פורום ראשי חוגי אנגלית למתמחים במכללות להכשרת מורים
מרכזת
ד"ר רוידה אבו ראס
המכללה האקדמית בית ברל
חברי הפורום
לובה אוסטריצקי | תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר מירי באום | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ד"ר איימי גלברט | מכללת יעקב הרצוג
מישל הורוביץ | מכללת לוינסקי לחינוך
ברברה ונדריגר | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אמי זיטר | מכללה ירושלים
ד"ר אורלי חיים | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אינה סמירנוב-אוקנין | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר יהודית עוד-כהן | מכללת אוהלו בקצרין  -מכללה אקדמית לחינוך ,מדעים וספורט
אליזבט קרבונן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר טליה רוביבץ-מן | חמדת הדרום  -מכללה אקדמית לחינוך ,יהדות והוראת המדעים
ד"ר מלודי רוזנפלד | הקמפוס האקדמי אחוה
עפרה רוזנשטיין | האקדמית גורדון
ד"ר רינה ריינר | תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר תמנה לין | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה

רציונל
רכזי חוגי אנגלית במכללות להכשרת מורים או נציגים מטעמם נפגשים פעם בחודש ודנים בסוגיות שונות הנוגעות
להכשרת מורים בתחום הוראת האנגלית בארץ ,מעלים נושאים רלוונטיים ,ומחליפים דעות לשיפור רמת השפה בקרב
פרחי הוראה ועדכון דרכי ההוראה.
מטרות הפורום
•

קידום רמת הלימודים בחוגים ובמסלולי האנגלית במכללות להכשרת מורים בארץ;

•

חיזוק שיתוף הפעולה בין החוגים לאנגלית במכללות ,והענקת תמיכה לראשי החוגים החדשים;

•

קביעת סטנדרטים לשיפור רמת המיומנות בשפה האנגלית ,חשיפה לתרבות דוברי אנגלית וחשיפה לפדגוגיה
עכשווית;

•

עדכון בחידושים בהוראת האנגלית ,הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-לאומית ,ובמיוחד בתחום הטכנולוגיה;

•

קביעת קריטריונים להוראת קורסים מתוקשבים;

•

חיזוק שיתוף הפעולה בין הפורום למשרד החינוך ,והצעת פתרונות יצירתיים למחסור הצפוי במספר המורים
המוכשרים להוראת אנגלית בבתי ספר.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ד
•

השלמת הדיונים לקבלת החלטה בנוגע להזמנה שנשלחה על ידי ד"ר טינה ולדמן ,ראש פורום אנגלית למטרות
אקדמיות ,לאחד פורומים וארגונים שונים שמטרתם קידום הוראת אנגלית;

•

המשך הדיונים בנושא מבחנים סטנדרטיים;

•

עריכת יום עיון לדיון בסוגיות שונות בהוראת אנגלית במכללות ,כולל הערכה ומדידה;

•

המשך המאמצים לשיתוף פעולה עם משרד החינוך לגיבוש פתרונות יצירתיים לבעיית המחסור במורים לאנגלית.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ג
•

עריכת יום עיון;

•

הזמנת מרצים אורחים בתחום טכנולוגיה מתקדמת;

•

הכנת נייר עמדה בקשר לקורסים מתוקשבים;

•

קביעת קריטריונים לקורסים מתוקשבים;

•

העלאת סוגיית המחסור הצפוי במורים מוכשרים להוראת אנגלית כשפה זרה לדיון מתמשך ,ועדכון משרד החינוך
בסוגיה זו.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשע"ג

חברי הפורום התכנסו פעם בחודש ודנו בנושאים הרלוונטיים לחוגי אנגלית במכללות להכשרת מורים בארץ .הנושאים
שהועלו כללו דיווחים על התכניות הקיימות במכללות  -בעיות ,אתגרים ודילמות .רוב הדיונים התמקדו בתחום
הפדגוגיה במאה ה ,21-ובמיוחד שילוב טכנולוגיה בהוראה כולל קורסים מתוקשבים.
הזמנת מרצים אורחים המשיכה להיות חלק מפעילות הפורום .ד"ר יהודית עוד-כהן ממכללת אוהלו הזמינה את
הסטודנטית שלה לשעבר בתכנית  M.Ed.במכללת אורנים ,ודאד סולימאן ,לדבר על המחקר שערכה במסגרת
הלימודים שלה לקראת תואר  M.Ed.שהתמקד במאפייני התלמידים הטובים בבתי ספר תיכוניים.
הפעילות המרכזית של הפורום הייתה עריכת יום עיון בנושא  -פיתוח המורה :סוגר את השער למציאות .ד"ר מיכל
גולן ,ראש מכון מופ"ת ,בירכה את האורחים והזכירה את חשיבות פורום המתמחים לאנגלית למכללות בכלל ולמכון
מופ"ת בפרט .ד"ר ג'ודי שטיינר ,המפקחת על הוראת האנגלית בארץ ,דיברה על החידושים בתכנית הוראת האנגלית,
במיוחד בשילוב דקדוק.

