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לימודי אנגלית בביה"ס "עמקים תבור"
 מטרות
בכפר הגלובלי של ימינו  ,אנגלית היא כלי הכרחי .צוות האנגלית
ב"עמקים תבור" שם לו למטרה לעזור לתלמידים לרכוש את
השפה באופן מיטבי ,בכל התחומים :הבנת הנשמע ,יכולת שיחה
וביטוי בעל-פה ,קריאה (הן קריאת טקסטים בהתאם לדרישות
בחינות הבגרות והן קריאת ספרים להנאה והתפתחות אישית)
וכתיבה ברמה אקדמית.
התלמידים לומדים ברמות המתאימות ליכולותיהם 4 ,3 :ו5-
יח"ל .דבר זה מאפשר כיתות קטנות יותר וקשר אישי עם המורה ,כמו
גם מיצוי היכולת האישית .עם זאת ,בבית ספרנו נהוגה מדיניות ה"דלת הפתוחה" :אנו
מעודדים כל תלמיד המראה מוטיבציה ,ממלא אחר הדרישות בכיתה ומגיע להישגים גבוהים,
לעלות להקבצה גבוהה יותר על מנת להפיק מעצמו/ה את המיטב .מעבר ההקבצות תלוי גם
בחוות דעתו של המורה.

 השתתפות בפרויקטים בינלאומיים
בנוסף ללימודים אינטנסיביים בכיתה ,בית הספר שלנו
משתתף מזה כמה שנים בפרויקט בינלאומי בנושא ספרי
מופת .במסגרת פרויקט זה חובר ביה"ס לכיתה מקבילה
בארה"ב .התלמידים בשתי הכיתות קוראים ספר באנגלית
הקשור לשואה :בחט"ב – הבית ברחוב הציפורים של אורי
אורלב ,בתיכון  -לילה של אלי ויזל .התלמידים דנים בנושאים
ודילמות מוסריות במסגרת של פורום מקוון ,המנוהל ומונחה
ע"י מורי התלמידים .מטרתו של הפרויקט היא לקדם את
הבנת השואה ונושאים הקשורים בכך.
לתלמידים רבים זוהי חוויה משמעותית מאד שתורמת גם ללימודי האנגלית שלהם .בסוף
הפרויקט התלמידים הכינו סרטון כאות תודה לפרטנרים בארה"ב:
http://www.youtube.com/watch?v=axc2JsNjbZM
(בתמונה :הסופר אלי ויזל)
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 הוראה מתוקשבת
אנו מקפידים לשלב מחשב בלימודי האנגלית .בכל הרמות אנו מביאים תלמידים לכיתות
המחשבים המצוידות שלנו ,שם מתרגלים אוצר מילים ,דקדוק ,קריאה וכתיבה באופן חווייתי.
בנוסף ,אנו משתמשים בכיתות המחשבים על מנת להפיק את המקסימום מפרויקטים שונים
אותם אנו עורכים בכיתות באנגלית.
בנוסף לכך ,עוד ועוד כיתות בביה"ס מצוידות כבר בעמדת מחשב למורה ,מקרן ,מסך
ורמקולים .ציוד זה מאפשר לנו להשתמש במדיה האלקטרונית על מנת להעשיר את לימודי
האנגלית ע"י שימוש בקליפים ,סרטונים וכדומה.

 כתיבה אישית
ברמות הגבוהות אנו מעודדים את התלמידים להתבטא באופן חופשי באנגלית על נושאים
שונים ,באמצעות ניהול יומנים .הכתיבה ביומן נעשית על בסיס שבועי או יומי במסגרת
השיעורים .היומן מהווה אמצעי נוסף לקשר בלתי אמצעי עם המורה .התלמידים מאד נהנים
מכך ומצפים לזמן האיכות הזה עם עצמם באנגלית.

