פורום :אנגלית מתמחים
מרכזת הפורום :ד"ר טלי רובוביץ-מן ,חמדת הדרום  -מכללה אקדמית לחינוך ,יהדות והוראת המדעים

סיכום פעילות הפורום לשנת הלימודים תשע"ד

מבוא
הפורום מספק מזה שנים מסגרת מקצועית פורה ותומכת לראשי חוגים להוראת אנגלית במכללות לחינוך.
מסגרת זאת מסייעת להם למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר ולקדם מטרות הקשורות להכשרת מורות
ומורים לאנגלית ולהוראת האנגלית בארץ.
מטרות הפורום
מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את הכשרת המורות והמורים לאנגלית
במכללות להוראה ולקדם בהתמדה את רמתם המקצועית וכך גם את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ.
תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ה
 .1לפתח את מיומנויות הניהול של ראשי החוגים לאנגלית באמצעות שילוב סדנאות מקצועיות במפגשי
הפורום.
 .2לדון בזהות המקצועית של מורי מורים ולפעול לקידום ההכרה בייחודיות של מקצוע ההכשרה להוראה.
 .3לבחון בביקורתיות מודלים שונים של הכשרת מורים בכלל ,ושל מורים לאנגלית בפרט.
 .4לקיים יום עיון בנושא הקשור למודלים של הוראת אנגלית .הנושא המדויק ייקבע בהמשך.
 .5לקיים סיור מקצועי ,ככל הנראה במרכז החדש להוראת אנגלית במכללה האקדמית גורדון בחיפה.
יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ד
היעד העיקרי שהצבנו לשנת הלימודים תשע"ד היה לבחון היבטים שונים של ההתמודדות עם אתגרי המאה
ה 21-בהקשר של הוראת האנגלית.
סיכום פעילות לשנת הלימודים תשע"ד
בשנת הלימודים תשע"ד דנו בעיקר באתגרים הרב-תרבותיים העומדים בפני מורי המורים בתחום הוראת
האנגלית ,ובחשיבותם של הכישורים הבין-אישיים והבין-תרבותיים של מורים לאנגלית .באלה אנו רואים חלק
בלתי נפרד מאתגרי המאה ה .21-הנושאים הללו עלו בדיוני הפורום ,והשתקפו גם ביום העיון ובסיור המקצועי
שערכנו במהלך השנה )ראו להלן( ,וכן באופי הרצאות האורח וב"פינות המחקר" של חברי הפורום במסגרת
המפגשים.

