מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

מבט אופטימי :חינוך לרב-תרבותיות
יום העיון יתקיים ביום רביעי ,א׳ בשבט תשע״ה 21 ,בינואר 2015
במכון מופ"ת ,רח׳ שושנה פרסיץ  ,15קריית חינוך ,תל-אביב
העידן שאנו חיים בו מאופיין בשינויים מהירים ובמעברים בין ארצות ויבשות .אלה יוצרים חברה שהיא רב-תרבותית מחד גיסא וגלובלית מאידך גיסא .למידה
ועבודה בצוותים הבנויים מעמיתים מארצות שונות ומתרבויות שונות נעשו למציאות יום-יומית .המציאות הטכנולוגית של המאה ה 21-מאפשרת ליצור תקשורת
בין תרבויות שונות ,ואפשר לנצלה כדי להעמיק את ההיכרות עם תרבות האחר ,למצוא את הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות
ותרבות ,ולפתח רב-שיח המאופיין בפתיחות ,בהבנה ובכבוד הדדי .אולם דווקא בעידן מהפכת המידע אנו עדים להתפרצות גלי לאומנות ,תוקפנות וגזענות.
ביום העיון נעסוק בחינוך לרב-תרבותיות ובמקומה של הכשרת המורים בתהליך זה .נכיר מודלים פדגוגיים ושיטות שפותחו במכללות תוך שימת דגש על הקשר
שבין טכנולוגיה לרב-תרבותיות .יוצגו מחקרים מהארץ ומחו״ל ויתקיים פאנל בהשתתפות אנשי מינהל ,מחקר וחינוך בהנחיית דוד ויצטום .הקהל יוזמן להשתתף
ולהביע את עמדתו.
מנחת יום העיון :ד״ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ״ת

בתכנית:
10:00-9:30

התכנסות והרשמה

10:15-10:00

ברכות ודברי פתיחה
ד"ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ"ת
צילה מירון-אילן ,מ"מ ראש אגף מורשת מפמ"ר מחשבת ישראל ,משרד החינוך

11:00-10:15

הרצאה מרכזית (באנגלית)
שאלות מהקהל

Emerging lessons from the Emerald Isle about the role of ICT in community cohesion
Roger Austin, Professor of Education, University of Ulster, Northern Ireland

11:25-11:00

הצגת מחקר
מיפוי עמדות ביחס לזרים כפי שנתפסות על ידי סטודנטים במכללות השונות
פרופ׳ ענת קינן ,המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי באר שבע

11:50-11:25

הצגת מחקר
כוחם של נרטיבים בניהול קונפליקטים בקבוצה רב-תרבותית
ד״ר נורית דביר ,סמינר הקיבוצים -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות ומכון מופ"ת

12:00-11:50

הרצאה בנושא :רב תרבותית והאקדמיה  -המקרה של בית ברל
ד״ר סמיר קעדאן ,המכללה האקדמית בית ברל

12:30-12:00

הפסקה

13:30-12:30

מרכז  - TECטכנולוגיה ,חינוך ושונות תרבותית ,מכון מופ"ת
 12:45-12:30רב-תרבותיות וטכנולוגיה  -פשר הקשר
ד״ר מירי שינפלד ,מרכז  - TECמכון מופ"ת; סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
 13:10-12:45קישור בין תרבויות
עינת רוזנר ,מרכז  - TECמכון מופ"ת; סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
וופא זידאן ,מרכז  - TECמכון מופ"ת; המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה
 13:30-13:10מודל  :TECלמידה מקוונת ,אמון ודעות קדומות
ד״ר איליין חוטר ,מרכז  - TECמכון מופ"ת; מכללת אוהלו בקצרין  -מכללה אקדמית לחינוך מדעים וספורט

15:00-13:30

פאנל בנושא “רב-תרבותיות״
מנחה :דוד ויצטום
מר יואל לביא ,ראש העיר רמלה
ד״ר הני זובידה ,החוג למדע המדינה ,האקדמית עמק יזרעאל
ד"ר אסמאא גנאיים ,מרכז  - TECמכון מופ"ת; אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך
הרב עידן הרשקו ,ישיבת אמי״ת ,כפר גנים פתח תקוה; סטודנט לתואר שני בסמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות

15:30-15:00

שאלות ותגובות מהקהל
ייתכנו שינויים בתכנית

הרשמה :ההשתתפות היא ללא תשלום ,אך מחייבת הרשמה מראש עד יום ראשון ,כ"ז בטבת תשע"ה 18 ,בינואר 2015
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