פורום בינלאומי מתוקשב למורי עברית )חינם( »פורומים » מאמרים  -במת דיון»
תשובה ל :ביקורת על ספרי לימוד של עברית כשפה נוספת
על ידי Haya Feigבתאריך 01:19 ,29/03/2017
רב פעלים ספר ללימוד הפועל ברמה המתקדמת – דורון מגן ,אמנון ברוק .הוצאת אקדמון.2016 ,
הספר מצוין לשימושו של המורה ברמות הבינוניות מחד ,ולשימושם של תלמידים ברמות הגבוהות מאידך.
ברמה הבינונית יכול המורה להשתמש בספר כחומר עזר בתהליך ההוראה שלו ,ואף לעזור לתלמידיו להבין את
קטעי ההסבר בכל אחד מחלקי הספר .אולם מאחר והספר מוגדר כספר ללימוד הפועל ברמה המתקדמת ,יכול
המורה בכיתות ברמה המתקדמת להשתמש בספר כחלק מהוראה בשיטת "הכיתה ההפוכה".
אישית הייתי משתמשת בספר לא רק לתרגול הפעלים ,אלא גם להבנת הנקרא ,במטרה לעזור לתלמידים
לרכוש את היכולת להבין הוראות והנחיות לקראת לימוד עצמאי ומכאן הקשר ל"כיתה ההפוכה" .מאחר והספר
מחולק לבניינים השונים והגזרות השונות ,יכול המורה ליצור אוצר מילים לכל יחידה ,התרגול של התלמידים
יכול להיות הוכחה שהדברים הובנו היטב .בשיטת "הכיתה ההפוכה" התלמידים ילמדו בזמנם הם את קטעי
ההנחיה ויתרגלו בקבוצות או בזוגות בכיתה.
כספר לימוד ברמה המתקדמת ,כפי שהוא מוגדר ,הספר מצוין לשחזור ושינון של הדקדוק שנלמד במהלך
השנים .ההסברים והפניית תשומת הלב של התלמיד לפרטים השונים לפני התרגול הם רעיון מצוין .כמו כן יכול
התלמיד לבדוק את עבודתו בעזרת תוספת התשובות בסוף הספר.
הספר הוא בהחלט תוספת מצוינת לכל ספריה ללימוד עברית ,לכל מורה המלמד עברית ברמות הבינוניות
והמתקדמות ולעל תלמיד ברמה המתקדמת שרוצה לחזק ,לשחזר ולשמר את ידיעת העברית

This book is an excellent addition to any Hebrew learning library, and teacher that teaches in the
intermediate and the advanced levels of Hebrew and to any advanced student that is looking into
strengthening the advanced level he/she is on. I would use the book not only as it is defined for
learning the verbs in the advanced level, but as part of the Flipped Classroom.
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