הכל תלוי "בי" – מרכז הסימולציה במכללה האקדמית אחוה
בשנים האחרונות הפכה ההכשרה באמצעות סימולציה למגמה גוברת והולכת במגוון תחומים בארץ
ובעולם .הסימולציה כוללת הדמיה של תרחיש המתאר מציאות מתחום הדעת הדורשת תגובה בזמן
אמת .בנוסף כוללת ההתנסות תחקיר רפלקטיבי קבוצתי ואישי המאפשר למתנסים ולצופים לפתח
מיומנויות וכלים יישומיים רלבנטיים לתחום הדעת ולתרחיש המוצג.
מרכז "בי"
מרכז הסימולציה במכללה האקדמית אחוה ממוקם בבניין בית הספר לחינוך ומאפשר למידה
מגוונת המגמה מציאות בתחומי השדה החינוכי אודות לתשתיות וציוד טכנולוגי מתקדם הכולל
אמצעי הקלטה ובקרה חדישים ,ריהוט וורסבילי ( )Space Techטאבלטים למשתתפים ,מסכי
מחשב  ,Smart TV Samsungלוחות ניידים ועוד.
מרכז "בי" מסמן את החתירה לשילוב מאוזן בין ידע דיסציפלינארי לממד הבינאישי ( Center of
 )Inter Personal and Discipline - IPDוחורט על דגלו את השימוש המושכל בידע דיסציפלינארי
בממד הבינאישי של ההוראה .המרכז משרת מגוון רחב של קהלי יעד בתחום ההוראה החל מפרחי
הוראה עבור דרך עובדי הוראה בהתמחות ,מדריכים פדגוגיים ,עובדי הוראה וותיקים ,סגלי בתי
ספר עובדי מטה במשרד החינוך משתלמים במרכזי פסג"ה ועוד .התנסויות נערכות בשפה העברית
ובעתיד הכוונה להתרחב ולהנגיש את המתודולוגיה גם לקבוצות מתחומי מנהל שונים ,אוכלוסיות
עם מוגבלויות ועוד.
תכנית ייחודית :סדנאות סימולציה בתחום הוראת אנגלית
לאחרונה ,זכתה המכללה במכרז להנגשת הסימולציה למורים ולמורות לאנגלית מתוך ההבנה כי
לימוד שפה בכלל ואנגלית בפרט ,מבוסס על דיבור ועל יכולת תקשורת בין אישית .לאור הדגש של
מערכת החינוך הישראלית על כישורים מילוליים באנגלית ,בעיקר בעל פה ,השימוש בסימולציות
באנגלית נועד לקדם ולהדגים מיומנות בדיבור ואת הדרכים ללמד ולהעריך אותה דרך מצבים
תקשורתיים אותנטיים .למעשה סימולציות מספקות סביבת למידה אידיאלית שבה ניתן להדגים,
לאמן ולהעריך מיומנות לשונית בעל פה במצבים אמתיים המתרחשים בכיתה .בכך מהווה
הסימולציה תוספת חשובה למאמצים הרבים להקניית השפה האנגלית ,מסייעת להעצים את
המורים לאנגלית ומעודדת אותם לייבא את הכישורים הנלמדים בסימולציה לכיתות הלימוד.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולהתנסות עם צוות מורי האנגלית בחוויית למידה חדשנית
ומעוררת השראה במרכז הסימולציה  BEלפרטים ניתן לפנות:
לד"ר אורנה לוין ,המנהלת האקדמית של מרכז הסימולציה "בי"
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לתיאום סדנאות נא לפנות ללאה שחר ,ראש היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
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