משרד החינוך

נספח מס'  :4מכתב להורים
להורי התלמידים שלום רב,
בשנת הלימודים תשע"ו תופעל בבית הספר תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) לביה"ס היסודיים.
התוכנית הנה דו שנתית ,ומטרת העל שלה הינה קידום תפקוד לימודי תוך התייחסות למרכיבים
רגשיים-חברתיים.
תכנית א.י.ל מכוונת לכלל תלמידי כתות ג-ד .צוות ביה"ס עובר השתלמות ,הדרכה וליווי,
המסייעים לו להעמיק את הידע לגבי הטווח ההתפתחותי של תהליכי למידה וקשב בקרב
תלמידים ,לצד שכלול היכולת לאתר ולזהות תלמידים אשר בסיכון ללקויות למידה והפרעות
קשב .תכני התכנית מועברים ע"י מחנכת הכתה .התכנית מבוססת על שיתוף פעולה מלא בין
התלמיד ,הוריו וצוות ביה"ס ,וחלקכם כהורים חשוב ומשמעותי.
תכנית א.י.ל פועלת זו השנה השנייה בביה"ס היסודיים בהרצליה .היא מבוססת על הידע הקיים
בספרות ,על הניסיון שהצטבר בהפעלת תכנית א.י.ל בחט"ב וממצאי המחקר המלווה .התכנית
פותחה ע"י היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה .התכנית מופעלת
בתמיכת עיריית הרצליה ותוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך.
מטרות התכנית:
ברמת ביה"ס:
ביסוס תנאים מיטביים ללמידה; שיפור תהליכי למידה; חיזוק יחסי קרבה מורה-תלמיד-הורים;
התמודדות טובה יותר עם בעיות משמעת והתנהגות.
ברמת התלמיד:
הקניית ידע לגבי תהליכי למידה וקשב; הקניית מיומנויות לשיפור תפקודים ניהוליים (סדר,
ארגון ,תכנון ,עיכוב תגובה ,תהליכי פיקוח ובקרה); הקניית אסטרטגיות למידה.
העלאת מודעות עצמית לפרופיל הלמידה וההתמודדות האישית תוך מיקוד בגורמי החוסן
המקדמים הצלחה.
הקניית מיומנויות בינאישיות יעילות ,המיועדות לסייע בשיפור תקשורת התלמיד עם חבריו
ומוריו; חיזוק מיומנויות ויסות רגשי.
ברמת ההורים:
סיוע בביסוס מערכת התמיכה לה זקוק התלמיד; חיזוק ההורים ביכולת להיעזר בביה"ס באופן
יעיל המקדם את תפקוד ילדם.

במסגרת התוכנית מחנכת הכתה תיפגש אחת לשבוע עם כלל תלמידי הכיתה להעברת תכני א.י.ל.
בנוסף ,קיימת אפשרות למפגשים קבוצתיים ,בהם תיפגש המחנכת פעם אחת בשבוע עם קבוצת
תלמידים אשר על פי שיקול דעת הצוות החינוכי ,זקוקים לתרגול נוסף של המיומנויות שנלמדו
במסגרת הכיתתית.
אנו רואים בתכנית א.י.ל .הזדמנות לקידום בנכם/בתכם ומזמינים אתכם להיות שותפים
בתהליך.
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מחנכת הכתה

מנהלת בית הספר

