מכון

יום עיון בנושא:

מופ"ת

הכשרת מורים -
דרך המלך ודרכים צדדיות

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

והשקה של הספרים
Teacher Educators as Members of an Evolving Profession

●

Embracing the Social and the Creative: New Scenarios for Teacher Education

●

בעריכת פרופ׳ מרים בן פרץ עם ד"ר רבקה רייכנברג ,ד"ר שרה קלימן וד"ר שרה שמעוני
הספרים יצאו לאור בהוצאת מכון מופ"ת ובשיתוף עם הוצאת Rowman & Littlefield Education

יום רביעי ,כ"א באייר תשע"ד 21 ,במאי 2014
במכון מופ"ת ,רח׳ שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך ,תל-אביב
יום העיון ייערך לכבוד צאתם לאור של שני ספרים הממוקדים בהכשרת מורים ובמהות תפקידם של מורי המורים.
הספרים מתעדים שיח בין-לאומי המתפתח בנושא הכשרת מורים ומדגישים את תפקידיהם ואת מחויבותם של מכשירי המורים למערכת החינוך
ולהחדרת חידושים בה .הספרים דנים בסוגיות המעסיקות אנשי חינוך במאה ה ,21-כגון צדק חברתי ,קיימות והחיים בעולם גלובלי משתנה.
מנחה :ד״ר מיכל גולן

9:30–9:00

התכנסות והרשמה

9:45– 9:30

דברי פתיחה וברכות
ד"ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ״ת
מר נח גרינפלד ,מנהל אגף א׳ ,הכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך

10:45-9:45

הרצאת אורח :פרופ׳ דבורה בול ,אוניברסיטת מישיגן
A curriculum and pedagogy for preparing teachers for responsible practice

11:45-10:45

השקת הספרים

12:15-11:45

הפסקה

14:15-12:15

פנל בהנחיית פרופ׳ מרים בן פרץ
דוגמאות לפריצת גבולות בהכשרה פרופסיונלית בתחומים מספר:
משפטים "מה עורכי-דין לעתיד צריכים לדעת?"

Deborah Loewenberg Ball, Dean, School of Education; University of Michigan

דברי ברכה | ד"ר מיכל גולן
על הספרים | פרופ׳ לילי אורלנד-ברק ,דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
מפי עורכת הספרים | פרופ׳ מרים בן פרץ ,הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ומכון מופ"ת,
כלת פרס ישראל בחקר החינוך 2006

פרופ׳ שרון רבין-מרגליות ,דיקן הפקולטה למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה

ארכיטקטורה הראייה האינטרדיסציפלנרית כאסטרטגיה חינוכית בעידן משתנה
ד״ר עמוס גיתאי ,ארכיטקט ויוצר סרטים

גרונטולוגיה וגריאטריה פיתוח מיומנויות לעבודת צוות אינטרדיסציפלינרי מקצועי בתחום הרפואה הגריאטרית
ד"ר דפנה גנס ,בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת  ,UCLAלוס אנג׳לס

הכשרת מורים הכשרת מורים להיסטוריה בגישה דיאלוגית מרובת נרטיבים
פרופ׳ אייל נווה ,החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב וסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות

דיון בהשתתפות הקהל
ייתכנו שינויים בתכנית

www.mofet.macam.ac.il/iun

