יום עיון בנושא:

מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

היש יסודות לחינוך היסודי?
סוגיות מרכזיות בהכשרת המורים לחינוך יסודי

יום רביעי ,ג׳ באדר ב׳ תשע״ד 5 ,במרס  ,2014בין השעות 18:00–13:30
במכון מופ״ת ,רח׳ שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך ,תל-אביב
מטרת יום העיון היא להפנות זרקור לעבר יסודות החינוך היסודי ,לבחון את זהותם המקצועית הייחודית של המורים המחנכים בבית הספר היסודי ולבדוק את
ההשלכות שיש להיבטים הללו על תהליכי ההכשרה.
בשנים האחרונות עולות במערכת החינוך שאלות מהותיות הנוגעות לתהליכי ההכשרה של מורים לבית הספר היסודי.
השינויים בתכנית ההכשרה מחייבים חשיבה מחודשת על תפיסת התפקיד ההוליסטית של מורים מחנכים בכיתות א'-ו' ,המלמדים בכיתות הטרוגניות
ונדרשים להיענות לצרכים התפתחותיים של תלמידים בגילאים אלו.
שאלות אלו מחייבות אותנו – מורים ,מנהלים ,מכשירי מורים ואנשי משרד החינוך  -לעסוק בסוגיה מי הם המורים הראויים ללמד בבית הספר היסודי.
מנחה :ד״ר סמדר גלילי ,המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין
בתכנית:
14:00-13:30

התכנסות והרשמה

14:15-14:00

דברי פתיחה
ד״ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ״ת
ד״ר אנה רוסו ,ראש המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין
יהודית קדש ,מנהלת אגף א׳ לחינוך יסודי במנהל הפדגוגי ,משרד החינוך

15:00–14:15

הרצאת פתיחה
הגיונות סותרים בהכשרת מורים לבית הספר היסודי
על מרכיבי הזהות המקצועית של מורים בחינוך היסודי .סקירה היסטורית של התפתחות הזהות המקצועית
פרופ׳ שלמה בק ,המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי באר שבע

15:30–15:00

הפסקה

17:00–15:30

מושבים מקבילים – הרצאה ודיון
האוטונומיה של המורים המחנכים בבית הספר היסודי
מנחה :ד"ר רחל הולצבלט ,ראש המסלול היסודי ,תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
מציג :יואב זמרן )זימי( ,מנהל בית הספר הניסויי היסודי בירושלים
משיבה :ד״ר אביבה סלע ,מרצה באורנים – המכללה האקדמית לחינוך
הידע הנדרש ממורים מחנכים בבית הספר היסודי
מנחה :ד״ר תמי ראובני ,ראש תכנית חינוך לבית הספר היסודי ,מכללת לוינסקי לחינוך
מציגה :מלכה ולדיסלבסקי ,מפקחת על חטיבות צעירות וממונה על ִמנהל בית-ספרי וסביבות למידה ,אגף א' לחינוך יסודי ,משרד החינוך
משיבות :מרים פרי ,מנהלת בית ספר "שמרית" בנתניה ופזית גלר ,מורה ומחנכת בבית הספר ”יובלים״ בקיבוץ גבעת חיים מאוחד
לראות את הילד  -היענות המורים לצרכים התפתחותיים של ילדים בגיל בית הספר היסודי
מנחה :טלי פריד ,ראש המסלול היסודי וסגנית ראש מכללת שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
מציגה :רונית בן דב-חנוך ,פסיכולוגית קלינית ,חברה ב״מרכז אייכה להורות מגדלת״
משיבים :יוסי איתן ,ראש המסלול היסודי במכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
וד"ר חנה לבנת ,ראש המסלול היסודי וראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית בית ברל
אתיקה מקצועית ותפיסת התפקיד של המורים המחנכים בבית הספר היסודי
מנחה :ד"ר סלים אבו ג'בר ,ראש תכנית הכשרה לבית ספר יסודי וראש המרכז לחקר הוראת השפה הערבית במכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי באר שבע
מציגה :מירית שרון ,מרכזת תחום דידקטיקה כוללת ,האקדמית גורדון
משיבות :ד״ר מירי הראל ומירית רחמים ,מדריכות פדגוגיות ,אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

17:15-17:00

הפסקה

18:00-17:15

הרצאת נעילה
”ילד כחול וילד צהוב הולכים לבית הספר״ – מאפייני גיל החביון ”הירוק״ והשפעתם על תכניות להכשרת מורים
ד״ר רונית פלוטניק ,פסיכולוגית חינוכית בכירה והתפתחותית מדריכה ,סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
ייתכנו שינויים בתכנית
גמול השתלמות :ההשתתפות ביום העיון מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של  4שעות 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 שני ,א׳ באדר ב׳ תשע״ד3.3.14 ,
במרכז המקוון של מכון מופ״ת  ;www.mofet.macam.ac.il/5-3-2014בטל׳03-6901426/401 :

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