כאן ,שם ובכל מקום:

להביא את ישראל לכיתה ולקהילה
מפגשים מקוונים

עבור מורים לעברית כשפה נוספת ואנשי חינוך בתפוצות
חמישה מפגשים ללא עלות
 16באוגוסט 2020
כ"ו באב תש"ף

 23באוגוסט 2020
ג' אלול תש"ף

כאן ,שם ובכל מקום:

להביא את ישראל לכיתה ולקהילה
המציאות החדשה שעמה אנו מתמודדים מעמידה אתגרים לא פשוטים בפני אנשי החינוך היהודי בתפוצות,
ומחייבת התבוננות בתנאים שלפנינו ומציאות פתרונות יעילים.
כיצד ניתן להתחבר למדינת ישראל ,כאשר אי-אפשר לבקר בה ?
כיצד אפשר לחזק את יכולות התקשורת בשפה העברית ,כאשר הלימודים מתנהלים מרחוק?
המחלקה לחינוך מזמינה אתכם להשתתף בסדנאות מקוונות ,
אשר יעסקו בנושאים אלו ויציעו דרכי פעולה וכלים מעשיים כדי להתחבר לישראל ולשפה העברית בכל עת ומקום.
בדפים הבאים תוכלו לקרוא בפירוט על כל אחד מהמפגשים.
קישור להרשמה יישלח במייל נפרד .לפרטים נוספים ,ניתן לפנות לענבל בראלinbalb@wzo.org.il :

המפגשים אינם כרוכים בתשלום ,אך יש להירשם אליהם מראש.
מספר המקומות מוגבל,
ואתם מוזמנים להירשם בהקדם כדי להבטיח את מקומכם!

ברוכים הבאים לישראל !
בהנחיית מרגלית קונשטוק
 16באוגוסט ,כ"ו באב תש"ף
 ,19:00-17:30שעון ישראל

 ,12:00-10:30שעון ניו-יורק

 ,13:00-11:30שעון ארגנטינה

במפגש כיצד לקרב לומדים צעירים ,בגילאי גן-בי"ס יסודי ,לישראל?
במהלך המפגש נתייחס לקווים מנחים ודוגמאות לפיתוח מודעות של הלומדים הצעירים לישראל.

נטעם על קצה המזלג דרכים להעשרת החוייה של הלומדים במגוון אמצעים ,

שאותם ניתן להתאים לגיל הלומדים כמו גם ללמידה מרחוק.
מנחה :מרגלית קונשטוק
מומחית בתחומי הוראת העברית כשפה נוספת בתפוצות וחינוך יהודי
מרגלית קונשטוק מנהלת כיום את "פתרונות חינוכיים" – ייעוץ לבתי ספר ,כתיבת תוכני לימוד והכשרת מורים וגננות ,ובנוסף מעבירה מגוון קורסים למורים לעברית.
.
למרגלית ניסיון חינוכי עשיר בהנחיית מורים ,בעיצוב ובכתיבת תכנים ותוכניות בית-ספריות לגילאים שונים,
ביניהם התכנית "חלב ודבש  -עברית לילדי הגן" ,תכניות לימוד עבור מט"ח וקרן תל"י ומגוון קורסים להכשרת מורים לעברית.
כשליחת הסוכנות היהודית במקסיקו ,הקימה מחלקה להכשרת מורים לעברית באוניברסיטת הבראיקה ,ופעלה לשינוי בהוראת העברית בבתי הספר של הקהילה.
מרגלית בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,תואר ראשון נוסף בחינוך לגיל הרך והיסודי ותואר שני במדעי היהדות.
בנוסף ,היא מוסמכת להוראת עברית כשפה נוספת מטעם האוניברסיטה העברית ובעלת הסמכה נוספת מטעם .ACTFL

למידת שפה מבוססת פרויקטים כגשר לישראל ולשפה העברית
בהנחיית אור  -לי לביא  -טרייביש
 16באוגוסט ,כ"ו באב תש"ף
 ,21:00-19:30שעון ישראל

 ,14:00-12:30שעון ניו-יורק

 ,15:00-13:30שעון ארגנטינה

למידת שפה מבוססת פרויקטים כגשר לישראל ולשפה העברית
מהי למידת שפה מבוססת פרויקטים? וכיצד נקדם למידה משמעותית באמצעותה?
למידת שפה מבוססת פרויקט ( )PBLL- Project Based Language Learningהיא פדגוגיה חדשנית השואבת את עקרונותיה מתחום למידה מבוססת פרויקט (.)PBL
היא משתמשת במחקר משמעותי כדי לעורר אצל התלמידים עניין בשפת המטרה ,מפגישה אותם עם קהילות ועם תוכן תוך הקניית כישורי האוריינות המסורתית והדיגיטלית.

