
Speak2Go
 לימוד אנגלית

 דבורה באמצעים
דיגיטליים



Speak2go היא חברת טכנולוגיה חינוכית הקיימת מ 2018●
החברה מנוהלת ע"י כפיר אדם והיא מעסיקה כ 15 אנשים●
החברה מסכמת שנתיים בחממו"פ●

שנה א' עם חט"ב בן-יהודה בנס ציונה○
שנה ב' עם חט"ב בן-צבי בקרית אונו○

מי אנחנו ומה עשינו עד כה 

החברה הצטרפה לתוכנית שברשותה אפליקציה עובדת ללימוד ואימון בדיבור באנגלית.●



Movie Time
אפליקציית Speak2Go ללימוד אנגלית דבורה

https://docs.google.com/file/d/1angPCuXzUUxEmlP8Y9s_bZ6ee5cRfhFK/preview


Speak2Go מבנה ורצף של שיעור ב



הדגמה



 פיתוח הפדגוגיה שתאפשר לימוד דיבור באנגלית 
בבתי הספר באמצעות אפליקציות דיבור

האתגר שהביא אותנו לחממו"פ:



שילוב האפליקציה בהוראה בבבתי הספר

ניהול שיעור המשלב עבודה מתוקשבת פרטנית●
העדר מתודולוגיה○
ניהול הכיתה○
תפקיד המורה○
הסחת הדעת של התלמידים○

התוכנה בעלת מבנה קבוע●
לאחר התלהבות ראשונית, התלמידים תופסים את התכנה כמשעממת וטכנית○

מחסור ביחידות קצה (אין מחשב לכל ילד)●

אתגרים פדגוגיים



ניהול שיעור המשלב עבודה מתוקשבת פרטנית
השיעור מתחלק לשני שלבים ברורים:●

שלב א': העברת החומר ע"י המורה באופן פרונטלי○
בשלב זה התלמידים לא נוגעים במחשבים.■
רצוי לחסום את המחשבים באמצעות תוכנת שליטה.■

שלב ב': עבודה מתוקשבת, פרטנית ואינטראקטיבית עם התוכנה○
לפני תחילת הפעילות המורה נותן את כל ההוראות עד לסיום השיעור.■
החלק הפרטני כולל מטלת סיום נושאת ציונים (יוצר אצל התלמידים ■

את הצורך ללמוד בכדי לדעת).
הסתייעות בנאמני מחשב מקרב התלמידים לבעיות טכניות.■

המורה משנה את תפקידו משולט ומעביר חומר בשלב בראשון למסייע ●

ותומך בשלב השני.

מענה לאתגרים הפדגוגיים:



התוכנה בעלת מבנה קבוע שחוזר על עצמו
תוספת משחוק●

משחקי משימה אישיים○
○leaderboard משחקי משימה עם

●(Embedded כ) YouTube -תוספת סרטונים מ
עושר בתכנים○
אין הפרת זכויות יוצרים○

מענה לאתגרים הפדגוגיים:



מחסור ביחידות קצה ומעט שעות ללימוד אנגלית

עבודה מטלפונים ולוח בקרה שמתעדכן בזמן אמת.

מענה למחסור במחשבים●
אפשרות לתת את מטלת הדיבור כשיעורי בית●
מענה לצפיפות בכיתת המחשבים●
פתרון לבידוד ביתי●

מענה לאתגרים הפדגוגיים:



לוח הבקרה



איך הגענו ל 370 בתי ספר?

אם שנתיים =110 (בתי ספר)
איך 3 חודשים = 200?!

הפכנו את המשבר להזדמנות ע"י התאמת המוצר ללמידה מרחוק



תודה!
http://speak2go.com

כפיר אדם והצוות
Kfir@Speak2Go.com

052-544-5215

http://speak2go.com
mailto:Kfir@Speak2go.com

