עברית מסביב לעולם

תכנית לימודים היברידית להוראת עברית
מאז פרוץ הקורונה ,העולם עומד בפני אתגרים חסרי תקדים .משפחות ואנשי
חינוך ,במיוחד בגיל הרך ,מתמודדים עם דרישות גוברות ובתי ספר עוברים
להוראה ולמידה מבוססות טכנולוגיה בגן ,בבית הספר ובבית .אנו מאמינים
שדפוסי הלמידה הללו ילוו את הילדים ואת המורים גם בשנים הבאות.
מכיוון שמסגרות חינוך רבות עברו ללמידה מקוונת בבית ,מורים ,תלמידים
והורים תוהים מה ,מתי ואיך ללמד  /ללמוד עברית.

״עברית מסביב לעולם״ נוצרה כדי לתמוך במורים ובהורים עם
תוכנית לימודים היברידית חדשה בעברית עבור הלומדים
הצעירים ביותר שלנו ,גם בכיתה וגם בבית.
התוכנית הושקה בסוף אוקטובר  2020ואנו עובדים ללא לאות כדי להפיק
את המשחקים הדיגיטליים והמשאבים הנלווים אליהם .אנו נמצאים בשלבים
ראשוניים של כתיבת מדריכי מורים ומשפחה מפורטים.

במדריכים הללו נציע מגוון רעיונות ודרכי
הוראה סינכרונים וא -סינכרונים לפני ואחרי
החשיפה למשחק הדיגיטלי בבית ובכיתה,
תוך כדי פיתוח כישורי דיבור ומשחק
חברתי בעברית.
כמו כן ,המדריכים יכללו היגדים המתארים
מה הלומדים מסוגלים לעשות בפועל עם
השפה שנלמדה במצבים שונים
ולמטרות שונות.

עברית מסביב לעולם
מעצימה מורים לגיל הרך ופותחת בפניהם עולם חדש של פיתוח מקצועי .המורים אינם מאבדים את
החופש הפדגוגי שלהם ,להפך :הם יכולים לנצל בצורה מיטבית את יכולותיהם כאשר ההוראה היא
בהקשר לעולמם של הלומדים ,מותאמת לרמת השפה שלהם ,ומתאימה להוראה גם בכיתה וגם בבית.
כל המשחקים נועדו להעביר את הלומדים מרמת מתחילים בסיסית במיומנויות דיבור והאזנה לרמת
ביניים נמוכה.

חשוב לציין:
התוכנית מבוססת על הגישה התקשורתית:
 מעודדת אינטראקציה בקרב הלומדים כדי להחליףמידע ולפתור בעיות
 משתמשת בטקסטים אותנטיים ובפעילויות בהקשריםשל "העולם האמיתי"
 מעמידה את הלומדים במרכז בכך שהיא מתחשבותברקע שלהם ובצורכי השפה שלהם .כמו כן היא
מאפשרת להם יצירתיות ובחירה ביחס להוראה וללמידה
 מעודדת תפקוד בשפה תוך שימוש בתבניותלשוניות ובאוצר מילים רלוונטיים השכיחים בקרב ילדים
בני גילם בישראל.
התוכנית מזמנת פעילויות של האזנה ודיבור לפני לימוד
הקריאה והכתיבה .התוכנית חושפת את הילדים לשפה
הכתובה ,כך שמורים יכולים להשתמש בטקסטים לצורכי

התוכנית כוללת:

קריאה וכתיבה.

גישה למשחקים דיגיטליים .בשלב ראשון  30 -משחקים

התרבות הישראלית שזורה ביחידות הלימוד השונות.

אינטראקטיבים .בסיום התוכנית  110משחקים דיגיטליים.

את התוכנית מלווה פודי הקיפוד )חיה מוגנת בישראל(

גישה לאתר התוכנית הכולל חומרי עזר להדפסה,

וחבורה של שמונה ילדים המייצגים קשת רחבה של

המבוססים על התכנים של המשחקים הדיגיטלים:

החברה הישראלית .כמו כן משולבות בתוכנית יצירות

פוסטרים ,כרטיסי הבזק ,יצירה ,משחקי לוח ,קלפים ועוד.

מקוריות ישראליות .לקראת כל חג יצא משחק בהקשר

גישה למחולל משחקים הכולל ערכת יצירה דיגיטלית של

התרבותי של החג.

עברית מסביב לעולם.

התוכן וההקשרים נוגעים לחיי היומיום של הילדים,

יצירת קבוצה /כיתה ומתן שמות משתמש למורים

והם מאורגנים סביב נושאים מהסביבה המיידית הקרובה

וללומדים.

של הילדים .הנושאים בתוכנית יכללו בין היתר :הכרות,

הוראה דיפרנציאלית ומעקב אחר השימוש של הלומדים

הצגת עצמי והמשפחה ,מזג אוויר ,צבעים ,מאכלים ,חיות

במשחקים.

מחמד ,גן חיות ,אברי הגוף ,כלי תחבורה ועוד.

אפשרות לתוצרים דיגיטלים של הלומדים ושל המורים

התוכנית בעלת מבנה ספירלי  -כך שככל שהילדים

באמצעות מחולל המשחקים.

יתקדמו בעברית ויהיו להם יכולות תפקודיות רבות יותר,

מדריכים למורה ולמשפחה יעלו בקרוב.

כך יתרחבו הנושאים .מכיוון שמדובר בתכנית לימודים

גישה לכל הפלטפורמה והתכנים של Ji Tap

ספירלית ,התלמידים יחזרו לנושאים הללו עם נפח שפה

איך רוכשים את התוכנית?
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כל מי שיש לו מינוי  Proב Ji Tapיכול להשתמש בתוכנית.

רחב יותר ויכולות מורחבות בתיפקודי השפה ברמת
כל הפעילויות בתוכנית מתאימות להתפתחות של ילדים
בני  3עד  ,7ועוסקות בכישורי חיים ,פיתרון בעיות,
מיומנויות חשיבה ועוד .כל מורה יכולה להתאים את
הפעילויות לקבוצה הספציפית שלה.

כדי לרכוש מינוי  Proיש להירשם )חינם( עם שם משתמש
וסיסמה ל Ji Tapכאן
אם כבר קיים שם משתמש למורה אין צורך להירשם שוב.
לאחר ההרשמה ניתן לשדרג למינוי  Proכאן.

הכשרת מורים
בחודש ינואר ייפתח קורס ראשון בן  10מפגשים.
קיימת גם אפשרות להדרכה בית ספרית.
הקורסים וההדרכות אינם כלולים במינוי.
המעוניינים יכולים להירשם באתר התוכנית כאן.

הקורס כולל:
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הדרכה בשימוש
בפלטפורמה של
 Ji Tapוהאפשרויות
שהיא מציעה

הדרכה טכנו-
פדגוגית של הוראה
ולמידה היברידיות
ותכנון יחידה
היברידית מיטבית

דרכי הוראה
בכיתה -פעילויות
תקשורתיות בדיבור
ומשחק חברתי

פיתוח קבוצת מורים
לומדת ושיתוף
תוצרים

צרו קשר

דרך אתר התוכנית כאן
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