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הודעות

 ת מזמין אתכם"מכון מופ
 

וונהב "תחילה קעברית "לאומי המקוון -לכינוס הבין
הוראת עברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בישראל 

 ובעולם

    
 
 

 
 
 
 

     
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 עלית אולשטיין' פרופ
 העברית בירושליםהאוניברסיטה 

 שמואל בולוצקי' פרופ
וסטס 'אוניברסיטת מסצ

 ב"ארה, אמהרסט

 אשר-משה בר' פרופ
 נשיא האקדמיה ללשון העברית

 ורדית רינגוולד' פרופ
, ורמונט, אוניברסיטת מידלברי

 ב"ארה

 אורה שורצולד' פרופ
 אילן-אוניברסיטת בר

 

 

 
 נושאי הכינוס

 

o קשיים והשפעות גומלין בהוראת , הישגים, גישות, מטרות
לעולים חדשים , למיעוטים)העברית כשפה שנייה בישראל 

 ( ולמהגרי עבודה
o קשיים והשפעות גומלין בהוראת , הישגים, גישות, מטרות

בתפוצות ; בבתי ספר ובאקדמיה)העברית כשפה נוספת בעולם 
 ( ישראל ובאוכלוסיות אחרות

o  מדיניות לשון בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם 

o  היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בהוראת העברית כשפה נוספת

 בארץ ובעולם 

o ישומיים בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ היבטים י

 כלים דידקטיים ואמצעים טכנולוגיים, תכניות לימודים: ובעולם

o הערכה ומדידה בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם 
 

 במרצי הכינוס
 

במאי  10-11, ה"ב באייר תשע"כ-א"ושני כ ןהכינוס יתקיים בימים ראשו
כשפה נוספת לאוכלוסיות ויתמקד בסוגיות בהוראת העברית ,  5112

, למורי מורים, מגוונות בארץ ובעולם ובאתגרים שהן מציבות למורים
 .לאנשי חינוך ולמעצבי מדיניות, לחוקרים

. 

 

שותפיםארגונים   

הציג מניסיונכם ואף ל השתתף בכינוסאנו מזמינים אתכם ל
 . וממחקריכם בתחומים השונים של הכינוס

במרחשון ' ז, לכינוס: יום חמישימועד אחרון להגשת הצעות 
 .4302באוקטובר  03, ה"תשע

 

 למידע מלא על הכינוס ולהגשת הצעות היכנסו לאתר :http://ivrit2015.macam.ac.il 
  ל "או בדוא 30-8830266לשאלות ובירורים אפשר לפנות למזכירות הכינוס בטלפוןivrit2015@macam.ac.il  

  ההרשמה לכינוס:
4302מספטמבר   
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 רציונל הכינוס

לאוכלוסיות  נוספתעברית בקוונה תחילה: הוראת העברית כשפה לאומי המקוון "-הכינוס הבין

  ,5112במאי  11-11, כ"ב באייר תשע"ה-כ"אראשון ושני, ימים שיתקיים ב ,"מגוונות בארץ ובעולם

 שהןגרים באתו לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם נוספתכשפה הוראת העברית ב בסוגיותיתמקד 

 מדיניות. ולמעצביאנשי חינוך לחוקרים, להמורים, -מוריללמורים,  ותמציב

ל היישוב ובניית התרבות העברית החדשה ש במוקד החזון הציוני עמדהתחיית העברית 

להן היא משמשת שפה שייחודיות לאוכלוסיות נדרשת הוראת העברית כיום  .היהודי בארץ ישראל

, וקהילות עבודהמהגרי , מיעוטים בישראל, עולים חדשיםתפוצות, קהילות יהודיות ב – נוספת

  ., בעיקר באקדמיהנוספות בעולם
המשותף והמפריד  כגון ,סוגיות דונויבמהלכו י .ממציאות זו נגזרים נושאי הכינוס

 ;וההשלכות על דרכי ההוראה המתאימות לכל אוכלוסייה בהוראת העברית לאוכלוסיות שונות

חברה השתלבות בוככלי ל בין העברית כשפת תקשורתוהרצף שבין העברית כשפת זהות ותרבות 

  העברית המדוברת.הוראת  לעומת הכתובההוראת העברית  ;הישראלית

תכנון על גם יש לתת את הדעת  נוספתכשפה הוראת העברית בהוראת כל תחום גם בכ

מדידה  ;מורים; הכשרת ד ועזרי לימודספרי לימו שיטות הוראה,ותכניות לימודים, לימודים 

 .ועוד והערכה

דיון יושם במיוחד  דגש .המעשי הניסיוןעל הן המחקר  עלהן  ויתבססבכינוס  ניםהדיו

 .בסביבות מקוונותהוראה נתמכת טכנולוגיה ו ההוראב

להציג מניסיונם  ומעצבי מדיניות חוקרים, הוועדה האקדמית של הכינוס מזמינה בזה מורים

 יהם בתחומים המגוונים של הכינוס.וממחקר

 


