ביה"ס לחינוך
היחידה ללימודי הוראה ,סטאז'
ופיתוח מקצועי

ד"ר עליזה לזרסון

אני מלמדת לשון והבעה כבר למעלה מ 30-שנה במסגרות שונות ומגוונות .בכלל זה ,יותר משני עשורים
בהכשרת מורים כאן ,בבר אילן ויותר מעשור בהוראת אוריינות אקדמית בבית הספר לתקשורת .בראשית
הקריירה שלי הייתי מורה ללשון והבעה (וערבית)  -מחנכת בחטיבת ביניים (חטיבת ברנר בפתח תקווה),
תפקיד שאני גאה בו יותר מכול .הייתי כמובן מרכזת מקצוע ואפילו מרכזת פדגוגית של כל בית הספר ,ותוך
כך  -מורה מאמנת-נאמנה של המסלול ללשון בבר אילן...
בד בבד עם הוראה בשדה עבדתי במט"ח ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,ושם ...פיתחתי וכתבתי והשתתפתי
בכתיבת חומרי לימוד באוריינות וחינוך לשוני ,למשל...
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85765271
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesim
ot/Maagar_hatab_evrit.htm
איך מלמדים לשון בדרך הגילוי? ההנחה היא שלתלמידים יש ידע טבעי בשפה .על בסיס הנחה זו  -כל
שעלינו ,המורים ,לעשות  -לשלוף את הידע הזה (בעזרת הפעלות "מציתות" מתאימות) ולהמשיג אותו.
אחר כך כמובן ללמד באופן שיטתי ,להרחיב ,לתרגל ,ולבסוף – "להמריא" ,כלומר להשתמש בידע הזה מחוץ
לגבולות הכיתה ,בהקשרים חברתיים ואחרים .מבחינתי אין בעיה ללמוד ללמד "עברית" גם עם השיר הבא
(תיהנו!)https://www.youtube.com/watch?v=iG8z5GpOazc:
אחד הדברים המרשימים שקורים בהכשרה :הסטודנטים  -בזמן הקצר של שנה-שנתיים  -לא רק משפרים
את כתיבתם-הם אלא גם לומדים ללמד כתיבה .כדאי שתדעו :המסלול שלנו הוא היחיד בארץ שמציע
הכשרה יסודית כזאת להוראת הבעה ,מתוך גישה הרואה בו מקצוע קריטי לכל המקצועות ולאורך כל החיים
– להצלחה בלימודים ולמימוש אישי-חברתי-אזרחי.
ועכשיו אליכם :למה להיות מורה? למה להיות מורה ללשון? למה דווקא אצלנו בבית הספר לחינוך של בר
אילן? להיות מורה פירושו להתחדד מבחינה אישית ומבחינה מקצועית; להבין יותר על עצמי ועל השפה;
לפתח אוריינטציה חינוכית; לצמוח לתוך תחום עניין ורשת מקצועית תוססת; ליצור ,לממש פנטזיות ,לחקור,
להשפיע על עמיתים .למה להיות מורה ללשון? כי צריך .צריך ,למען הילדים שלנו-שלכם ,מורים טובים יודעי
מקצוע .ובמיוחד עכשיו! אם לא תצטרפו ,יסתפקו בבתי-הספר בלית ברירה במורים מזדמנים יודעי "עברית",
וחבל( .ראו את הדוח האחרון של מבקר המדינה בעניין זה!) .כדי ללמד לשון צריך לדעת .זה אתגר .זו שליחות.
זה מקצוע .זו פרופסיה .למה כאן ,בבר אילן? כי אנחנו מיוחדים .אנחנו היחידים בין כל מכשירי המורים
ללשון ולהבעה בארץ ,שיכולים להתגאות בתכנית ייחודית ,מגובשת ,בעלת מסורת ארוכת שנים עם הצלחות
מוכחות בשטח.
כל זה מלהיב .מעורר .יצירתי .חדשני  .עדכני .כל זה בהישג ידכם ,כאן ,אצלנו.
אתם מוזמנים להירשם למסלול שלנו ללשון ולהבעה ,המסלול הטבעי שלכם לתעודת הוראה!

