
 

English academy -  1.  אינגלש  אקדימי 

  3741מס.  PROUD TO BE A GIRLשם התכנית : 

  :על הספק רקע .3

  אנגליש אקדימיEnglish Academy  026182774מספר  תיק במס הכנסה  

 .לפני יותר מעשור הוקם  English Academyמכון 

להשתלבות של בני נוער בעולם הגלובלי  "כרטיס כניסה"צוות המכון פועל מתוך אמונה לפיה השפה האנגלית היא 

שפה בינלאומית שחובה שכל אזרח תהיה לו הזדמנות להכיר אותה -שפה האנגלית. אנו רואים  ב21-של המאה ה

ברוב מישורי החיים. במקביל לחשיבות אין להתעלם מהקשיים של חלק מהנוער בחברה הערבית להגיע  ולהשתמש

למאות תלמידים ומבוגרים לשפר את מיומנויות לרמת מיומנות שתאפשר הצלחה ולכן עזר צוות המכון במהלך השנים 

 השפה האנגלית .

רסיטאות בחו"ל  , סיפק קורסים מגוונים  לתלמידים המכון הכין תלמידים לבחינות הבגרות ולבחינות הקבלה באוניב

 מיומן ., הקים קורסים לאנגלית מדוברת עם צוות מקצועי ו 18עד גיל  5מגיל 

המכון משתמש בשיטת  לימודים ייחודית שבה משלבים משחקים , סרטונים , שירים וחומר לימודי מותאם לאוכלוסייה 

  הערבית .

 : מטרות .4

 . העצמת נערות ושילובם בפעילות חינוכית  קהילתית וערכית  .1

 אנגלית ללא חשש עם בטחון עצמי .ות מדבר נערותהעצמת  .2

 במישור האקדמי והתעסוקתי . את הנערות שובה ביותר בעולם שתקדם רכישת השפה הח .3

 :)רציונל(  אני מאמין.5

 ,אם נלמד אותה נכון . הנוער מול העולםבני משמעותית של  השפה האנגלית היא דרך להעצמת מנהיגות

 נעצים את האישיות של בני הנוער ונצמיח מנהיגים ראויים.  

 והעולמי " יליכולת ההשתלבות האיכותית בשוק התעסוקה הישרא חולשת השפה האנגלית מקשה לא אחת על



שראל יזכה לפנאי כל ילד בחברה הערבית בי"  מטרת  העל של תכנית אתגרים לחברה הערבית מוגדרת כ : 

משמעותי ולהזדמנות שווה לחלום, לשכלל מיומנויות אישיות וחברתיות ולפתח תחושת מסוגלות אישית בכדי 

חיזוק השפה האנגלית היא מטרה חשובה לכל ילד ולטיפוח מנהיגות שתוכל להשפיע  ."לעצב עתידו כרצונו

 . מעבר לגבולות הישוב היא חשובה כפליים

 התכנית : יעדים  .6

 .מול מוסדות דוברי אנגלית שיכולה לייצג את היישוב בצורה מכובדת  ות העצמת מנהיגות נוער .1

לבחינות אנגלית הבגרות בע"פ   ותניגש הנערותהישוב העתידים, להשיג  השכלה אקדמית  מנהיגות -הנערות פיתוח יכולות  .2

 וראיונות קבלה לאוניברסיטאות בחו"ל ולראיונות עבודה באנגלית בביטחון עצמי . 

 . חיזוק מעמד הנערות בקהילה תוך דגש על חיזוק אישיות ושפה אנגלית  .3

 שילוב הנערות בפעילות קהילתית ומעורבות בנעשה בישוב בכל המישורים. .4

 ען שוויון בזכויות ובחובות לחברה .הצמחת גיל שמאמין ופועל למ .5

 :  יעד תאוכלוסיי .7

י"א –שכבת ט'  תלמידות   
 

 : שיוך התכנית לתחום תוכן.  8

 חיזוק והעצמת אישיות ושיפור בשפה האנגלית .על ידי  נערות העצמת  נוער : מנהיגות העצמת*

 פעילות התנדבותית למען הקהילה .מעורבות בקהילה דרך  :  *קהילה

 

