים חיצוניים בתוך בתי הספר.
לדוגמא :מדעים ,מוזיקה וקצב ,בישול ,קסמים,
קומיקס ,פעילות ספורט ועוד.
משרד הקייטנות במועצה04-6520737 :

