סיכום פעילות הפורום לשנת הלימודים תשע"ה
פורום לשון
מרכזת :ד"ר ברוריה מרגולין ,מכללת לוינסקי לחינוך
מבוא
מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות
לחינוך.

מטרות הפורום
∗ לדון בבעיות העולות במכללות בנושאי הלשון בזיקה לתכניות בתי הספר.
∗ לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון ,ממדיניות הלשון ומהוראתה.
∗ לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ו
הנושאים שנרצה לעסוק בהם:
∗

אוריינות אקדמית בלימודי היסוד;

∗ ליקויי שפה;
∗ דוברי שפה זרה;
∗ כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה;
∗ לימודי התמחות למורים ללשון בבתי הספר היסודיים;
∗ בדיקה מחודשת של התכנים בלימודי היסוד והמלצות לרמות השונות;
∗ דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

סיכום הפעילות לשנת הלימודים תשע"ה
יעדים שהוצבו לשעת הלימודים תשע"ה
∗ מעורבות במדיניות הוראת הלשון העברית במערכת החינוך בכלל ובמכללות
להכשרת מורים בפרט.
∗ דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

סיכום הפעילות
באופן כללי ,היעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ה הושגו.
שיתוף פעולה בין הפיקוח ללשון לבין פורום הלשון
הרצאתו של מר תומר בוזמן ,המפמ"ר ללשון ,בנושא" :למידה משמעותית בשיעורי
לשון עברית" .בהרצאה דנו בתכנית הלאומית ללמידה משמעותית ,המושתתת על
שלושה עקרונות מרכזיים :רלוונטיות ללומד ולמלמד; מעורבות הלומד והמלמד; ערך
ללומד ולחברה; נדונו ההיבטים של התכנית בשיעורי הלשון בבתי הספר.
דיון בנושא הוראת הבנה והבעה במכללות
הרצאתה של ד"ר גילה שילה ,ראשת החטיבה לתרבות ולרוח במכללה האקדמית
בית ברל ,בנושא" :מכשלה בהבנת שאלה" .בהרצאה תוארו בעיות מסוגים שונים
בשאילת שאלות בעל-פה ובכתב.
דיון בספרי לימוד חדשים בלשון
הרצאתה של ד"ר דולי לוי ,ראש בית הספר הבין-לאומי ומרצה בחוג ללשון
במכללת לוינסקי לחינוך ,בנושא" :ארגון הלמידה מחדש בספרי לימוד חדשים
בלשון".
דיון ביוזמות בהוראת הלשון במכללות
הרצאתה של ד"ר אירנה בלנקי ,מרצה ללשון במכללת לוינסקי לחינוך ,בנושא:
"תל-אביב-אמסטרדם-לומדים ומלמדים :הוראת עברית כשפה נוספת במדיה
מקוונת".
הצגת תכנית לימודי היסוד במכללות השונות
התחלנו לדון בתכנית של לימודי היסוד בלשון בשלוש מכללות .בשנת הלימודים
תשע"ו נדון בתכנית של שאר המכללות.
השתתפות ביום העיון "שיח משרד החינוך-אקדמיה :דיון בנושא אוריינות בשפת
אם"

מטרתו של יום העיון הייתה יצירת בימה לשיח מקצועי בין מומחים מן האקדמיה
לבין המופקדים על פיתוח המדיניות של משרד החינוך .בשיח הועלו מחשבות וכיווני
פעולה אשר עשויים לתרום לרענון המדיניות לטיפוח האוריינות במשרד החינוך.
דיון בתכנית לחינוך לשוני בתואר השני במכללות
הרצאתה של פרופ' רחל משיח ,ראש התכנית "חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית"
במכללת לוינסקי לחינוך ,בנושא" :כולנו ביחד או כל אחד לחוד? על לימודי תואר שני
'חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית'".

