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 תיאור התכנית

 Leap Ahead in English התכנית  מועצה הבריטית.לתכנית משותפת לעמותה לתפנית בחינוך ו יאה

מצום בתי ספר יסודיים בדרום הארץ. מטרת התכנית להביא לצ 7-במסגרת מיזם "רבדים" ב פועלת

ההנחה שעל מנת לחולל  עומדת בסיסהפריפריה למרכז. בהפערים לימודיים במקצוע האנגלית בין 

שינוי משמעותי בהוראת האנגלית יש להקנות למורים כישורים ומיומנויות של הוראה פעילה 

התלמיד נמצא במוקד תהליך הלמידה ותפקיד המורה  הוחווייתית ממוקדת תלמיד. בהוראה מסוג ז

בנויה על בסיס ידע קודם. התכנית לסייע לו לגלות ולהבנות את הידע בכוחות עצמו באופן חוויתי 

 תגבור לתלמידים לאחר שעות בית הספר.הדרכה למורים ו –משתי תכניות ליבה נפרדות ומשלימות 

 מטרות המחקר 
השינויים שחלים מטרת המחקר הינה לבחון את אפקטיביות התכנית בהשגת מטרותיה ואת 

 בתפיסות ובדרכי הפעולה של מורים ותלמידים. 

 מתודולוגיה 
)שכלל  פתרו מבחן באנגלית תלמידים בכיתות ד' או ה' משבעת בתי הספר בהם התכנית פועלת 429

את התחומים קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע וזיהוי אותיות וצלילים( בתחילת השנה ובסופה. בנוסף, 

ת ביקורת ביצעו את אותו המבחן בתחילת השנה ובסופה. השיפור בציון של תלמידים בקבוצ 29

 התלמידים המשתתפים בתכנית הושווה לשיפור שחל בקרב התלמידים בקבוצת הביקורת. כמו כן

 בתכנית בתחילת השנה ובסופה, כמו גם למורות בקבוצת הביקורת. למורות שאלונים הועברו 

 ממצאים עיקריים

 בכל  ים שהשתתפו בתכנית שיפרו את הישגיהם באנגלית יותר מאשר בקבוצת הביקורתהתלמיד

בתי ספר  מתוך שבעה התחומים שנבחנו, ובעיקר בקריאה וכתיבה. השיפור הממוצע בחמישה

הן הדרכה למורים והן עלה על השיפור של בית הספר בקבוצת הביקורת. כאשר התכנית כללה 

 , השיפור היה גבוה יותר לעומת המצב בו אחד מהשניים היה חסר.תגבור לתלמידים

  (N=340)הישגי התלמידים במבחן האנגלית לפני ואחרי התכנית 

 



  
 

 של בתחומים ופחות וכתיבה קריאה של בתחומים התרחש התלמידים בידיעות השינוי עיקר 

 .וצלילים אותיות וזיהוי הנשמע הבנת

 אך הן לא שינו את  ,ה שינוי גם בתפיסות של המורות לגבי הוראת האנגליתהתכנית חולל

  קבוצות./פרקטיקות ההוראה שלהן, מלבד שימוש נרחב יותר בטכנולוגיה ועבודה בזוגות

 (N=11) תפיסות לגבי הוראת האנגלית

 

 ולתלמידים. כך  להן תרמה שהיא ומאמינות דיווחו על שביעות רצון  רבה מהתכנית המורות

מהמורות דיווחו כי היו ממליצות על התכנית והיו מעוניינות להשתתף בה  90%-למשל, למעלה מ

  גם בעתיד.

 מסקנות והמלצות

  התחומים של הבנת הנשמע  וזיהוי צלילים ואותיות.  יש להדגיש בתכנית הלימודים את 

 הדרכה למורים  בבחינה של מינוני התכנית עלה כי התכנית אפקטיביות יותר במתכונה המלאה(

 . זון מומלץ להפעיל את התכנית במתכונת . לכ+ תגבור לתלמידים(

  דיווחו על פרקטיקות ותפיסות הוראה בעלות היות וגם בתחילת התכנית מרבית המורים

את הצרכים הדיפרנציאליים של כל , מומלץ לאבחן מראש קונסטרוקטיביסטית טציהנאוריי

 מורה ובהתאם לכך לעצב את ההתערבות. 


