English Language Education

Dear Teachers and Educators,
We invite you to take part in G2G: Generation to Generation!
Technology and heritage come together when students and older family or
community members are paired for mutual learning and dual benefit. Together they
build closer intergenerational connections and share life experiences while enriching
their identity, history, collective memory and technical skills.
The G2G ( )קשר רב דוריinitiative is undertaken by The Museum of the Jewish People
in Beit Hatfutsot, together with the Israeli Ministries of Education and Social
Equality. The students broaden the adults' Internet and computer skills, while the
adults introduce the students to their life stories – their background, values and
heritage.
Each pair together documents a chapter in the fascinating story of Israel, which is
then posted online as part of the Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish
People’s collection of the greater ongoing story of the Jewish people.
The G2G program, in it's Hebrew version, involved thousands of students and adults
from hundreds schools in Israel and abroad till now.

Now, for the first time, we offer the G2G Program in English, as part of
the English studies program for the 8th and 9th grades In Israel.

Want to know more? Click here or contact Lior Shohat, Initiatives and development
coordinator, Generation to Generation: lior@bh.org.il Mobile: 0545532111

For registration, click here and complete the form.

אגף שפות ,הפיקוח לאנגלית

מורות ומורים יקרים,

אתם מוזמנים לקחת חלק במסע משותף בזמן המחבר עבר ,הווה ועתיד בכלים טכנולוגיים.
בתכנית "הקשר הרב דורי" תלמידים בבתי הספר מלמדים את הדור המבוגר מיומנויות
מחשב ואינטרנט ,וביחד הם מתעדים את זיכרונותיהם לשימור המורשת האישית והלאומית.
התכנית פועלת כמיזם משותף של משרד החינוך ,המשרד לשוויון חברתי ומוזיאון העם
היהודי בבית התפוצות.
באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת ,מתאפשרת חוויה חינוכית מפרה ונוצר גשר
רב-דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר .המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט ,והתלמיד
נחשף לסיפורו ,לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק .ביחד הם מתעדים באמצעים
טכנולוגיים את סיפורי המורשת.
התכנית ,הפועלת בכ  555 -קבוצות מפעילות בבתי הספר ברחבי הארץ ,מציעה סדרה של
כ  14 -מפגשים משותפים לתלמידים ולמבוגרים .המפגשים מתקיימים בבתי הספר וכוללים
לימוד מיומנויות מחשב באמצעות תכנים של מורשת ,ערכים ותרבות.
ועכשיו ,לראשונה ,תכנית הקשר הרב דורי מוצעת כחלק מלימודי האנגלית לכיתות ח' ו-
ט'! התלמידים ילמדו כיצד לראיין את המבוגרים ולתעד את סיפור חייהם בשפה
האנגלית.

לפרטים נוספים לחצו כאן
ליצירת קשר – ליאור שוחט ,רכז פיתוח תכניות ויוזמות ,תכנית הקשר הרב דורי , lior@bh.org.il
נייד 0545532111

לחצו כאן להרשמה לתכנית ומלאו את הטופס המקוון

