כנס  BUILDING BLOCKSבצפון
ביום שלישי 27 ,בנובמבר  ,2018נערך בכרמיאל כנס מורים
ומדריכים בתוכנית לשיקום הקריאה  .BUILDING BLOCKSמטרת
הכנס לעורר את המודעות לצורך בהוראת מיומנות הקריאה בצורה
שיטתית גם ביסודי וגם לתלמידים שלא רכשו קריאה באנגלית
בחטיבת הביניים .נושא זה הינו אקוטי במיוחד לקראת בחינות
המיצ״ב אך המודלים שניתנו להוראה ,הערכה ומיפוי מתאימים תמיד
ולהוראה תקינה של יסודות הקריאה .המורים עסקו בסדר הפעולות:
מודעות פונמית ,שטף קריאה ,אוצר מילים והבנת הנקרא ואף העמיקו
בכלים למיפוי ידע של בסיס הקריאה בשתי רמות .המורים הביעו
שביעות רצון מן הכלים הפרקטיים שניתנו להם בכנס.

בהמשך לכך השבוע ,ביום שלישי ,התכנסו מדריכי התוכנית
 Building Blocksבמרכז הלב בבר-אילן להעמיק את כישורי
ההדרכה בבתי-ספר המתכוננים לקראת בחינות המיצ”ב בעזרת
ניתוח מקרים וסימולציהשל מצבים עם תסריטים ושחקנים באנגלית
המתאימים את עצמם לצרכים המקצועיים ולנושאים .התכנית הינה
חלק מ 60-שעות ייעודיות למדריכים בתכנית.

מורים לאנגלית בשולחן עגול עם המנכ"ל
בשבוע שעבר נפגשו  47מורים לאנגלית ,רכזי מקצוע ומדריכים עם
מנכ"ל משרד החינוך ,מר שמואל אבואב ,לשיחה על הנושאים אשר
מעסיקים את המורים לאנגלית .הם הביעו שביעות רצון והערכה
לנוכח הפעולות הרבות שנעשות לשיפור הוראת האנגלית בבתי
הספר אך גם העלו קשיים הדורשים התייחסות וטיפול .נושאים
חשובים שעלו :גודל הכיתות והקושי להגיע לכל תלמיד על פי צרכיו
(במיוחד בעבודה על מיומנויות שיח) ,חשיבותה של התפתחות
מקצועית (בעיקר בקרב מורים שאינם דוברי השפה) ,הצורך
שמנהלים יעודדו את מוריהם לקחת חלק בקהילות הלומדות ()PLC
מעבר להשתלמויות הבית ספריות .כמו כן ,הובעה דאגה לנוכח
הפורמט והאורך של מבחני המיצ"ב.

מפגש מורי סולמות בעפולה
בתאריך  29.11התקיים בעפולה מפגש של  180מורים בתיכון,
המשתתפים בתוכנית סולמות .המפגש עסק בחשיבות הוראה של
אוצר מילים בהשתתפותה של ד"ר אלישבע ברקון ובהתייחסות לאוצר
מילים כאבן יסוד להוראה והערכה בכל אופנויות השפה .בנוסף ,זו
היתה הזדמנות להסביר למורים על השאילון הבגרות בפיילוט
שיתקיים בקיץ הקרוב ,הרציונל והמשמעויות האופרטיביות .ההסבר
הביא לגידול ברצון להצטרף לניסוי הבחינה הכוללת אוצר מילים.
בתום ההרצאות המורים השתתפו בסדנאות שבהם התאוריה באה
לידי מעשה :אוצר מילים עם דיבור ,אוצר מילים בספרות ,אוצר מילים
בכתיבה ואוצר מילים בהבנת הנקרא.