 יום שיא :יום מיוחד באנגלית
מדי שנה משתתפים תלמידי חטיבת הביניים ביום
מיוחד שמספק להם הזדמנות להיחשף לנושא
נבחר .זו גם הזדמנות להשתמש באנגלית ברמה
גבוהה יותר .הנושאים בהם עסקנו בשנים עברו
היו :שירי מחאה של שנות השישים ,תחרויות איות,
פתגמים וביטויים באנגלית ,יצירות בהשראת
המיתולוגיה היוונית ושירתו של של סילברסטיין.

 הישגים בבגרות ולימודי
תרגום
אנו גאים במספר התלמידים הרב שלנו שמסיימים
כל שנה את לימודיהם באנגלית בהישגים מרשימים
בבגרות ,שהם מעל הממוצע הארצי ,הן במבחני הבגרות עצמם הן בציונים השנתיים וכמובן
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בציונים הסופיים.
גם בבגרות של תרגום אנגלית עושים הבוגרים שלנו חיל ומשיגים ציונים גבוהים מהממוצע
הארצי.

 לימודי ספרות
אחד משלושת שאלוני הבגרות באנגלית לתלמידי  4ו 5-יחידות עוסק ביצירות ספרות .למען
האמת ,התפתחה ב"עמקים תבור" מסורת ארוכה ומפוארת של לימודי ספרות אנגלית עוד
לפני שמשרד החינוך הכניס נושא זה למסגרת שאלוני הבגרות.
אנו מאמינים שיצירות הספרות מהוות חלון לעולם .הספרות פונה אל רגשותינו ,אל מה
שמשותף לנו כבני אדם ,ומזינה את הלב והנפש .קריאת סיפורים ושירים המתמקדים
בנושאים כלל-אנושיים ,דילמות מוסריות ודימויים מעוררי השראה עוזרת לנו ללקט תובנות
על העולם ולהיעשות בתוך כך לאנשים טובים יותר.

(התמונה מתוך המחזה "רומיאו וג'וליאט" ,האהוב במיוחד על תלמידי  5י''ח).
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 לימודי תרגום
בית ספרנו התברך בשתי מורות לאנגלית שהן גם מורות מנוסות לתרגום :דבי גזית וזהר
שטרנברג" .עמקים תבור" הוא בית הספר היחידי באזור עמק יזרעאל כולו שמציע מזה 15
שנה לימודי תרגום לבגרות .לימודי התרגום מוצעים לתלמידי י"ב מצטיינים ,הלומדים ברמת
 5יחידות ומעוניינים להוסיף  2יח"ל לתעודת הבגרות שלהם .זהו קורס בעל ערך עבור כל
תלמיד המעוניין להרחיב את השכלתו ואת ידיעותיו בתחום הבלשני ובהשוואה בין שתי
השפות (עברית ואנגלית) .קורס זה מעניק יתרון לתלמידים בצבא ,באוניברסיטה ובשוק
העבודה.

 עבודות חקר באנגלית
אחת הדרישות להשגת תעודת בגרות ,בכל שלוש הרמות ,היא עבודת
החקר ,אותה עושים בכיתה י"א או י"ב .התלמידים בוחרים בנושא
שמעניין אותם ואוספים מידע לגביו .בתוך כך הם לומדים איך לברור
את העיקר מהטפל ,לסכם חומר ולהצליב מקורות מידע לכדי מוצר
מוגמר ושלם .הפרויקט מהווה חלק מציון הבגרות ,וכן בסיס לבחינה
בעל פה בסיום י"ב .ציון הבחינה בע"פ מהווה  20%מציון הבגרות
הכולל באנגלית .לגבי תלמידים רבים מהווה עבודה החקר הזדמנות
להתעמק בנושא שמעניין אותם,
כמו גם לשפר את כישוריהם
האקדמיים באנגלית בצורה מהנה
ולא שגרתית.

(התמונות
מציגות
מגוון
נושאים שבהם
נעשו עבודות חקר על ידי התלמידים).

כתבו מורי צוות האנגלית " -עמקים-תבור" .

