הזמנה להצטרפות לתכנית – לחטיבות ביניים )כיתה ח'(
סוגיות של גאוגרפיה-אדם וסביבה באנגליתGO-English :
בשנת הלימודים תש"פ
רציונל:
שפה לומדים כאשר משתמשים בה .התכנית המתוארת להלן מציעה דרך ייחודית של הוראת סוגיות
גאוגרפיות בשיעורי האנגלית .תחום דעת זה נבחר לשילוב עם אנגלית בשל היותו עוסק בתחום מדעי
כדור הארץ .אך טבעי הוא ללמד נושאים אלו בשפה גלובלית .תכנית  GO Englishנועדה לאפשר
לתלמידים חוויה של למידת תוכן המשלבת בין ידע עולם ולמידת שפה .התכנית הינה ניסיונית ומתקיימת
זו שנה שנייה.
מה כלול בתכנית?
התכנית תפעל בכיתות ח' .כיתה שמשתתפת תקבל שעת תקן שבועית נוספת באנגלית המיועדת ללמידה
ויישום התוכנית ע"י שני מורים .המורה לאנגלית יעבוד בשיתוף עם מורה גאוגרפיה-אדם וסביבה לגבי
התכנים .התכנית כוללת נושאים כמו רעידות אדמה ,התפרצויות געשיות ,תופעות מזג אוויר קיצוני,
אסטרונומיה והרכב היקום .התלמידים יעסקו בחקר ולימוד חוויתי של נושאים אלה בשפה האנגלית תוך
שימוש באוצר מילים ובמיומנויות קריאה ,כתיבה ,דיבור והאזנה לפי צרכי הנושא הנלמד.
המורים של שני תחומי הדעת המשתתפים בתכנית ,בונים את החומרים גם בשעות שהייה ומשתתפים
בקהילת למידה ארצית ) 60שעות( כך שחלק מזמן פיתוח החומרים יהיה מוכר לגמול .התכנית היא קטנה
וייחודית ורק  30בתי -ספר שיעמדו בקריטריונים יתקבלו.
משאבים:
בתי הספר שנבחרו יקבלו שתי שעות תקן  :שעה תוספתית באנגלית לכיתה המשתתפת
בתוכנית  ,ושעה נוספת למורה לגאוגרפיה-אדם וסביבה.
מי יכול להגיש מועמדות לתכנית?
תנאי סף:
● בתי ספר בעלי אפשרות לקיים שיתוף פעולה שוטף בין המורה לגיאוגרפיה-אדם וסביבה ובין
המורה לאנגלית בנוסף לשעות הוראה של תחומי הדעת בהתאמה למתנ"ה
● המורים המלמדים בתכנית יעבדו בבתי הספר לפחות שנתיים בהיקף של קרוב למשרה מלאה
● המורים יתחייבו להשתתף בהשתלמות לפיתוח מקצועי בהיקף  60שעות בסגנון קהילת מורים
דיספלינארית היעודית לתכנית.
● המורים יתחייבו לעקוב אחרי הישגי התלמידים בתחום כישורי שפה )מבחנים ישלחו לבתי
הספר(
● בית הספר מתחייב לשלוח דו"ח ביצוע ,המפרט בין השאר את מספר השעות שבוצעו בפועל,
בסיום הפרויקט .דוגמא לטופס בקישור הבא דוח ביצוע  GO-Englishתש"פ
● בתי ספר שיש בהם חדר מחשבים פעיל או כמות מספקת של מחשבים ניידים לצורך עבודת
התלמידים.
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מנהל בית-הספר מתחייב לתמוך בתכנית ע״י
שיבוץ מערכת השעות בהתאם ושחרור המורים
להשתתפות בקהילה בעת הצורך.
ליווי והנחיה:
המורים המשתתפים בתוכנית יעבדו במסגרת של קהילה מקצועית שתונחה על ידי מדריכות אנגלית
וגיאוגרפיה-אדם וסביבה הקהילה תלמד בהיקף של  60שעות ,במפגשים פנים אל פנים )במקום מרכזי(
ובמפגשים סינכרוניים וא -סינכרוניים שיובילו מדריכות מטעם הפיקוח לאנגלית וגיאוגרפיה-אדם
וסביבה .המורים יהיו שותפים בפיתוח חומרים ודרכי הוראה ,למידה והערכה.
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 שגויים ,רשאית ועדת ההקצבות לקזז את הסכום שהועבר לבעלות
מהתשלומים המגיעים לו במערכת התשלומים המרכזית של משרד החינוך )מת"מ( באופן מיידי.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכת התכנית :ד"ר תמי שמרלר
להרשמה ,נא למלא את טופס הרשמה לתוכנית
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