יום עיון בנושא:

מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

עשור לתכניות ה M.Ed.-במכללות לחינוך
מבט לאחור ולפנים
יום רביעי ,ב' בניסן תשע"ד 2 ,באפריל  ,2014בשעות 15:00–9:30
במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך ,תל-אביב

בשנים האחרונות נפתחו תכניות רבות המעניקות תואר שני אקדמי ) (M.Ed.במכללות האקדמיות לחינוך .תכניות אלה מסייעות בהעמקת העיסוק
במקצוע ההוראה לאורך הרצף ההתפתחותי של חייהם המקצועיים של עובדי ההוראה.
הרחבת הידע ,החשיבה ,ההתנסות המקצועית והמחקר על-אודות ההוראה תורמים ליחיד הלומד ,מרחיבים ומעשירים את עולמו המקצועי.
בה–בעת ,הרחבה זו היא בעלת משמעות להתפתחותם של המוסדות האקדמיים לחינוך .תחומי דעת חדשים פורצים דרך )לקויות למידה ,חינוך
מתמטי ,ניהול ותרפיה בתחומי האמנויות( ומאפשרים לא רק הרחבה של נושאי למידה אלא אף גיוונם והעמקתם של אלה בזיקה להכשרה לחינוך
ולצורכי מערכת החינוך.
יום עיון זה ,העוסק במגוון נושאים של לימודי התואר השני ,מטרתו לציין את כברת הדרך שנעשתה בתחום זה במכללות האקדמיות לחינוך .יידונו
בו השפעת המערך הלימודי על היחיד ,העצמתם של המוסדות האקדמיים לחינוך וההשתמעויות של התכניות בזיקה לאיכותה של כלל מערכת
החינוך .כמו כן יום זה יאפשר להרהר )או לערער( על הפרקטיקות המקצועיות שהתחדשו עד כה ועל מגמות נוספות שראוי להמשיך ,ליצור ,לטפח
ולפתח במוסדות האקדמיים לחינוך.

מנחה :ד"ר מיכל גולן
בתכנית:
10:00-9:30

התכנסות והרשמה

10:30-10:00

ברכות ודברי פתיחה
ד״ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ״ת

11:00-10:30

הרצאת מליאה
לימודי מחקר במכללות?
פרופ׳ נחום פינגר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מגיב :פרופ׳ רמי יוגב ,מכון מופ״ת

11:30-11:00

הרצאת מליאה
על תכניות ה M.Ed.-כנתיב אקדמי להתפתחות מקצועית אקדמית של עובדי הוראה
מר נח גרינפלד ,מנהל אגף א' ,הכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך

11:45-11:30

שאלות של הקהל

12:15-11:45

הפסקה

12:45-12:15

הצגת המחקר ודיון בהשתתפות הקהל
מחקר בוגרים  -תכניות התואר השני במכללות להוראה )ממצאים ראשונים(
פרופ' ריקרדו טרומפר ,מכון מופ"ת

13:15-12:45

הרצאת מליאה
מגמות של התואר השני במכללות לחינוך בישראל ותמונת עתיד אפשרית
פרופ' נעימה ברזל ,אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך

15:00-13:15

פנל בנושא:
לבטים ואתגרים בהובלת תכניות התואר השני
מנחה :פרופ' אילנה אלקד-להמן ,מכללת לוינסקי לחינוך
משתתפים )לפי סדר האלף-בית(:
פרופ' יזהר אופלטקה ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מחמוד חליל ,מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
ד"ר תמי יחיאלי ,מכללה ירושלים
פרופ' מרים מבורך ,מכון מופ״ת
ייתכנו שינויים בתכנית
גמול השתלמות :ההשתתפות ביום העיון מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של  6שעות מבין  14השעות
הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת .מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים"
הרשמה :ההשתתפות היא ללא תשלום ,אך מחייבת הרשמה מראש עד יום חמישי 27 ,במרס 2014
באתר היחידה  www.mofet.macam.ac.il/2-4-2014או במינהל לומדים בטל׳03-6901426/401 :

לפרטים נוספים ,היחידה לכנסים וימי עיון 03-6901430/7 :׀ sliora@macam.ac.il
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