פורום לשון
מרכזת :פרופ' ברוריה מרגולין ,מכללת לוינסקי לחינוך
מבוא
מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות לחינוך.

מטרות הפורום
-

לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;

-

לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון ,ממדיניות הלשון ומהוראתה;

-

לקדם יזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ז
הנושאים שנרצה לעסוק בהם:
-

הכשרת מורים לעברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.

-

לימודי התמחות בלשון עברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.

-

אוריינות אקדמית.

-

ליקויי שפה.

-

הוראת עברית כשפה נוספת.

-

כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה.

-

בדיקה מחודשת של התכנים בלימודי היסוד והמלצות לרמות השונות.

-

דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

סיכום פעילות הפורום בשנת הלימודים תשע"ו
יעדים שהוצבו לשנת תשע"ו
-

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"ו הושגו.

שיתוף פעולה בין הפיקוח ללשון לבין פורום הלשון

בשנת הלימודים תשע"ו הידקנו את שיתוף הפעולה בין הפיקוח ללשון לבין הפורום ללשון .עם מר
תומר בוזמן ,המפקח המרכז על הוראת העברית בחינוך העל-יסודי ,דנו ביישום ארגון הלמידה
החדש במקצוע העברית בחינוך העל-יסודי ובמבנה בחינת הבגרות ,וקיבלנו עדכונים מהשטח .עם
גב' דליה לוי ,מנהלת תחום הדעת עברית בחינוך הקדם-יסודי והיסודי ,דנו בצורך בהכשרת מורים
לעברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי ,ובפנייה שלה ושל מר נח גרינפלד ,מנהל האגף
להכשרת עובדי הוראה ,למכללות לחינוך להיערך ליעד של  15שעות בתחום הוראת עברית  -חינוך
לשוני ,שיחייבו כל סטודנט במסלול לחינוך יסודי  -ללא קשר לתחום התמחות שיבחר )ונוסף
ללימודי היסוד בלשון(.

שיתוף פעולה עם ד"ר שרה זיו ,ראש הערוץ הבין-לאומי במכון מופ"ת
בשנת הלימודים תשע"ו יצרנו קשר עם ד"ר שרה זיו ,ראש הערוץ הבין-לאומי במכון מופת .ד"ר זיו
תיארה בפנינו את פעילות הערוץ הבין-לאומי במכון מופ"ת בנושא הוראת עברית כשפה נוספת.

דיון בלימודי יסוד בלשון לסטודנטים שיש להם ליקויי למידה
בשנת הלימודים תשע"ו דנו בהיערכויות השונות של המכללות לחינוך בהוראת לשון בלימודי
היסוד לסטודנטים שיש להם ליקויי למידה.

דיון ביזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך
במסגרת עידוד יזמות בהוראת הלשון דנו בפעילויות של החוגים ללשון במכללות לחינוך לרגל
שבוע הלשון העברית.

דיון באוריינות אקדמית
ד"ר עירית זאבי ,ראש החוג ללשון באורנים  -המכללה האקדמית לחינוך ,וד"ר מירה טנצר
מאורנים ,הציגו כלי להערכת מיומנויות כתיבה אקדמית ודנו בו.

פסיכולינגוויסטיקה בשירות ההוראה
ד"ר רקפת דילמון ,ראש החוג ללשון בתלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון ,הרצתה בנושא:
מערכת העיבוד הלשוני ודו-משמעות תחבירית.

פענוח הטקסט בעזרת התחביר
ד"ר גילה שילה מהמכללה האקדמית בית ברל ,יו"ר האגודה הישראלית לבלשנות שימושית,
הרצתה בנושא :השוואה בין תחביר המשפט לתחביר הטקסט.

לשון וסגנון
הילה שובלי-פולק ממכללת לוינסקי לחינוך הרצתה בנושא :בנאי ,חנוך וגפן :על שלושה סוגי
"נבואה" בשירי המחאה ברוק הישראלי.

לשון ומגדר

ד"ר בת-ציון ימיני ,ראש החוג ללשון במכללת לוינסקי ,הרצתה בנושא :הבדלים מגדריים וביטו ָים
הלשוני בשירי אלתרמן לילדים  -היבטים תאורטיים ודידקטיים.

חברי הפורום
ד"ר אלון עמנואל ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים
מר בוזמן תומר ,משרד החינוך
ד"ר גמליאל חנוך ,מכללת יעקב הרצוג
ד"ר גרילק ליאורה ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר דיהי חיים ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר דילמון רקפת ,תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר דן דורון ,המכללה האקדמית אחוה
גב' הלוי דליה ,משרד החינוך
ד"ר השכל-שחם עירית ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר זאבי עירית ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים
גב' זילברמן הדסה ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר ימיני בת-ציון ,מכללת לוינסקי לחינוך
גב' מישוב עופרי ,סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר מנור רמה ,המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' מרגולין ברוריה ,מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר סיני מיכל ,המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ד"ר עמיר עליזה ,המכללה האקדמית אחוה
ד"ר קיים אורלי ,מכללת וינגייט
גב' קרני צופיה ,המכללה האקדמית לחינוך אפרתה
ד"ר שקדי שושנה ,מכללת אוהלו בקצרין  -מכללה אקדמית לחינוך ,מדעים וספורט