הסדנה תכלול סקירה קצרה אודות למידה מבוססת פרויקט ( ,)PBLתוך הדגשת ההבדל בינה ובין פרויקט רגיל.
משתתפי הסדנה יבינו מהם האלמנטים המרכיבים אותה ,יזהו מהו תפקידם של הלומדים ושל המורים במהלך הפרויקט,
ויתנסו בניסוח שאלה מניעה שתוביל את הלומדים שלנו ללמידה משמעותית.
הסדנה תתייחס לביסוס הקשר לישראל דרך למידה מבוססת פרויקטים ,ותציע הזדמנות לפתח רעיונות ליישום הדברים בכיתה ובקהילה.

מנחה :אור-לי לביא-טרייביש
יועצת ומנחה להוראת שפה בדרכים חדשניות ,מייסדת ובעלת החברה:

972 Education, Hebrew Language and Israeli Culture Instruction

אור-לי הינה יועצת ומנחה להוראת שפה בדרכים חדשניות המותאמות למאה ה 21-למורים ולבתי ספר המעוניינים לקדם למידה משמעותית ולמידת שפה חווייתית.
אור-לי עוסקת בהוראת שפה נוספת (ערבית ועברית) למעלה מ 25-שנה ,ומלמדת עברית כשפה נוספת על פי גישת הפרופישנסי ועל פי הסטנדרטים של .ACTFL
בעבר ניהלה את המחלקה לעברית בבית הספר ״פרסמן אקדמי״ וב.)American Jewish University( AJU -

כל עוד בלבב  :להתחבר לישראל ולשפה העברית  ,בכל עת ומקום
בהנחיית הילה דרכלר  ,שי לוי וענבל בראל ( גוטסמן )
 23באוגוסט ,ג' אלול תש"ף
 ,19:00-17:30שעון ישראל

 ,12:00-10:30שעון ניו-יורק

 ,13:00-11:30שעון ארגנטינה

מגפת הקורונה גרמה לשינויים מהותיים בכל דפוסי החיים ,ומחייבת אותנו לחשוב מחדש על אופיו של החינוך היהודי בעולם.
כיצד ניתן להתחבר לישראל בזמן שאי-אפשר לבקר בה? איך אפשר לפתח את יכולות התקשורת בשפה העברית ,בזמן שהלימודים מתנהלים מרחוק?
כיצד נוכל להפוך את אתגרי השעה לכדי הזדמנות לצמיחה ,לשיתופי פעולה ולקידום שינוי מיטבי החינוך היהודי-ציוני בתפוצות?
במפגש שלפנינו נציע פרקטיקות מעשיות להעמקת הקשר לישראל ,להוראת עברית ולקידום חינוך משמעותי בכלל ,ובימים אלה בפרט.
השיעור ילווה בדיון פעיל ,במטרה לענות על הצרכים השונים של המשתתפים ולפתח שיח דינאמי ומשמעותי.

המפגש מיועד לאנשי חינוך ברחבי העולם ,לצד אנשים ונשים שאינם עוסקים בהוראה ,ומעוניינים לקחת חלק בלימוד ילדיהם או בחיזוק הקשר לקהילה.

מנחים :הילה דרכלר ,שי לוי וענבל בראל (גוטסמן)
הילה דרכלר ,נציגת המחלקה לחינוך בצפון-אמריקה ,תדבר על ההשפעות של התנאים העכשוויים על דפוסי ההוראה ,הלמידה והעשייה הקהילתית.
הילה תדון ,בין השאר ,בשינויים החלים בתפיסת הקהילה ובתפקידם המשתנה של ההורים בחינוך בני הדור הצעיר ועיצוב זהותם.
שי לוי ,נציג המחלקה לחינוך באירופה ,יציג יוזמות לפיתוח מנהיגות קהילתית וחינוכית ,יתאר אפשרויות של שיתופי פעולה עם גופים וארגונים שונים,
ויציע רעיונות חינוכיים הניתנים ליישום מיידי.
ענבל בראל (גוטסמן) ,מנהלת היחידה לעברית במחלקה לחינוך ,תציג חומרים אותנטיים היוצרים חיבור חווייתי לשפה העברית ולחברה הישראלית,
ותציג דרכים ורעיונות לשילובם בשיעורי עברית ובפעילויות בלתי-פורמליות.

