
     

 

 

 היחידה לחינוך לשוני בחמ"ד 
 

 

 תשפ"ג  לשנת  למורי החמ"ד ( אופק חדש) מקוונותהשתלמויות 

 הרשמה מידע ו                                                             

 מורה יקר/ה,

 

 , מידךגם לך המורה וגם לתל ,ומהנהך חווייתית דרב תלמידך ההישגים הלימודיים של קדם את אם ברצונך ל

מענה  מהןת  אחכל  ב  .שלנובהשתלמויות    מקומך ל     תקבל/י  מורכביםכיצד  מצבים  עם  את  התמודד  לקדם   ,

 .  לכה למעשההנלמד האת   ד ליישםכיצהתלמידים ו

לבהש אמצעי  מגוון  יש  ו,  ידהמ תלמויות  מעשסרטונים  מהשטחהדגמות  שילוב  ו  יות  להפעלה    כליכן  תקשוב 

   ובלמידה מרחוק. בכיתה

אמונית  ללמידה בזיקה ו ד"עדי החמ לי, הלשוניודים בחינוך בתוכנית הלימלנדרש ת  וממותא השתלמות ה

 תלם/ת חסות אישית לכל משערוץ פתוח להתיי .SEL רגשית חברתית

 

   .השתלמות לקבלת גמולשעות  30כל השתלמות מקנה 

 

 בחינוך לשוני  מקוונות השתלמויות  

 

   שוביים בשילוב כלים תק טיפוח ההבעה בע"פ ובכתבל "עופרים"  תכנית .1

קידום  ומובילים ל  דעת נוספים-תחומיעקרונות תכנית "עופרים" ניתנים ליישום בשיעורי עברית וב

למידה  את התוכנית הוא המייחד וכתיבה. בנת הנקרא ה, רחבת אוצר מיליםהל דגש עב שפההישגים ב

 . י תפקידיםמשחקהמשלבת  פעילה וחווייתית

  למעט, ""עופריםתתף בעבר בלמי שהש גםרים לכל המו היא פתוחהההשתלמות במתכונת חדשה ו

 .  והלאה 2020  בקיץ מורים שהשתלמו 

 

 מיומנויות שפה בהוראת תורהשילוב  .2

כלים ומיומנויות מתחום השפה    פתחונ הידע אודות תופעות לשוניות ייחודיות בלשון המקרארחיב את נ

 . יוך הלשונודים בחינבתוכנית הלימ 7, בזיקה להישג אקרמכמפתח להבנת ה

 

 (למלמדים ולמורי חב"ד מתאים גם מסלול השתלמות מיוחד ) 'ב-'חינוך לשוני למורי א .3

ים על  גורמים המשפיע ה מהםה לשפה כתובה ונלמד  ורדבבהשתלמות נעסוק בתהליך המעבר משפה 

)הפרופיל האורייני,   'ב-'לכיתות א  ייםהייחוד  כלי הערכהנכיר את . ריאה והכתיבהרכישת הקבקשיים 

  . בכיתה א', מבדק לכיתה ב' ותלקיט הכתיבה( מבדק הקריאה

 

.  (למלמדים ולמורי חב"ד  מתאים גם  מסלול השתלמות מיוחד ) 'ו-' כיתות גני למורי חינוך לשו .4

   כלי הערכה עפ"י  ללומדים המותאמות דיפרנציאליות  הוראה כים לתכנוןנכיר דר בהשתלמות  

 . לטיפוח הקריאה והכתיבהלהעשרת השפה,  יקות הוראה מתקדמות פרקטוהפעלת  חדשניים           

 

 ס"דב



     

תעסוק במתן כלים להוראת ספרות ולעידוד   ת ההשתלמו שגב.בהנחיית ד"ר יעל  הסיפור!ספר זה כל  .5

ילים,  קריאה תוך התמקדות בהיבטים דיפרנציאליים של פיתוח השיח הדבור והכתוב, העשרת אוצר מ

 מצום פערים לימודיים. פיתוח שטף הקריאה וצ

 

שיים  תעסוק בשילוב היבטים רג ההשתלמות שגב.בהנחיית ד"ר יעל  כלים בהוראת המדרש והפיוט .6

 .ויצירתיים של פעילויות להעשרת השיח הכתוב והדבור בעקבות הוראת המדרש והפיוט

 

 

       רישום

 .סיום מכסת המשתלמים  המאושרתעד פתוחה ההרשמה 

 .הקודם זוכהכל על בסיס  ת במספר הנרשמיםפתיחת ההשתלמות מותני

 

 בקישור זה: רישום להשתלמויות

https://forms.gle/g6ey5ddf5eWCqSCC7 

 

 

   נובמבר.תחילת חודש   :השתלמויותלו"ז צפוי לתחילת ה 

 . שקלים 35דמי רישום בסך 

 .למויותההשת פתיחת  ילפנ  לנרשמים יישלחו  פרטים נוספיםו תשלוםהדרכי 

 

 0509041559זהבה פלד   ת ההשתלמויו רכזתוברורים ניתן לפנות ללשאלות 

zehavapeled@gmail.com 

 

 

https://forms.gle/g6ey5ddf5eWCqSCC7
mailto:zehavapeled@gmail.com