 9.סילבוס התכנית : 

תכנית זו מיועדת לנערות בגיל ההתבגרות מטרתה לתת הזדמנות לנערות להעצים את האישיות תוך דגש על 

התפקיד שלהן בייצוג הולם בקהילה . הנערות ילמדו מיומנויות דיבור מול קהל בשפה האנגלית  .תשפר את 

מי . ילמדו על נשים מובילות בעולם יפגשו ההזדמנות להתקבל למקומות עבודה ותצמיח נערות עם ביטחון עצ

 נשים מצליחות  דוברות אנגלית בארץ שהאנגלית זה מה שעשה לבם את השינוי בחיים .

 הקבוצה תעבוד עם מאמנת אישית להעצמה ובמקביל עם מורה לאנגלית .

 סיכון .בהתכנית מתאימה לנערות נורמטיביות ונערות 

 . בראיון אישי הספר , הרווחה והמדריך מטעם המכון בחירת הנערות תהיה דרך צוות של בית

 תנאי השתתפות ידיעה בסיסית בשפה האנגלית .

 בסוף התכנית כל נערה תדבר על נושא שהיא תבחר מול הורים וקהל .

 



  60סה"כ שעות התכנית : 

 15סה"כ שעות מעורבות וקהילה : 

 מטרת המפגש משך הפעילות  פירוט מפגשים מפגש

, עליו הסבר ומתן עליי אהוב חפץ דרך עצמית הצגה: היכרות מפגש 1

 חזון ובניית צפיות תיאום, קבוצתיות היכרות פעילות

 )המפגש בשפת אם(..קבוצתי

 גיבוש קבוצה שעות אקדמיות2

 הצגה עצמית בשפה האנגלית. 2

 לדבר בלי חשש. –מיומנות: איך לחשוב באנגלית 

Conversation Topic: Introducing Yourself.  
Skill: Learning to think in English – speak fluently with less 
hesitation 

 )המפגש בשפה האנגלית(
 

 מיומנות שפה שעות אקדמיות2

 של וחולשה חוזקה לנקודות התייחסות תוך הפנימי העולם עם מפגש  4&3

 מהמשתתפות.)המפגש בשפת אם(. אחת כל

 הבנה עצמית –העצמה  כל מפגש  שעות אקדמיות3

 מעורבות חברתית   שעות אקדמיות 2 פעילות חברתית עם נשים מבוגרות מהישוב .   5

 לצייר, אותי שמפחיד משהו על לחשוב: המלאך מול השטן פעילות 6

 שהופכים דברים עליו להוסיף מכן לאחר, הקבוצה מול ולהציגו אותו

 הסבר מתן כדי תוך הקבוצה מול להציג, יותר מפחיד לנושא אותו

 שאינו נטרלי לחפץ אותו שהופכים דברים עליו להוסיף ולבסוף

 שמרגיע חפץ סביב אבל פעילות אותה לעשות השני במפגש. מאיים

)המפגש בשפת (ממני מתחיל המחשבתי השינוי כי המסכנה. )אותי

 אם(

 העצמה שעות אקדמיות 3

 תן לבנות ללמוד –כוחם של נשים  7
 אופרה ווינפרי על כוחה של האישה.נאומה המרגש של 

 יישום אישי –דיון 
Conversation Topic: Let Girls Learn. The Power of 
Women 
Oprah’s Tearful Speech at Power of Women-Video 

 )האנגלית בשפה המפגש(

  העצמה שעות אקדמיות 3

 אוטונומיה על ושמירה( ורחוקים קרובים קשרים) שלי הקשרים מעגל 8
 .אלו קשרים דרך עצמית ומובחנות

 )המפגש בשפת אם(
 

 העצמה -הבנה עצמית  שעות אקדמיות3

 מפגש בין בני נוער וההורים שלהם  9

 התנדבותית פעילות חברתית 

 

 מעורבות בקהילה שעות אקדמיות 3

 ניהול שיחה ראשונית באנגלית. 10
 שיטת החיקוי.

