משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות א'
הפיקוח על הוראת האנגלית
התכנית הלאומית לקידום הוראת האנגלית

יום רביעי  29במאי 2019
כג באייר תשע"ט
הזמנה לבתי ספר תיכוניים:
המשך יישום התכנית " "Keep Talkingבמסגרת התכנית הלאומית לקידום אנגלית
תש"פ
אנו מזמינים את בתי-הספר לפנות לקבלת שעות תוספתיות לתכנית "המשיכו לדבר  - Keep Talkingהמתקיימת במסגרת
התכנית הלאומית לקידום האנגלית בשנה"ל תש״פ כמפורט להלן.

הפעלת התכנית מאפשרת לבתי-הספר התיכוניים המאושרים ליהנות מתוספת של  30שעות הוראה בודדות (אפקטיביות) לכיתה
י׳ ,הדרכה וליווי עם חומרי למידה ייעודיים על מנת לחזק את רכיב השפה הדבורה של התלמידים באנגלית.
מטרות התכנית
ל העלות את רמת השליטה בשפה הדבורה באנגלית בקרב תלמידים ישראליים ,לא רק בהקשר של מרכיב הדיבור
.1
בבחינות הבגרות באנגלית ,אלא גם לטובת השתתפות פעילה בשיחות בסיטואציות מגוונות.
.2

השבחת ההוראה וההכשרה המקצועית לצורך יישום התכנית.

על פי המשובים שקיבלנו מהתלמידים ומהמורים מהשנה תשע״ח עולה שהתכנית הינה תכנית מעשית המאפשרת הוראה ,למידה
והערכה של שפה דבורה .המורים והתלמידים דיווחו על שיפור משמעותי בידע של אוצר המילים ,יכולת הדיבור השוטף באנגלית
והביטחון העצמי בשימוש בשפה בסיטואציות שונות של שיח.
הפעלת התכנית בשנת תש"פ:
לכל תיכון אשר יאושר להשתתף בתכנית י תוקצב לפתוח עבור כל כיתה י' את התכנית על פי המתכונת של השנה 30-
.1
שעות אפקטיביות לכל כיתת אם בלבד (ללא חוברות לימוד חדשות).
התקציב יועבר לבעלויות בתחילת שנה״ל ולפיכך לאחר קבלת אישור ההשתתפות בתכנית ,ניתן להוסיף את השעות
.2
הנדרשות למערכת השעות של תש"פ לכיתות י׳.

תנאים להשתתפות בתכנית:
א .המוסד בבעלות רשות מקומית או בעלות שהיא מלכ"ר בפיקוח משרד החינוך ושיש ברשותה רישיון בתוקף.
ב .התחייבות בכתב של מנהל המוסד ושל הבעלות לעמוד בכל הכרוך בהשתתפות בתכנית ,כמפורט להלן:
 .1הבעלות ובית-הספר מקצים את מלוא השעות הנדרשות להוראת האנגלית.
 . 2השתתפות המורה המלמד ורכז/ת לאנגלית במפגשי הכשרה כפי שיידרש ע"י הפיקוח לאנגלית.
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 . 3הקצאת כל השעות התוספתיות ,אשר יפורטו בהמשך ,לתכנית זו בלבד .באחריות מנהל בה"ס לכלול את השעות התוספתיות
במערכת הלימודים  .במקרה ובה"ס קיבל את השעות התוספתיות ואין ביכולתו להשתמש בהן ,באחריות מנהל בה"ס להודיע
לאיש הקשר של התכנית מטעם הפיקוח לאנגלית.
 .4רישום התלמידים והעברת נתונים מזמן לזמן לבקשת המשרד.
 5.המלצה בכתב של הפיקוח לאנגלית כי לביה״ס יש יכולת ליישם את התכנית (מורה לאנגלית,רצון לשיתוף פעולה).
סנקציות וקנסות:
אם יתברר בעקבות בקרה על בתי הספר שבית הספר אינו פועל על פי נהלי התכנית או שהציג מצג שווא או שדיווח דיווחים שנמצאו
שגוים ,רשאית ועדת ההקצבות לקזז את הסכום שהועבר לבעלות מהתשלומים המגיעים לו במערכת התשלומים המרכזית של
משרד החינוך (מת"מ).
על מנת להגיש בקשה להצטרף לתכנית בשנת תש"פ יש למלא את הטופס בלינק המופיע כאן עד ה  20ביוני .2019
סנקציות וקנסות:
במידה שיתברר ,לאחר הקצאת התקציב ,כי העירייה/המועצה/הרשות/הבעלות שהגישה בקשה להצטרף לתכנית המפורטת לא
עמדה בתנאים האמורים לעיל ,או כי הציגה מצג שווא ,משרד החינוך רשאי לקזז תשלום ביתר מכל תשלום אשר יישולם ל:
עירייה/המועצה/הרשות /הבעלות ובכלל זה מכספים המועברים מהמשרד לבעלות.
הקצאת השעות וגובה התקציב מותנה באישור תקציבי סופי של משרד החינוך ובקיומו של תקציב

דו"ח ביצוע סוף שנת תש"פ עבור תכנית "המשיכו לדבר ( Keep Talking" -מיועד רק לבתי ספר שיישתתפו בתוכנית "המשיכו
לדבר  "Keep Talking -בשנת תש"פ .יש למלא את הטופס עד ה (31.5.2020
בברכה,
מוהנא פארס
מנהל אגף בכיר תכניות לאומיות

מר משה זעפרני
מנהל אגף א' שפות

העתקים:
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה  ,מנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר התאחדות מנהלי מחלקות החינוך
מנהלי המחוזות
הממונים על המגזרים
מפקחים מחוזיים לאנגלית
מדריכות התכנית ,גב' ג'יין כהן ,גב׳ ג׳ניפר הויזמן

ד"ר ציונה לוי
מפמרי"ת על הוראת האנגלית

