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Speak2Go
 לימוד ותרגול אנגלית דבורה

במסגרת בית ספר ומהבית
הדגמה והדרכה למורים



865 בתי ספר בתשפ"א●
פתרון מוכח!●

+65% לתלמידים רגילים●
+300%  לתלמידים חלשים●

●All Foundation's Can Do Statement :הפתרון ליסודי כולל

פתרון A to Z. טווח שכבות ד' עד י"ב●

התאמות: לתלמידי החינוך המיוחד, המגזר החרדי, מזרח ירושלים.●

Speak2go אודות



לימוד אנגלית דבורה בכיתה

יחס של מורה אחד להרבה תלמידים●

ריבוי רמות בכיתה = אין אפשרות לקיים למידה דיפרנציאלית●

להרבה לתלמידים אין ביטחון עצמי לדבר מול כל הכיתה.●

מעט מדי שעות לימוד●

אפליקציות שלא מתאימות לתכני הלימוד בישראל הוכחו כלא יעילות●

Speak2go נותנת מענה מלא לכל האתגרים.

אתגרים למורה



אישור משרד החינוך ●
כסביבת תוכן סת- 7045 - אישור פדגוגי■
תוכנית לימודים חיצונית 7233 ■

● .Curriculum-ול BANDS תאימות ל

אינטגרציה למערכות המידע של המשרד: הזדהות אחידה וכספת (קבלת מידע על ●
קבוצות האנגלית)

התאמה ללמידה מרחוק: עובד מטלפונים + שליטה מלאה של המורה בפעילות●

Speak2go ומשרד החינוך
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https://youtu.be/c0SMFr15CtY?t=4


מענה לאתגרי לימוד הדיבור באנגלית:

אתר אינטנרט - עובד מטלפונים ומחשבים●

כל צרכי האנגלית המדוברת במקום אחד:●
יכולת דיבור○
ביטחון לדבר○
הבנת הנשמע○
הגייה ומבטא אמריקאי○

כמו מעבדה לשונית●
לדבר, לקבל משוב ולהקשיב לעצמך○
מדמה שהייה בחו"ל○

Speak2Go הפתרון של



מענה לאתגרי לימוד הדיבור באנגלית:

התוכנה בנויה משיעורים. ●
כל שיעור מכיל מספר חלקים העובדים על אוצר מילים ○

ותרגול של דיבור והגייה.

תרגולים אינטראקטיביים ומהנים ●

● Repetition + מובנה Recycling

יוצרת ביטחון לדבר באנגלית ללא חסמי בושה ואי נוחות●
חווית הצלחה בונה תחושת מסוגלות וחיבה לשפה האנגלית○

מכפיל כח למורה: לעבודת הכיתה ובלימוד הפרטני●

הפתרון של Speak2Go (המשך)



משלימה את עבודת המורה:

● (Products ב) קטלוג שיעורים באתר החברה

מאפשר בחירת שיעורי דיבור באותו נושא○

מאפשר התאמת רמה לתלמידים○

○Non-readers סגירת פערים ל

תאימות ל Curriculum  ול BANDS של משרד החינוך

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ8mLv0P7Etl6yq5VSrd9UQo6NA2vq2_z16Qm3t62Ni5_s3bb3IrAu9uuigItEwPZVVfC_7AHtrjDwj/pubhtml


הדגמה



לוח הבקרה



מעגל למידה דיגיטלי
לימוד תוך שימוש בשפע תרגילים דיגיטליים●

תרגול בדיבור עם משוב מובנה●

בסוף כל יחידה בוחן הערכה ●

Prכל הציונים מדווחים בלוח הבקרה○
ac
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תקציב התקשוב ("מכרז התוכן")
רשיון תוכנה שנתי לכל תלמיד●
הדרכות מורים: Online ותמיכה טכנית●
סט שיעורים קבוע לשכבה●

תוספות שיש רק תקציב ניהול עצמי/  גמישות ניהולית פדגוגית (גפ"ן)
הדרכות מורים: Online ובבית הספר●
הדרכות תלמידים: 2 הדרכות בכיתה והדרכות פרטניות למתקשים●
תוכן ושיעורים ללא מגבלה - כל תלמיד ילמד לפי רמתו●
●Assessment tests + מעגל למידה דיגטלי: העשרות דיגיטליות
מנהל תיק לקוח צמוד●
מעקב אקטיבי - דוחות פעילות●

Speak2Go תכולת ההצעה של



דוח מעקבים תקופתי



support@Speak2Go.com

050-77-22-339

keep in touch



כל תלמיד יכול!