אירחנו את גב' ניקולה קראולי מהמועצה הבריטית לתרבות ,שהציגה בין השאר מתווה של תכנית להנגשת
לימודי האנגלית לקהילה בשיתוף עם מכללות לחינוך; ד"ר רוידה אבו-ראס ,ראש קתדרת אונסקו לחינוך רב-
תרבותי בהכשרת מורים במכללה האקדמית בית ברל ,תיארה בפנינו את עיקרי הרצאותיה באוניברסיטה בהונג-
קונג ובכנס בין-לאומי בפיליפינים ,שם הציגה את עיקרי מחקריה על רב-תרבותיות בקנדה ובישראל ,ועל פיתוח
יכולות רפלקטיביות בקרב סטודנטים להוראה במכללות ערביות לחינוך; ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד ,ראש החוג
לאנגלית במכללת סכנין ,הציגה את פעילותה במסגרת תכנית  DOITשמכללת סכנין חברה בה .התכנית פועלת
לקידום ולפיתוח תכניות לימוד בדגש על רב-תרבותית; מד"ר מלודי רוזנפלד ,ראש החוג לאנגלית במכללה
האקדמית אחוה ,שמענו על עיקרי התכנית האמריקנית  ,Writers Matterשעיקרה פיתוח כישורי הכתיבה
באנגלית בהקשר רב-תרבותי ובשיתוף פעולה יהודי-ערבי .כפי שיתואר להלן ,גם ערכנו סיור לימודי שבו נחשפנו
ליישום התכנית בארץ; ד"ר אמי זיטר ,ראש החוג לאנגלית במכללה ירושלים ,הרצתה בפנינו על קורס ייחודי
שפיתחה להוראה מתוקשבת של שירה באנגלית .הקורס מציע דרך ייחודית להתמודדות עם אתגרי המאה ה21-
בהוראה; גב' מישל קינסבורסקי ממכללת אוהלו בקצרין  -מכללה אקדמית לחינוך ,מדעים וספורט ,וד"ר יהודית
עוד כהן ,ראש החוג לאנגלית באותה מכללה ,תיארו לנו סיור לימודי באנגליה שעשו סטודנטים להוראת אנגלית
ממכללתן .הסיור הדגיש את התרומה הניכרת שיש להתערות בחברה דוברת אנגלית לכישורי ההוראה וההבנה
הרב-תרבותית של מורים לאנגלית; ד"ר סמיר ח'לאילה ,ראש החוג לאנגלית באלקאסמי  -מכללה אקדמית
לחינוך ,הרצה במסגרת הפורום על מחקר בלשני שערך בדגש על אינטראקציה בין-אישית ,מפרספקטיבה של
פרגמטיקה וחקר השיח; ד"ר עליזה יהב ,ראש החוג לאנגלית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ,חלקה
עמנו את רשמיה ותובנותיה משהות בת סמסטר בסין .ד"ר יהב לימדה שם אנגלית באוניברסיטה ,והציגה בפנינו
את הפרספקטיבה הרב-תרבותית העשירה שהחוויה הזו סיפקה לה.
פעילות מיוחדת  /פעילויות מיוחדות
ב 11-בפברואר  2014קיימנו יום עיון בנושא:
”The Pedagogical Sixth Sense - “You don’t just teach students. You have to learn them too
(Mark Edmundson): Interpersonal and Intercultural Competence of English teachers
יום העיון היה תוצר של שיתוף פעולה פורה בין פורום האנגלית האקדמית לבין פורום אנגלית מתמחים .חלק
מחברי פורום אנגלית מתמחים הם חברי פורום האנגלית האקדמית ,שכן הם ממלאים במכללה גם את תפקיד
רכז האנגלית האקדמית וגם את תפקיד ראש החוג להוראת אנגלית .יום העיון עסק בכישורים הבין-אישיים
והבין-תרבותיים של מורים לאנגלית  -נושא שמשקף את התמה המרכזית שליוותה את פעילות הפורום השנה.
רובו של יום העיון היה משותף לשני הפורומים )תכנית יום העיון מצ"ב( ,למעט שני מושבים מקבילים
שהתמקדו כל אחד בנושאים ספציפיים יותר לכל פורום .את ההרצאה המרכזית ביום העיון נשאה ד"ר דליה
פדילה ,נשיאת אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך .ד"ר פדילה הרצתה על תכנית ייחודית להוראת אנגלית
שפיתחה להעצמת תלמידים מהמגזר הערבי בארץ.

במסגרת יום העיון קיימנו גם מחווה של הוקרה לד"ר טרודי צוקרמן על פעילותה הענפה ורבת-השנים בתחום
הוראת האנגלית וההכשרה להוראת אנגלית בארץ.
ב 18-בפברואר  2014ערכנו סיור מקצועי-לימודי .התחלנו בביקור מעורר השראה בבית הספר דרכא בקריית
מלאכי ,שבו פרחי הוראה לאנגלית מיישמים במסגרת העבודה המעשית את התכנית  .Writers Matterתכנית זו
מפתחת את כישורי ההבעה והכתיבה באנגלית בדגש רב-תרבותי )ראו סיכום פעילות הפורום לעיל( .על התכנית
ועל התנהלותה סיפרו לנו רכז האנגלית בבית הספר מר עידן בן נעים ,המדריכה הפדגוגית מהמכללה האקדמית
אחוה ד"ר מורין רג'ואן ,הסטודנטים ונציגי התלמידים ,והתרשמנו שמדובר בתכנית המאפשרת למידה
משמעותית במלוא מובן המילה.
בהמשך היום ביקרנו במרכז הלמידה האינטראקטיבי החדשני של המכללה האקדמית אחוה .בהנחייתם של ד"ר
מלודי רוזנפלד ,ראש החוג לאנגלית במכללה ,ושל צוות המרכז עברנו חוויית למידה מיוחדת המשלבת שיתוף
פעולה בין הלומדים ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ברוח המאה ה.21-