ישראל ועברית בכיתה שלנו
בהנחיית ענת גודמן
 23באוגוסט ,ג' אלול תש"ף
 ,21:00-19:30שעון ישראל

 ,14:00-12:30שעון ניו-יורק

 ,15:00-13:30שעון ארגנטינה

איך להביא את ישראל ואת השפה העברית לכיתה באמצעות כלים טכנולוגיים ומשחקים דיגיטליים?
במהלך המפגש נלמד ליצור בקלות פעילויות אינטראקטיביות ומשחקים דיגיטליים מהנים לתלמידים בכיתה ובבית ,המתאימים גם ללמידה מרחוק.
המפגש מיועד למורים ומחנכים בכיתות גן ובית-ספר יסודי ,ומתאים גם להורים לילדים בגילאים אלו!

מנחה :ענת גודמן

מומחית לשילוב טכנולוגיה ,חדשנות ומשחוק בהוראה ולמידה; חוקרת חינוך ומפתחת השתלמויות מורים
ענת היא אשת חינוך מזה  25שנים ,בעלת תואר ראשון בחינוך (הוראת שפה) ותואר שני בשילוב טכנולוגיות בחינוך ,מטעם אוניברסיטת חיפה.
ב 17-השנים האחרונות עוסקת בהכשרה והדרכת מורים בישראל ,ארה״ב ,אמריקה הלטינית ואירופה,
מרצה בכנסים ,מפתחת ומובילה השתלמויות להכשרת מורים ,מעבירה סדנאות יישומיות וסמינרים לאנשי חינוך ואלפי תלמידים ברחבי העולם.
ענת עבדה במשרד החינוך כמדריכה ארצית במסגרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה  ,21ובשנת  2007קיבלה את פרס 'מורת השנה'.
ענת שהתה באנגליה בשליחות מטעם הסוכנות היהודית עם משפחתה  5שנים (עד  )2017שם ניהלה בית ספר בעל מודל ייחודי להוראת עברית -״שתילים״.
ב 6-השנים האחרונות היא מנהלת את תחום הטכנולוגיות בחינוך בסטארט-אפ חינוכי גלובלי( Jewish Interactive ,מלכ״ר),
שחזונו לחזק ,להעצים ולהנגיש חינוך ותרבות ישראלית והוראת עברית ,להופכם רלוונטים ולפגוש את הדור הצעיר במקום ובכלים הטכנולוגים המוכרים לו.

לקיוון ישראל – חוויה ישראלית מקוונת
בהנחיית אילנה שפירא
 23באוגוסט ,ג' אלול תש"ף
 ,23:00-21:30שעון ישראל

 ,16:00-14:30שעון ניו-יורק

 ,17:00-15:30שעון ארגנטינה

איך נהפוך את שיעורי העברית לחוייה משמעותית?
במהלך המפגש נערוך היכרות עם יחידת לימוד מקוונת ,העוסקת בשביל ישראל.

דרך היחידה נלמד כיצד להפוך את שיעורי העברית לחוויית לימוד משמעותית,
בעזרת שילוב של חומרים אותנטיים ,כלים דיגיטליים ומשימות בהקשרים רלוונטיים ,של 'החיים האמיתיים'.
המפגש מיועד למורים ואנשי חינוך העובדים עם בני נוער ,סטודנטים ומבוגרים (כיתות ו' ומעלה) ,בבתי ספר ובמסגרות בלתי-פורמליות.

מנחה :אילנה שפירא

מעצבת למידה ,יזמית חינוכית ומייסדת עבריקל – סביבת לימוד דיגיטלית עבור מורים לעברית
אילנה ,הפועלת מזה  25שנה בעולם החינוך היהודי בצפון אמריקה ,עוסקת בעיצוב למידה ,הנחייה וליווי של בתי-ספר בתחום של חדשנות פדגוגית.
בנוסף ,אילנה היא יזמית חינוכית ומייסדת עבריקל – סביבת לימוד דיגיטלית המציעה למורים פתרון הוליסטי להוראת העברית כשפה נוספת,
הכולל חומרים אותנטיים ,כלים דיגיטליים ודוגמאות יישומיות לקראת הוראה משמעותית.

אילנה בוגרת תואר שני ( )MAבבלשנות יישומית ומועמדת לדוקטורט בחינוך (פיתוח תכניות לימודים).
אילנה עוסקת בפעילות התנדבותית ענפה לקידום הוראת הלשון העברית בתפוצות ,ובשנת  1998זכתה בפרס ע"ש הופמן למצויינות בחינוך יהודי.