אחרי הברכות חלקנו כבוד לשלוש מרצות שהטביעו חותם בתחום הוראת האנגלית במכללות להכשרת מורים בארץ.
המרצות הן :פרופ' פני אור ,לשעבר ראש החוג לאנגלית ואחר כך ראש התכנית ל M.Ed. -בהוראת שפות ,נאווה
הורוביץ ,ראש החוג לאנגלית בתלפיות ,וד"ר סוזן הולצמן ,גמלאית מן המכללה האקדמית בית ברל .שלושתן עמדו
בראש ארגון המורים לאנגלית בישראל  .ETAIד"ר רינה ריינר ,ראש החוג לאנגלית במכללת תלפיות ,הציגה את
נאווה הורוביץ ועדכנה את המשתתפים ביום העיון בנוגע לתרומתה של נאווה הן במישור האישי והן במישור
המקצועי .ד"ר יהודית עוד-כהן ממכללת אוהלו בקצרין הזמינה את פרופ' אור לבמה ,ודיברה על התרומה הענפה שלה
להוראת האנגלית ,הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-לאומית ,כולל כתיבת ספרים ועריכה .כמו כן ,יהודית עדכנה את
האורחים בפרס שקיבלה פרופ' אור מהוד מעלתה המלכה אליזבט השנייה ,על תרומתה בתחום הוראת אנגלית בעולם.
ד"ר רוידה אבו ראס ,ראש פורום אנגלית למתמחים במכון מופ"ת ,שיתפה את המשתתפים בחוויות המקצועיות עם
הקולגה ד"ר סוזן הולצמן .מכון מופ"ת העניק ספרים לשלוש המרצות.
בחלק השני של יום העיון התמקדנו בהרצאות תאורטיות על שילוב טכנולוגיה בהוראה ככלי עזר להוראה מובחנת,
כדי לענות על הצרכים המיוחדים לתלמידים שונים ולעזור להם להתמודד עם חומרי הלמידה .ד"ר שירמן רוזנפלד
ממכון ויצמן וד"ר גזית גרפי-שרעבי ,מרצה במכללת אחווה ,העבירו הרצאות בנושא.
בסוף היום התחלקו המשתתפים לשתי סדנאות שהועברו על ידי אברהם רוס ממכללת הרצוג ,ואורה בומגרטן מן
המכללה האקדמית בית ברל .אורה ואברהם התמקדו בהוראה מובחנת בעידן הדיגיטלי.
פעילויות מיוחדות
סיור לימודי
ב 19-בפברואר  2013נערך סיור לימודי לבית הספר יד ביד שבירושלים ,אשר בו לומדים יחד תלמידים יהודים וערבים
ומלמדות בו מורות ערביות ויהודיות ,הן בעברית והן בערבית .אחרי תום הביקור בבית הספר נערך סיור נוסף למרכז
התרבות האמריקני בבירה .שם נחשפנו לפעילות המרכז בקידום רמת הוראת האנגלית ,והוזמנו לעיין בספרים ,בכתבי
עת ובאתרים שונים בתחום הוראת האנגלית .בנוסף ,קיבלנו הזמנה פתוחה לבקר במרכז בליווי הסטודנטים שלנו.
השתתפות פעילה בכנס הבין-לאומי השישי להכשרת מורים :חינוך משנה מציאות
השתתפנו בכנס הבין-לאומי השישי להכשרת מורים :חינוך משנה מציאות ,שהתקיים השנה ב 4-2 -ביולי במכון מופ"ת
ובמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ,במסגרת שולחנות עגולים .מאחר שהשתתפתי בכנס אחר בבואנוס איירס,
ארגנטינה ,ד"ר מלודי רוזנפלד החליפה אותי ועמדה בראש הקבוצה שהשתתפה ,שכללה את ד"ר אורלי חיים מן
המכללה האקדמית בית ברל ,ד"ר איימי גלברט ממכללת הרצוג ,ד"ר אינה אוקנין מן המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי ,וד"ר אליזבט קרבונן מן המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין.
שיתוף פעולה עם המועצה הבריטית
ליאו סוליבן ,האחראי על הוראת אנגלית כשפה זרה במשרד המועצה הבריטית ברמת גן ,או נציג מטעמו,

השתתפו במפגשי הפורום כדי לעדכן את המשתתפים בפעילויות השונות של המועצה הבריטית לקידום הוראת
האנגלית לא רק במדינת ישראל אלא גם במדינות אחרות באזור ,כגון טורקיה .בנוסף ,ליאו עודד את חברי
הפורום להציג את מועמדותם לקבלת מלגה כדי להשתתף בכנס הבין-לאומי להוראת אנגלית שהתקיים בעיר
ליברפול שבאנגליה בחודש אפריל השנה .ד"ר מירי באום ,ראש החוג לאנגלית במכללת גבעת ושינגטון ,זכתה
במלגה לכיסוי הוצאות ההשתתפות שלה בכנס בתמורה להעברת הרצאה על תכנית האנגלית במכללות להוראה בארץ.

תוצרים שפותחו בפורום
•

כרזת יום העיון

•

הזמנה ולו"ז הביקור בבית הספר יד ביד ובמרכז התרבות האמריקני

•

תקציר לתוכן הדיונים בשולחנות העגולים בכנס הבין-לאומי השישי להכשרת מורים

•

מכתב לציון בן שבת

