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

מטרות הפורום
 .1לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
 .2לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון ,ממדיניות הלשון ומהוראתה;
 .3לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח
הנושאים שנרצה לעסוק בהם:
•

הכשרת מורים לעברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.

•

לימודי התמחות בלשון עברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.

•

לימודי יסוד בלשון במכללות לחינוך.

•

אוריינות אקדמית.

•

הוראת עברית כשפה נוספת.

•

כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה וההערכה.

•

דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

יעדים שהוצבו לשעת הלימודים תשע"ז

 .1מעורבות במדיניות הוראת הלשון העברית במערכת החינוך בכלל ובמכללות
להכשרת מורים בפרט.
 .2דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

סיכום פעילות לשנת הלימודים תשע"ז
באופן כללי ,היעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ז הושגו.
שיתוף פעולה בין הפיקוח ללשון לבין פורום הלשון :בשנת הלימודים תשע"ז
הידקנו את שיתוף הפעולה בין הפיקוח ללשון לבין הפורום ללשון ,וקיימנו קשר
מתמשך עם מר תומר בוזמן ,המפקח המרכז על הוראת העברית בחינוך העל-יסודי.
מר בוזמן הרצה על הנושא" :ניסוח שאלות עמ"ר )ערכים ,מעורבות ,רלוונטיות(
בבחינות הבגרות בלשון" .עוד הוא הציג בפנינו את תכנית החלוץ של בחינת הבגרות
המתוקשבת החדשה בקרב  500נבחני כיתה י"א.
שיתוף פעולה עם ד"ר שרה זיו ,ראש הערוץ הבין-לאומי במכון מופ"ת :בשנת
הלימודים תשע"ז המשכנו את הקשר עם הערוץ הבין-לאומי במכון מופת ועם ד"ר
שרה זיו ,ראש הערוץ הבין-לאומי ,והשתתפנו במפגש חגיגי של הערוץ הבין-לאומי
של מכון מופ"ת ופורום מרכזי לימודי הלשון במכללות לרגל פרסום אסופת
המאמרים עברית בקוונה תחילה.
דיון בקשיים בהוראת העברית כשפה שנייה :פרופ' נמרוד שתיל ,ראש המחלקה
ללשון ולהבעה ,המכללה האקדמית צפת ,ומרצה במכללת אוהלו בקצרין במחלקה
להוראת עברית ,תיאר בפנינו תוצאות מחקר מקיף שעשה וחשף קשיים טיפוסיים
בלמידת עברית כשפה שנייה .קיימנו דיון בנושא.
דיון ביזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך :במסגרת עידוד יוזמות בהוראת
הלשון דנו בפעילויות של החוגים ללשון במכללות לחינוך לרגל שבוע הלשון

העברית.
לשון וסגנון :ד"ר איילת יפת ,מרצה במכללת לוינסקי ובמכללת אחוה ,הרצתה על
הנושא" :המשל כמשל לתמורות בעברית".
לשון ואונומסטיקה :ד"ר שלומית לנדמן ,מרצה במכללת לוינסקי ,הרצתה על
הנושא "בחירת שמות פרטיים כשיקוף של ערכים בסיסיים".
לשון ומדעי המחשב :ד"ר גילה שילה ,מרצה בכירה ממכללת בית ברל ויו"ר האגודה
הישראלית לבלשנות שימושית ,הרצתה על הנושא" :בדיקת השפעת הלימוד בשתי
דיסציפלינות  -לשון ומדעי המחשב  -על הבנה של טקסט טיעון".
יישום עמ"ר בהוראת לשון בבתי הספר העל-יסודיים :שיר ברגזין ,סטודנטית
להוראת לשון במכללת לוינסקי ,הרצתה על הנושא" :המשפט הכולל :הדגמת שילוב
שאלות עמ"ר )ערכים ,מעורבות ורלוונטיות( בלמידה".
בדיקה מחודשת של התכנים בלימודי היסוד בלשון במכללות לחינוך והמלצות
לרמות השונות :בדקנו מחדש את התכנים בלימודי היסוד בלשון במכללות לחינוך
תוך התייחסות לרמות השונות.

חברי הפורום
ד"ר אלון עמנואל ,אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך
מר אמסטרדם עדי ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
מר בוזמן תומר ,משרד החינוך
ד"ר ברק טליה ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר גמליאל חנוך ,המכללה האקדמית הרצוג

ד"ר גרילק ליאורה ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר דילמון רקפת ,תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
גב' הלוי דליה ,משרד החינוך
ד"ר זאבי עירית ,אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך
גב' זילברמן הדסה ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
פרופ' חרל"פ לובה ,מכללת ליפשיץ המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר ימיני בת-ציון ,מכללת לוינסקי לחינוך
גב' מישוב עופרי ,מכללת סמינר הקיבוצים
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 ,המכללה לחנ"ג ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
גב' קרני צופיה ,המכללה האקדמית לחינוך אפרתה
ד"ר שקדי שושנה ,מכללת אוהלו בקצרין  -מכללה אקדמית לחינוך ,מדעים וספורט

