


סקירה מהירה  -מרכיבי התוכנית•
עדכונים•

מעבר לפעילות הוראה מרחוק•

אתגרים והזדמנויות•

עם הפנים קדימה•



סקירה מהירה



Proficiency Testמבדק רמה 
'עד רמה ה-השלמת המבדק לרמות הבאות•

יעיל ומהיר יותר, העברת המבדק לתהליך מקוון מלא•

הגדלת מספר הנבדקים ברמה הארצית לניתוח נתונים  •

והסקת מסקנות



השתלמויות לאורך השנה•
מקבלים הדרכות על דרכי הוראה מרחוק:בימים אלו•

תיקיית תכנים  , וואטסאפקבוצת -התרחבות קהילת המורים•

פייסבוק, לשיתוף ידע

כח הוראה ייעודי

Dedicated Teaching Staff



תכנים מותאמים
Culturally Adjusted Teaching Materials

ספרים שמדברים לקהל היעד ומותאמים לחברה הערבית•

שילוב שפה ותכנים תעסוקתיים•

חשיבה לכיוון של פיתוח ספרים לרמות הבאות•

בכל ספר20%-הוספת תרגולים והפעלות בשיעור של כ•

'ב+'אמדריכי מורים מקיפים לשתי הרמות •

והעברה להדפסה, סיום עיצוב הספרים: בימים אלו•



הערכת למידה
מבחנים להערכת הלמידה באמצע ובסיום כל קורס•

מטלות  , פרזנטציות, השתתפות בכיתה: מחוון ציונים שכולל•

ומבחנים

תמונה כוללת על המתרחש בכיתה באמצעות תצפיות  •

ומשובים



,  קורס קריאה וכתיבה: הוספת מרכיבים מעבר לשתי הרמות•
קורס מורים ומבדק מיון

אוכלוסייה  -חשוב למזרח ירושלים:קורס קריאה וכתיבה•

שמגיעה לרוב ללא רקע בסיס בשפה העברית

הפקת דמו להדגמת יחידה אחת: השלב הבא•

קורס מקוון

Online Learning Course



עדכונים
להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית+ תכנית עברית•

ממשיכה לפעול גם בתקופה משבר הקורונה במתכונת של הוראה  

.מרחוק

.משתתפים200-קבוצות פועלות ברחבי הארץ עם יותר מ16•

.נעשית חשיבה לפתוח עוד קורסים מרחוק באזורים נוספים בארץ•

איך תשפיע התקופה הזו על השלב  : שאלה שאנחנו שואלים•

?שאחרי הקורונה



תכנים-עדכון
מוזמנים  -בשלבי סגירה' ב+'אעיצוב הספרים של רמה •

כאןלהתרשם בקישור הבא בעיצוב של אחד הספרים 

בכל ספר ונכתבו  20%-תוספת של כ, נוספו תרגולים והפעלות•

'ב+'אמדריכי מורים מקיפים לשתי הרמות 

עם קישורים ליישומים חשובים לעבודת  אתר אינטרנטהוקם •

המורים

מפותחות מצגות מותאמות להוראה מרחוק לטובת התכנית•

https://jdcil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/saeeddi_jdc_org/EV3SbNmjZ5tBpLYrKizLxIUBopUat0sy3hAY8HtRQpgcDg?e=ZD3dNa
https://diabatsaeed.wixsite.com/ivritfromhome


קורס עברית דיגיטלי-עדכון
עבודה עם חברת מתודיקה וישראל דיגיטלית•

אושר מסמך פיצוח התכנים ומרכיבי הקורס•

לטובת צילום הסרטוניםפרזנטוריםגויסו •

יחידת דמו תשלח במהלך החודש הקרוב•

קורס : תעשה הוספת של מרכיבים מעבר לחומרים בספרים•

קורס מורים ומבדק מיון, קריאה וכתיבה



נלקחה החלטה לכתוב תכנית חירום  , עם תחילת המשבר

.  לשמירה על המשכיות הפעילות בקורסי העברית

:התכנית כללה

שיחות  : מעבר הדרגתי לפעילות מרחוק באמצעות שילוב כלים

עד מעבר לכיתה  , הקלטות אודיו וסרטונים, וואטסאפ, טלפון

.וירטואלית

משמעותי של הדרכות והשתלמויות לצוות  תיגבורנעשה 

המורים בתחומי הוראה מרחוק וכלים דיגיטליים

מעבר לפעילות הוראה מרחוק



במהלך מתכונת ההוראה מרחוק נכתבו מספר מדריכים 

:בנושאים רלוונטיים

בקהילות למידהבוואטסאפשימוש , טיפים להוראה סינכרונית

מעבר לפעילות הוראה מרחוק



תשתיות אינטרנט וסלולר חלשות בחלק מהמקומות  •

(והמורים)אוריינות דיגיטלית נמוכה אצל חלק מהמשתתפים •

משאבים מוגבלים•

משפחה  , בית)סדר עדיפויות משתנה בקרב קהל היעד •

התפתחות אישית והשתלבות  , וביטחון במקום למידה

(  בתעסוקה

אתגרים



ובפלטפורמות רשתות חברתיות מגוונותשימוש נפוץ במובייל•

הזדמנות לשימור הידע באמצעים דיגיטליים•

בהוראת עברית בתכניות התעסוקה  דיגיטלשילוב -חדשנות בתחום•

הכשרת צוותים שתסייע להם במשימות נוספות  •
חשיפת המשתתפים לכלים חדשים שרלוונטיים לעולם העבודה•

הקניית מיומנויות רלוונטיות לעולם העבודה המודרני •

יאפשר למידה והפקת לקחים -הטמעת כלים ללמידה ועבודה מרחוק•

כחלק מפיתוח הקורס המקוון

הזדמנויות



:כיווני פעולה עתידיים

פיתוח האתר לרמות נוספות•

התחיל-הקמת קהילת מורים ארצית•

חשיבה על פיתוח קהילת בוגרים ארצית של קורסי העברית•

גם לאחר החזרה -שילוב ההוראה מרחוק בקורסים הרגילים•

לשגרה

עם הפנים קדימה



ברמות שונותקבוצות הטרוגניות•

תכני לימוד שונים•

מורים עם פרופילים שונים•

עברית תעסוקתית בלבד•

,  כיתה, נסיעות-קבוצות פרונטליות•

"דפים"התארגנות עם ציוד והמון 

כל אחד עובד לבד•

קבוצות הומוגניות לפי רמות•

תכנים מותאמים תרבותית•

הכשרה-הגדרת פרופיל למורה•

לימוד עברית במובן הרחב•

...מסך ולחיצת כפתור•

חלק  -נגישות לתכנים ושיתוף ידע•

"!צוות ארצי"מ



!شكرا

Thank you!


