מורים/ות וספרנים/ות יקרים שלום רב,
בשנת הלימודים הקרובה נבחר בית הספר שלכם להפעיל בקרב תלמידיו את תכנית "ספרייה בכיס".

מה זו ספרייה בכיס?
ספרייה בכיס היא תכנית ניסיונית וחדשנית שנפתחה ביוזמה משותפת של המרכז ללימודי רוח בספרייה
הלאומית והפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך .מטרת התוכנית היא למצוא נתיבים חדשים
להנחלת אהבת הקריאה והספר והיא משתלבת בתוכניות עידוד הקריאה בבית הספר.
במסגרת תכנית זאת יקבלו התלמידים במתנה גישה ל 40-ספרי איכות מוקלטים,
שנבחרו בקפידה על מנת לאפשר לילדים ליהנות ממגוון ספרים איכותיים.

מה היתרון בספרים מוקלטים?
מחקרים רבים מצביעים על כך שהאזנה לספרי שמע מתאימה לחיי המתבגרים במאה ה.21-
היא מאפשרת להם לשלב את הספרים באופן טבעי ומהנה בחייהם .בעידן שבו נזנחים הספרים לטובת
המסכים ,ספרי השמע מצליחים עדיין להיות אבן שואבת למתבגרים .האזנה לספרי שמע תורמת לשיפור
מיומנויות שפה :היא מרחיבה את אוצר המילים ותורמת לשיפור ההבנה ולהעשרת הרקע התרבותי
והספרותי .כמו כן ,ספרים מוקלטים מחדדים את מיומנויות הקשב שנפגעו כל כך בדור המסכים.
הילדים של המאה ה 21-הם "ילדים דיגיטליים" .הם חיים בדור בו הפיתוחים הטכנולוגיים מתקדמים בצעדי
ענק .אנו מציעים את תכנית "ספריה בכיס" מתוך אמונה כי באחריות מערכת החינוך להכשיר את תלמידנו
לעולם הדיגיטלי בו הם חיים ,ולתת להם את הכלים להשתמש בטכנולוגיה שסביבם בתבונה.

כיצד פועלת התכנית?
התלמידים יקבלו קוד שיאפשר להם להאזין ללא תשלום לספרים שנבחרו במכשיר הסלולרי
או במחשב באמצעות הישומון אייקאסט ( )Icastספרים מוקלטים.

ההאזנה לספרים תתבצע בהנחייתם ובעידודם של מורי הספרות בבית הספר.
האזנה לספרים תתבסס על זמני האזנה בבית הספר ובבית.

המורים והספרנים המעורבים בתוכנית יקבלו גישה למנוי הפתוח של אי קאסט
ויוכלו להאזין לכל הספרים הקיימים בישומון.

מה התפקיד שלכם בתוכנית?
הצלחת התכנית תלויה במידה רבה בנכונותכם "להתניע" תהליך קריאה אנרגטי ותוסס שיכלול שיחה ודיון,
שיתוף חוויתי ופיתוח יצירתי .אנו רואים בכם שותפים מלאים בתוכנית חלוצית זו.
בית הספר הגיש תכנית פעילות לקידום ההאזנה לספרים:
פעולת השקה חגיגית של התכנית
ימי שיא סביב תכני הספרים
פעילות אסיף של תוצרי השנה
התפקיד שלכם הוא להטמיע את השימוש בספרים המוקלטים ולשלבו בשגרת בית הספר.

איך מתחילים?
מתכננים מתווה פעילות שנתי בשיתוף הצוות וההנהלה
מספרים לתלמידים על התוכנית ויוצרים עניין ומוטיבציה
אוספים את כתובות הדואר האלקטרוני של התלמידים ומרכזים אותם בקובץ אקסל
מעבירים את קובץ האקסל לאיש הקשר הבית ספרי
מבקשים מהתלמידים להוריד לטלפונים את האפליקציה אייקאסט ספרים מוקלטים.
לאחר קליטת הכתובות באפליקציה יקבלו התלמידים סיסמא שתשמש אותם במהלך שנת הלימודים ותקנה
להם גישה לספרים המוקלטים.

ומה הלאה?
← תוכלו להקדיש זמן קצר בראשית השיעור להאזנה משותפת בכיתה ,האזנה שבועית בספרייה,
האזנה אישית בשעות הפנאי ובקבוצות.
← באתר המרכז ללימודי רוח תוכלו למצוא את רשימת הספרים המוקלטים לשנת הלימודים תש"ף.
לצידם תוכלו למצוא חומרי עזר להוראת הספרים שיתעדכנו באופן רציף במהלך השנה.
← נשמח לאפשר שיתוף עמיתים ולשתף את כלל מורי "ספרייה בכיס" בתוצרים שפיתחתם בבית הספר שלכם.
תוכלו לשלוח חומרים אל שירי ארן רכזת התוכניתshiri.aran@nli.org.il :
← בבית ספרכם ישנו איש קשר שהוא הכתובת לכל שאלה הקשורה בהפעלת התכנית מבחינה טכנית ומבחינה פדגוגית.
← בכל שאלה ובעיה אפשר לפנות אל שירי ארן רכזת התכנית  shiri.aran@nli.org.ilאו בכתובת
Merkaz.ruach@nli.org.il

מירב בראוטבר פסט
מפמ"רית ספרות-ממלכתי

ד"ר טלי יניב
מפמ"רית ספרות -ממ"ד

נטע שפירא
מנהלת המרכז ללימודי רוח

