לוח זמנים
השתלמות מקוונת להכשרת מורים ליידיש בנושא :אוצר מילים  -ווערטער ווערטן
חלק ב'
מנחה :מרגלית זומר
מס
1.

תאריך

יום

19/10/2020

ב'

תיאור

מפגש היכרות עם המשתתפים ,תכני הקורס,
תכנית העבודה וחלוקה לקבוצות עבודה
משותפות.

א' חשון
תשפ"א

סוג המפגש

משעה

עד שעה

סינכרוני מפגש
באונליין עם
המנחה

קישור למפגש
טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש
09-9668486

"הבה ונכיר"  -בצליל ובשיר.
נפתח את ההשתלמות ווערטער ווערטן -
"מילים שוות ערך"  .חלק ב'

20:30

פתיחת שנה"ל:
●

השיר הראשון שהמורה מלמדת
בכיתה.

(לציין משלב שפה )A2, B1
מהלך השיעור ,פתיחה ,גוף וסיכום.
2.

2/11/2020
ט"ו חשון
תשפ"א

ב'

אסינכרוני

הסביבה שלי
משלב שפה 2A-
עבודה על טקסט או דו שיח מוקלט ומושמע
בשילוב מצגת של אוצר המילים
 .1למידה תיאורטית של הנושא" :הסביבה
שלי"
א .מה קיים בסביבתי?
ב .אמצעים טכנולוגיים:
מצגת תמונות דיגיטלית
 .2ללמוד להשתמש בטקסטים ושיחות
מוקלטות  -הבנת הנשמע.
אמצעים דיגיטליים :לסנכרן בין שמע
למצגת התמונות.

קישור למפגש

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

22:00

3.

16/11/2020

אסינכרוני

ב'

הסביבה שלי

כ"ט
במרחשוון
תשפ"א

משלב שפה B1 -

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

עבודה על טקסט או דו שיח מוקלט ומושמע
בשילוב מצגת של אוצר המילים
 .1למידה תיאורטית של הנושא" :הסביבה
שלי"
א .מה קיים בסביבתי?
ב .אמצעים טכנולוגיים:
מצגת תמונות דיגיטלית
 .2ללמוד להשתמש בטקסטים ושיחות
מוקלטות  -הבנת הנשמע.
אמצעים דיגיטליים :לסנכרן בין שמע
למצגת התמונות.
4.

30/11/2020

אסינכרוני

ב'

מאכלים יהודיים

י"ד כסלו
תשפ"א

משלב שפה 2A

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

הכנת שאלון לראיון ברמת דיבור גבוהה.
 .1ראיון עם דמויות הקשורות למאכל
הנבחר.
 .2וידאו  -שלבי הכנת המאכל והרקע
אודותיו כמו בדוגמה המצורפת:
https://www.youtube.com/watch?v=5r
K3tKwOxn8
הכנת שאלון.
5.

21/12/2020
ו' טבת
תשפ"א

אסינכרוני

ב'

המאכלים היהודיים בקהילות השונות (עדה,
מסורת)
משלב שפה 1B
 .1ראיון  -כיצד מכינים את המאכל,
קצת רקע
 .2הכנת סרט וידאו של אופן הכנת
במאכל בשילוב הסברים.
הכנת שאלון.

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

6.

4/1/2021

ב'

הלכה למעשׂה משלב A2

כ' טבת
תשפ"א

קישור למפגש

סינכרוני מפגש
באונליין עם
המנחה

טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש

 10דקות של הצגת הנושא באופן הנחלתו
בכיתה:

09-9668486

לבחירה:
●

הסביבה שלי 1 -
הסביבה שלי 2 -

●

מאכלים יהודיים 1 -
מאכלים יהודיים 2 -

20:30

❏ ביצוע היחידה בכיתה
❏ פרשנות והסבר העבודות שניתנו
לביצוע לתלמידים.
❏ הדגמת שימוש בכלים הטכנולוגיים
כפי שנלמד במהלך המפגשים
❏ הערכת עמיתים
הערכת העבודה העצמית.
7.

18/1/2021
ה' שבט
תשפ"א

אסינכרוני

ב

הלכה למעשׂה משלב B1
 10דקות של הצגת הנושא באופן הנחלתו
בכיתה:
לבחירה:
●

הסביבה שלי 1 -
הסביבה שלי 2 -

●

מאכלים יהודיים 1 -
מאכלים יהודיים 2 -

❏ ביצוע היחידה בכיתה
❏ פרשנות והסבר העבודות שניתנו
לביצוע לתלמידים.
❏ הדגמת שימוש בכלים הטכנולוגיים
כפי שנלמד במהלך המפגשים
❏ הערכת עמיתים
והערכת העבודה העצמית.

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

22:00

8.

1/2/2021

אסינכרוני

ב

בעלי מקצוע

י"ט שבט
תשפ"א

משלב שפה 2A

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

סוגי המקצועות
מקום העבודה
ּכלים
בעלי מקצוע  -בהווה לעומת העתיד
שכר  -דירוג
היכן וכיצד רוכשים הכשרה למקצוע נבחר.
אמצעים דיגיטליים :הכנת וידאו של אופן
הכנת יין או כל תוצר אחר הקשור למקצוע
הנבחר  -מהלך והסבר.
9.

15/2/2021
ג' אדר
תשפ"א

אסינכרוני

ב

בעלי מקצוע
משלב שפה B1
אנו מחפשות עבודה
כתיבת קורות-חיים בייִדיש:
נתונים אישיים
ניסיון והכשרה מקצועית
מושגים:
חל"ת
פיטורין
יחסי עובד מעביד
כתיבת קורות חיים לסופרת ,פסיכולגית
ומקצועות מודרניים דומים
כלים דיגיטליים :שימוש נכון בתוכנות
הקלדה ועיבוד תמלילים.

(עבודה עצמית
באתר הקורס)

10.

8/3/2021
כ"ד אדר
תשפ"א

ב

תיק עבודות
איסוף כל המטלות

קישור למפגש

סינכרוני מפגש
באונליין עם
המנחה

טל' לתמיכה
טכנית בזמן
המפגש

רפלקציה

09-9668486

הערכה וביאור
מסקנות להמשך
לימוד מעשי בכיתה
סיכום הכלים הדיגיטליים שבאו לשימוש
במהלך ההשתלמות ומטלות ביצוע.

20:30

22:00

