סיכום פעילות הפורום לשנת הלימודים תשע"ח
שם הפורום :ראשי חוגים להוראת אנגלית
מרכזת :ד"ר לורה מאיור ,אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
מבוא
הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ 19-המכללות שמכשירות מורים לאנגלית,
ולשמש קבוצת חשיבה על הנעשה בתחום ועל השינויים הנדרשים.

מטרות הפורום
מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות ,וכך
לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ .תת-מטרות ספציפיות הן:
 העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל ,על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים
לאנגלית בפרט.
 קשר עם משרד החינוך ,ולפי צורך – הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה.
 העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה.
 תמיכה ,במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה"וותיקים" ,בחדשים יותר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט
 הבנת והטמעה של המסמך החדש של משרד החינוך – The Professional Standards Document
 הפריה ולמידה הדדית דרך מחקר עמיתינו ומחקרים של אורחים.
 חיזוק הקשר עם משרד החינוך באמצעות מפגשים עם המפמ"רית והמפקחים.
 שמירה על שיתוף ותמיכה למרות התוכנית המואצת של משרד החינוך ,שיצרה תחרות בין המכללות.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשע"ח
יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ח
 העברה ושיתוף מידע על הנעשה במכללות בכלל ,ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
 לימוד הסטנדרטים הבין-לאומיים באנגלית כשפה זרה ) CEFR – Common European Framework of
 (Referenceשאומצו בישראל לאחרונה.
 ארגון כנס בשיתוף האגודה למורים לאנגלית בישראל ) .(ETAIהמועד שנקבע – .13.2.2018
 בניית מערכת של קשר ואמון עם המחלקה לאנגלית במשרד החינוך ,במיוחד בתפר שבין המכללות לבתי הספר
)התנסות מעשית ,יציאה לסטאז'(.

סיכום הפעילות

First Session (double session) 10/9/17
1) Registration and numbers: Everyone contributed their registration numbers. A discussion was held
about low registration and the impact on the regular retraining programs. Two of the colleges
represented at the meeting had met the 30 student minimum – the rest had between 10 and 20
registrants. Much confusion is present regarding the execution of this program. Another issue of
concern is the lack of unity amongst the programs.
2) Masa Program: After seeing the news about bringing Americans to Israel to teach spoken English, a
clarification was made by Luba, who explained that this is the MASA program. Not only is it not
new, it is not in the periphery really either. Training takes place at Levinsky. Confusion about the
status of a current  קול קוראfor training.
3) Suzie Ruzak raised the idea of a Mechina for English to prepare those who will not be accepted.
Why are the English teachers not successful in general? (A) Proficiency; (B) Tthe good ones are
grabbed for other jobs; (C) Text book as a crutch; (D) No autonomy; (E) salary.
4) Dr. Tziona Levy gave a very interesting talk about advances in the ministry. Topics covered include;
ABLE, Speak WhatsApp + Lori Roth, the teacher’s file, dictionaries, ladders, extra hours for 7th
grade, Nachshon, online courses with mini accreditation, oral testing, subcommittees, standards,
entrance exams, recruitment.
5) The forum members shared their frustration regarding the new program with Tziona. L. Major will
put it in writing.
6) Dr. Pam Peled (Beit Berl College): Literature – How it is taught and how it should be taught:
Culture, proficiency, vocab etc; Goodbye to HOTS and LOTS in its present form; The problem is in
assessment
7) Interesting talk about censorship in literature at the religious colleges: To be explored further.

Second Session 17/11/17
1) Accelerated Program: Recommendation for next year to the MOE.
2) Summary of Malag visits at Seminar Hakibbutzim, Talpiot, David Yellin, Herzog College.
3) Research Corner: Dr. Beverley Topaz (Seminar HaKibbutzim): MOOCS

Third Session 05/01/18
1) Malag feedback from the colleges visited by the Malag: Responses and conclusions.

2) Dr Orit Elgavi: A Brilliant workshop and lecture on Neuropedagogy.

Fourth Session – Study Day 13/02/18
1) Tziona Levi and Simone Duvall: News from the MOE.
2) Prof. Susan Handelman (Bar Ilan University): 40 Years in the Classroom and I'm still a 'Teacher inTraining'" (lecture and workshop).
3) Parallel Workshops.
4) Closing Panel.

Fifth Session 24/04/18
1) Dr. Sharon Azaria (Talpiot College): PBL and Oral presentation through international cooperation
and competitions.
2) Dr. Orly Hayim (Tel Aviv University): Interviews and discussion with on first language interference
and us in second language education

Sixth Session 01/06/18
1. Presentation by retiring colleagues: Dr. Elizabeth Karkoven (David Yellin) and Dr. Ofra
Rosenstein (Gordon College)
2. Dr. Janina Kahn-Horowitz (Oranim College): Research on Orthography.
3. Prof. Ellen Spolsky: Presentation on teaching literature. A lively conversation followed.

בסימן אישי
, מספר המשתתפים השתנה לאורך השנה. אף שהשתתפות ממשיכה להוות אתגר אמיתי,הפורום פעל כראוי השנה
 בשיתוף עם ההנהלה )רותי סרלין( החלטנו כי בשנה.ואחד היעדים לשנה הבאה הוא לשפר את ההשתתפות הפעילה
 נהניתי לרכז את הפורום ולקבל השראה. וכל מפגש יהיה כפול ומלא לימוד ועיון,הבאה הפורום יתכנס שלוש פעמים
.וידע מעמיתיי ומהאורחים שהזמנו

