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מטרות הפורום
• לעסוק בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
• לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון ,ממדיניות הלשון ומהוראתה;
• להעשיר את הרכזים בתחומים המעניינים אותם ותורמים לפעילותם כרכזים;
• לתת במה למרצי הלשון במכללות להצגת עבודותיהם ולליבון סוגיות שונות )יום העיון(;
• ליצור קשר עם גורמים נוספים כמו האקדמיה ללשון העברית ואיל"ש ,האגודה הישראלית
לבלשנות שימושית.
תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ד
הנושאים שנרצה לעסוק בהם הם:
• ליקויי שפה;
• דוברי שפה זרה;
• אוריינות אקדמית בלימודי היסוד;
• תכניות מיוחדות לאוכלוסיות מיוחדות )צוות  -מסיימי צבא קבע ,בדווים ועוד(;
• הכשרה בנושאי לשון למורים בבתי הספר היסודיים;
• כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה.

כדאי להמשיך את הנוהג ולהרצות בכל פגישה ,כפי שהונהג בשנים האחרונות.
כדאי לבדוק שילוב לשון בתכניות לתואר שני.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ג
• תכנון יום העיון המשותף לפורום לשון ולאקדמיה ללשון העברית;
• דיון בקבוצות מיוחדות ,כמו קבוצות של לקויי למידה ,כבדי שמיעה  -מה עושים עמם בשיעורי
לשון?
• דיון בתפקידי הפורום בשנת תשע"ג;
• דיון בשיעורים מקוונים בלימודי יסוד;
• דיון בסוגיות חדשות שהן צו השעה ,כמו קבוצות לומדות מיוחדות המתקבלות למכללה ומקבלות
תנאי לימוד חריגים ,וכן קבוצות שאינן ממוינות לפי המוסכם בלשון לשעתיים ,ארבע שעות ושש
שעות;
• בדיקה מחודשת של תוכני לימודי היסוד;
• הרצאות אורח על פי דרישת החברים ועל פי צורכי השעה;
• המשך הרצאות "דבר תורה" המראות הלימה לנלמד בלשון במכללות;
• סיום המיזם של הוצאת שנתון מיוחד בכתב העת "דפים" ,והעלאת אפשרות של מיזם משותף
חדש.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשע"ג
• דיון בתפקידי הפורום בתשע"ג;
• דיון בקבוצות מיוחדות ,כמו קבוצות של לקויי למידה ,כבדי שמיעה ,בדווים ,ואקדמאים השייכים
ל"צוות";
• דיון בשיעורים מקוונים בלימודי יסוד )הנושא יידון גם בשנה הבאה(;
• בדיקה מחודשת של התכנים בלימודי היסוד והמלצות לרמות השונות )תיקנו ואישרנו תכניות
ברמות השונות(;
• דיון בסוגיות שהן צו השעה ,כמו מכתב לשר החינוך;
• תכנון וביצוע יום העיון בשיתוף עם האקדמיה ,יום עיון מגוון ,עשיר ,רב משתתפים ,שזכה
לשבחים רבים;
• קיום הרצאות "דבר תורה" ברוב הפגישות )היו פגישות שביטלנו מפאת חוסר פנאי(;
• המשך הרצאות בנושאים שעניינו אותנו או היו נחוצים כדי להתעדכן בנעשה במכללות או במשרד
החינוך;
השנה שינינו את מתכונת ההרצאות ,וביקשנו מחברים שירצו על מחקריהם .הכוונה לעודד עיסוק
במחקר ולשתף את החברים על ידי דיון בתום ההרצאה.

