
 
 

. תכני הלימוד וההוראה מתבססים על פי Proficiencyעמותת ״עברית בדרכנו״ מבוססת על פי גישת ה 

 ? proficiencyמה זה גישה זו. 

זוהי גישה. זאת לא תיאוריה שבאה להסביר כיצד השפה נרכשת או נלמדת   Proficiency –פרופישנסי 

 וזוהי גם לא מתודולוגיה שמיישמת את התיאוריה והופכת אותה לשיטת הוראה.
. גישה יכולה לאמץ כל תיאוריה או מתודולוגיה אשר תומכת ביעדים גישה היא התווית הדרך או הכיוון

 (.2018יולי ולד, מידלברי קולג׳, שהציבה לעצמה. )פרופסור ורדית רינגו
 

נולדה בסיום מלחמת העולם השנייה, כמכשיר הערכה ליכולת התפקודית בשפה  Proficiencyגישת ה 

  -  ACTFL, בעקבות המלצת ועדה ממשלתית ובחסות 80 -בכל המיומנויות. בשנות ה

American Council on the Teaching of Foreign Languages  
 נכנסה לאקדמיה כמכשיר הערכה ולאחר מכן כמסגרת לתוכנית לימודים. Proficiencyגישת ה 

פותחה הגישה כמסגרת לתוכנית לימודים בעברית, בחסות המחלקה לעברית  ,1990בשנת 
 ובהנחייתה של הפרופסור ורדית רינגוולד.  ,באוניברסיטת ברנדייס, בוסטון

 
תוך שימוש  הלומדים יכולים לעשות בשפה הנלמדתמה  –ואומר  הגישה מתמקדת ביכולת התפקודית

במיומנויות לשוניות: דיבור, כתיבה, קריאה והאזנה ותוך שימוש במיומנות תרבותית: התנהגות תרבותית 
לומדים יודעים לגביי התחביר, תורת הכל זאת נעשה תוך התחשבות בידע על מה וידע על התרבות. 

 הפועל, מורפולוגיה וכדומה.
 

ניתן ללמוד את היכולת התפקודית של הלומד בכל המיומנויות ובכל  – ACTFLהנחיה של   לפי קווי 

קיים אתגר.  והגישה מנסה להוביל לומדים לקראת יכולות בשפה הנלמדתעם זאת מאחר הרמות. 
האתגר הוא כיצד להעביר יכולת תפקודית שנרכשת במסגרת החומר הנלמד לתפקוד בסיטואציה 

אי לכך, כל מוסד יש לעצב את תוכנית הלימודים בהתאם לצרכי הלומד. . בשל כך, real life –אמיתית 

 חינוכי חייב לפתח את חומרי הלימוד המתאימים לו וללומדיו.
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Source: Swender 1999, P.12 , Reprinted by 
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“Hebrew Our Way” basing its curriculum as well as its teaching on Proficiency.   
What is proficiency? 
Proficiency is an approach. It is not a theory that comes to explain how language is 
acquired or learned, nor does it a methodology that applies the theory and makes it a 
teaching method. 
An approach is an outline of a way or direction. An approach can adopt any theory or 
methodology that supports the goals it has set for itself. (Professor Vardit Ringvald, 
Middlebury College, July 2018). 
 
The Proficiency approach was created at the end of World War II, as an assessment 
tool for language functional ability, in all skills. In the 1980’s, following the 
recommendation of a government committee and sponsored by ACTFL - 
American Council on the Teaching of Foreign Languages, the Proficiency approach 
entered into the academics instructions as an assessment instrument and then as a 
framework for a curriculum. 

 
In 1990, the approach was developed as a framework for a Hebrew study program, 
sponsored by the Hebrew Department at Brandeis University, Boston, and under the 
leadership of Professor Vardit Ringvald. 
 
The approach focuses on functional ability  - what learners can do when acquiring  a 
language using linguistic skills: speaking, writing, reading and listening and using 
cultural skill: cultural behavior and knowledge of culture. All this is done with 
consideration of what the learners know about syntax, verb theory, morphology and the 
like. 
 
According to ACTFL guidelines - the learner's functional ability can be studied in all 
skills and at all levels. However, there is a challenge. Since the approach is trying to 
lead learners towards language skills, the challenge is how to transfer functional ability 
acquired within the material being studied to function in a real-life situation. Thus, the 
curriculum should be designed according to the needs of the learner. Consequently, 
every educational institution must develop the appropriate learning materials for it and 
its learners. 


