
 (ESOL) תכנית דוברי אנגלית לדוברי העברית

 באה לארץ חדשה יכולה להיות מעבר מאתגר מאוד. זה כרוך בלימוד שפה חדשה, תרבות חדשה ואורח חיים
 חדש. האקדמיה היהודית שואפת להיות בית מגורים לסטודנטים דוברי העברית (והספרדית) שלנו. עבור
 התלמידים ילידי ישראל שלנו, אחוז גדול מהצוות שלנו והסטודנטים דוברי עברית כדי לספק לתלמידים שלנו
 סביבה מוכרת לצמוח. בנוסף, רבים מהטקסטים הכתובים בבית הספר שלנו - משלטים במסדרונות לחומר
 .לימודים - כוללים תצוגות דו לשוניות בעברית ובאנגלית

 דוברי אנגלית בשפות אחרות) באמצעות יישום תכנית) ESOL הלימודים הכלליים ומורינו בקודש תומכים בתלמידי
 לימודים מובחנת. תומכים באנגלית ובהוראה בכיתה ניתנים לכל התלמידים באקדמיה היהודית. עם זאת, אנו גם
 מספקים להורים את היכולת לבחור את ילדיהם / ילדיהם לתכנית בשפה האנגלית. להורים ניתנות שתי אפשרויות
  :לתכנית בשפה האנגלית

 אפשרות אחת

●  מספקת לתלמידים שעה של הוראה ישירה באנגלית שלושה ימים בשבוע. התלמידים נשלפים במהלך
  .החסימה שלהם ללימודים כלליים לעבודה בקבוצה של כ 5 עד 10 סטודנטים. עלות: חינם להורים

 אפשרות

●  שנייה מספקת אותה הוראות לשלוף כמו אפשרות 1

                                                  & 

●  (תלמידים מקבלים אחד על שיעורים אחד שעות נוספות בשבוע. עלות: 30 $ לשעה (240 $ לחודש

 .במהלך השנתיים הראשונות של ילדך באקדמיה היהודית, אנו ממליצים בחום לכל משפחה לבחור באפשרות 2

 קריאה עובדת ,Z Reader עד Raz-Kids, A :תכנית הלימודים

 :שלנו ESOL מורי

 דניאלה גוזלן: דניאלה בוגרת אוניברסיטת פלורידה עם תואר ראשון בפסיכולוגיה וקטינה בחינוך. היא מחזיקה
 דניאלה היא מחנכת למעלה מ 13 שנים. .ESOL בתעודת חינוך מקצועית בפלורידה בחינוך יסודי, יחד עם אישור
 אחת המטרות שלה כמורה היא לגרום לתלמידים לפתח אהבת למידה. היא מאמינה כי על מורה למצוא דרכים
 לתפוס את העניין של התלמידים ולענות על צרכיהם האישיים. המרכיב המתגמל ביותר בקריירה שלה הוא לראות
  .את מידת הביטחון והידע שתלמידיה רוכשים לאורך זמן

& 

 :אורה תומאס

  .נולדה וגדלה בישראל, אורה שימש בצה"ל עבד במשך 25 שנים כמומחה בשפה / מורה עברית בדרום פלורידה

 
 