 האנגלית.דגש על מיומנויות הדיבור בשפה 
Conversation Topic: Greetings , how we greet each other.  
                                   The Imitation Technique. 
Skill: Practicing pronunciation and Speaking Skills 

 )האנגלית בשפה המפגש(

 מיומנות שפה שעות אקדמיות 3

11  
 צעדים. 3-הקשבה והבנה ב

צעדים שעוזרים לך להיות מקשיב טוב יותר ולפתח  3מיומנות: 
בטחון עצמי כאשר מקשיבים לאחרים. למידת ביטויים שימושיים 

 במצבים אלו.
 

Conversation Topic: LISTENING & UNDERSTANDING 
in 3 Easy Steps 
Skill: THREE STEPS you can follow to help you become a 
better listener and 
                  develop confidence when listening to others. 

 מיומנות דיבור ושפה שעות אקדמיות 3



Teach some helpful 
                  expressions to use in these situations. 

 )האנגלית בשפה המפגש(

 מעורבות בקהילה שעות אקדמיות 3 עבודה התנדבותית המרכז קשישים בישוב  12
 התנדבות

 העצמה שעות אקדמיות 3 משבר. מתוך וצמיחה ההזנחה ממעגל והיציאה היזמות רוח *חיזוק 13

 ניהול שיחה בשיטת "פורד". 14

 מיומנות: ביצועה בפועל של שיטת "פורד"

Conversation Topic: Have better conversations using the 
FORD method 
Skills: will teach you the FORD method of conversation.  
            "FORD" stands for Family, Occupation, Recreation, 
and Dreams. 

 )האנגלית בשפה המפגש(

 מיומנות ניהול שיחה  

 מעורבות בקהילה שעות אקדמיות 3 *ביקור ופגישה עם אישה מוצלחת מהישוב . 15

 לנו שיש המחשבתי הקיבעון ממסגרת ויציאה החלטות קבלת מודל 17&16
 .(לקופסה מחוץ לחשוב)

 )המפגש בשפת אם(

 העצמה אישית שעות אקדמיות 3

18  
 החלום שלי

 דרכי הגשמת החלום. –סרטון השראתי 
Conversation Topic: My Dream 
Dream - Motivational Video – Expressing personal dreams 
 

 בשפה האנגלית()המפגש 

 העצמה אישית שעות אקדמיות3

 מעורבות בקהילה  שעות אקדמיות 2 נשים פועלות למען החברה פעילות חברתית משותפת עם  19

 דחק. מצבי עם התמודדות אסטרטגיות 20
 (אם בשפת המפגש)

 העצמה אישית שעות אקדמיות 3

 עשרת הכללים להצלחה 21
 סרטון ודיון

Conversation Topic: 10 Rules For Success 
Oprah Winfrey's Top 10 Rules For Success – Video and 
Discussion 

 )המפגש בשפה האנגלית(

 העצמה אישית שעות אקדמיות3

 דיכוי ערוצי מול תמיכה ערוצי 22
 (אם בשפת המפגש)

 העצמה אישית שעות אקדמיות 3

 כאשר את כמעט נכנעת  23
 דיון

Conversation Topic: When You Are About To Give Up. 
When You Are About To Give Up - NEW Motivational Video 
– Discussion 

 )המפגש בשפה האנגלית(

 העצמה אישית שעות אקדמיות 3

 התכנית עם הורים  . על ומשוב מסכם מפגש 24
נושא שהיא תבחר מול כל  כל נערה תבחר נושא ותציג אותו על כל

 .ואנשי חינוך מהישוב הורים הקבוצה 

 קהילה ומעורבות שעות אקדמיות 2

 

( ואנשי  :    הצוות כולל מורים לאנגלית )עם תאר ראשון ושליטה מלאה בשפה אנגלית . צוות המדריכים10

 . הנחית קבוצות וקאוצ'ינג  מקצוע בתחום 

 וגיבוש כולל הצגת התכנית .כל הצוותים עוברים שני ימי הדרכה 

  פעם בחודש נפגשים לעדכונים על התקדמות התכניות .

 .תכניות  10:    מידת יכולת ההפעלה.11

 המלצות . 15



 

 

 



 

 

  


