ברוכים הבאים אל בית הספר האמריקאי הבינלאומי!
יתרונות וחסרונות לרישום ילד מקומי בבית ספר בינלאומי
אנו שמחים על התעניינותכם בבית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה וזאת בכדי לשקול אפשרות רישום ילדכם בבית
ספרינו .רישום ילדכם ל AISמהווה החלטה חשובה עבור המשפחה וגם עבור .AISבתור ישראלים ,החיים ישתנו באופן
משמעותי ,וחשוב עבורכם וגם עבורנו לשקול את כל הגורמים לפני ביצוע השינוי .מוטב להיות מודעים ליתרונות וגם לחסרונות
בהחלטתכם .כמו כן ,חשוב גם לנו להעריך אם יהיה זה רעיון טוב בסופו של דבר להוציא את ילדכם ממערכת החינוך הישראלית
ולהעבירו למערכת שהיא מאוד שונה.
יתרונות :
•כיתות קטנות
•גוף תלמידים בינלאומי עם סטודנטים מ  40מדינות שונות
•חינוך מקיף אמריקאי בינלאומי
•רמת לימודית גבוהה מאוד והוראה בשפה האנגלית
•סביבה אכפתית ומטפחת
•תוכנית לימודים אקדמית המכינה סטודנטים לכניסה לאוניברסיטאות בעולם כולו
•פעילויות מגוונות הכלולות בתוכנית הלימודים  -אמנות ,מוסיקה ,דרמה ,ספורט ,ומקצועות נבחרים אחרים
•שימוש בטכנולוגיה ככלי הדרכה בכל הרמות
•פעילויות מקיפות נוספות אחרי שעות הלימודים
•מורים מסורים ,בעלי אישורים והתמחויות ,החשופים באופן תדיר להשתלמויות מקצועיות וגישה לשיטות הוראה עדכניות .
חסרונות:
•שינוי בשפת ההוראה
•חגים שונים מחבריהם ומשפחותיהם הישראלים
•לוח שנה שונה לחגים ולחופשות לאורך כל השנה
•שבוע בית ספר מיום שני עד יום שישי
•ריחוק ממנהגים ומוסכמות של ילידי הארץ
•ניתוק אפשרי מישראל והחברה הישראלית
•אין הכנה לקראת מבחני הבגרות הישראלים
•עברית ברמה האקדמית תהיה נמוכה יותר מעמיתיהם הישראלים באותו גיל
•אוכלוסייה מתחלפת יכולה להפוך חברות לבעייתית יותר
•תלמידים הרוצים ללמוד באוניברסיטאות ישראליות צריכים להיות מוכנים לקחת שנת מכינה בכדי להתקבל לאוניברסיטה .שנת
מכינה זו תקנה להם זכאות לפנות לאוניברסיטאות ישראליות
קבלה ,הרשמה שנתית ,והרשמה מחדש ל  AISאינם אוטומטיים .הפילוסופיה הבסיסית של מדיניות הקבלה ,קיימת בכדי להבטיח
חינוך איכותי בשפה האנגלית יחד עם תוכנית לימודים אמריקאית .באמצעות הליך קבלה סלקטיבי AIS ,יספק חומרי לימוד ,חדרי
לימוד ,ומתקנים נאותים ,יחס תלמיד/מורה הולם ,וכן מזוג תלמידים מלאומים שונים .הדבר יחייב את שימור הפילוסופיה
האמריקאית ,כמו גם החינוך ,התרבות ,וכן הטבות סוציאליות של אותו מגוון לאומים .הניסיון לימד אותנו כי בעיות משמעותיות
יכולות להתעורר כשילדים משנים את שפת ההוראה ובעיקר אם נמצאו בנוסף לקויי למידה .לכן ,אנחנו דורשים הערכה פסיכו-
חינוכית עבור כל התלמידים הישראלים אשר משנים את שפת ההוראה וזאת בכדי למסור לכם את המידע הרחב ביותר על הילד
כתלמיד ,והיכולת שלנו לספק תוכנית איכותית עבורו.
חשוב לכם ולמשפחתכם ,וגם לנו כבית ספר ,לשקול את כל הגורמים האלה .אנו מעודדים אתכם להיכנס לתוך התהליך ,אך רוצים
שתהיו מודעים היטב לחסרונות כמו גם ליתרונות.