תודה!

Support@Speak2Go.com

למידע נוסף:
050-7722-332

http://speak2go.com


לימוד אנגלית דבורה בכיתה

יחס של מורה אחד להרבה תלמידים●

ריבוי רמות בכיתה = אין אפשרות לקיים למידה דיפרנציאלית●

להרבה לתלמידים אין ביטחון עצמי לדבר מול כל הכיתה.●

מעט מדי שעות לימוד●

אפליקציות שלא מתאימות לתכני הלימוד בישראל הוכחו כלא יעילות●

Speak2go נותנת מענה מלא לכל האתגרים.

אתגרים למורה



מענה לאתגרי לימוד הדיבור באנגלית:

אתר אינטנרט - עובד מטלפונים ומחשבים●

כל צרכי האנגלית המדוברת במקום אחד:●
יכולת דיבור○
ביטחון לדבר○
הבנת הנשמע○
הגייה ומבטא אמריקאי○

כמו מעבדה לשונית●
לדבר, לקבל משוב ולהקשיב לעצמך○
מדמה שהייה בחו"ל○

Speak2Go הפתרון של



מענה לאתגרי לימוד הדיבור באנגלית:

התוכנה בנויה משיעורים. ●
כל שיעור מכיל מספר חלקים העובדים על אוצר מילים ○

ותרגול של דיבור והגייה.

תרגולים אינטראקטיביים ומהנים ●

יוצרת ביטחון לדבר באנגלית ללא חסמי בושה ואי נוחות●
חווית הצלחה בונה תחושת מסוגלות וחיבה לשפה ○

האנגלית

הפתרון של Speak2Go (המשך)



בחירת חומרים:

● (Products ב) קטלוג שיעורים באתר החברה

מאפשר בחירת שיעורי דיבור באותו נושא○

מאפשר התאמת רמה לתלמידים○

○Non-readers סגירת פערים ל

קטלוג המוצרים

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ8mLv0P7Etl6yq5VSrd9UQo6NA2vq2_z16Qm3t62Ni5_s3bb3IrAu9uuigItEwPZVVfC_7AHtrjDwj/pubhtml


תרגול קצר



לוח הבקרה



דוחות למורה●

דוח כללי על הכיתות שלה בלבד○

דוחות כיתתים: ○

 Class Management - עדכון בזמן אמת■

■Progress דוח התקדמות

■ Grades דוח ציונים

■Progress, Grades ,דוח על כל תלמיד: הקלטות חופשיות

דוחות לרכזת●

לוח בקרה למורה - הכרה תיאור תכונות



מעגל למידה דיגיטלי

לימוד בשיטת מעגל הלמידה הדיגטלי: ●

למידה > תרגול > חזרה > בחינה○

כל יחידה בנויה מ:●
שיעורי דיבור עם משוב אישי○

Digital Fun - חזרה באמצעות תכנים דיגיטליים○

Unit Overview -  סיכום היחידה ובוחן○

כל הציונים מדווחים בלוח הבקרה○

בסוף כל יחידה יש שיעור פרונטלי מסכם עם ●
פעילות כיתה

○
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פעילות כיתה בסיום כל יחידת לימוד

●SLIDES הפעילות מגובה במצגת מוכנה ב

מעבר על שיעורי הדיבור והנושאים שהיו ביחידה●

מעבר על אוצר המילים העיקרי●

●Role play, Pair & Groups interaction :הצעה לפעילות כיתה



27



Types of class activities:

Name Operation 
mode

הכנות (פרט למצגת) הערות

1 Role play pairs סיטואציה, כרטיסי פרופיל 
שחקן, דוגמאות לשיחה

2.1 Q&A  after video group/pairs בחירת וידאו והכנת השו"ת + 
דוגמאות לתשובה

2.2 Q&A from pictures group/pairs בחירת תמונות והכנת השו"ת 
+ דוגמאות לתשובה

2.3 Q&A from the unit 
subject

group/pairs בחירת נושא הכנת השו"ת + 
דוגמאות לתשובה

3 Creating story and 
read it aloud

group/ pairs/ 
individual

בחירת נושא והכנת השאלות 
המנחות + דוגמאות לתשובה

כמות מילים: יסודי - 40, חטב 
40-70 תיכון 70-120



support@Speak2Go.com
050-77-22-339

תמיכת טכנית למורים

צ'ט 24/7 
לתמיכה בתלמידים



כל תלמיד יכול!



תודה!

Support@Speak2Go.com

למידע נוסף:
050-7722-332

http://speak2go.com

