יום עיון בנושא:

מכון

על תבונה ורגשות

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

עיון ומחקר בהוראה ובניהול בית ספר כפרקטיקה רגשית
יתקיים ביום חמישי ,ו' באדר א' תשע"ד 6 ,בפברואר 2014
במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך ,תל-אביב

בשנים האחרונות הוקדשה תשומת לב רבה במערכת החינוך הציבורית בארץ למדידת תפוקות עבודתו של המורה באמצעות מערך של בחינות משוות של
הישגי התלמידים .ברם ,הדגש על אחריותיות בתי הספר  -בעיקר במונחים של תוצרים נמדדים – הביא לידי התעלמות מהיות ההוראה בכיתה פרקטיקה
רגשית; נזנחו ההיבטים הרגשיים הבאים לידי ביטוי בעבודתו היום-יומית של המורה ומשפיעים כה רבות על תפקודו בכיתה ובבית הספר.
מטרת יום העיון היא להפנות את הזרקור אל היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר ,להתחקות אחר צורות מגוונות של הבעת רגשות
בשיעור ,לדון בחיזוק המרכיב הרגשי בהוראה בתכניות להכשרת מורים ,ולהציע כיוונים מחקריים שונים לחקר רגשות בחינוך בישראל.
מנחה :היילי רוזנבלום ,המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

בתכנית:
9:30-9:00

התכנסות והרשמה

9:35-9:30

דברי ברכה | ד"ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ״ת

10:05–9:35

על רגשות בניהול בית ספר | שיחה אחד על אחד
פרופ' יזהר אופלטקה ,אוניברסיטת תל-אביב ,עם חילי טרופר ,יועץ בכיר לשר החינוך ומנהל לשעבר של בית ספר תיכון ברנקו וייס ברמלה

10:20-10:05

על חקר רגשות בחינוך ועל צוות החשיבה
פרופ' יזהר אופלטקה ,אוניברסיטת תל-אביב ,והיילי רוזנבלום ,המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

10:30-10:20

כל ילד צריך גיבור | סרטון קצר

11:30-10:30

רגשות בארגונים ובבתי ספר  -מכעס למעשה | הרצאה מרכזית ובעקבותיה שאלות של הקהל
פרופ' ענת רפאלי ,הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ,הטכניון

12:00–11:30

הפסקה

13:15–12:00

מתאוריה למעשה או התנסות משולבת תאוריה | סדנאות חווייתיות בשילוב מאמרים שחברי צוות החשיבה
כתבו ופיתחו בתחומי הוראה ולמידה והכשרת מורים
תנאים של חיבה :דרכים וכלים לתקשורת רגשית בתהליכי הוראה-למידה ולמידה משמעותית
מנחות :ד"ר עירית לצטר“ ,עץ המשאלות" 8
לטכנולוגיה ולאמנויות ואוניברסיטת תל-אביב

עידית נופר ,אוניברסיטת תל-אביב  8ד"ר מיכל לוי-קרן ,סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך,

חסמים ומפתחות בביטוי רגשי :מה חוסם ומה מאפשר הבעת רגשות אצל מורים ופרחי הוראה?
מנחות :היילי רוזנבלום ,המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט  8חוה פרידמן ,משרד החינוך ,אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ניצה שוובסקי ,האקדמית גורדון  8אריאלה שטורם ,אוניברסיטת חיפה  8ד"ר שרון עזריה ,תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך חולון
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מנהיגות מהלב :על תחושות ורגשות בבית הספר  -חמלה ,דאגה ואכפתיות
מנחים :מוניקה פרידמן ,המכללה האקדמית בית ברל  8ד"ר ח'אלד עראר ,מכללת סכנין ,מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה ומכללת
לוינסקי לחינוך  8ד"ר חנה קורלנד ,אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך  8ד"ר דרורית רם ,מכללת לוינסקי לחינוך

ללמוד מעבר למילים :שפות שונות של הבעת רגשות בקרב מתכשרים להוראה
מנחים :טלי פרנקל ,המכללה האקדמית אחוה  8אליעזר רוזנמן ,משרד החינוך  8ד"ר נעמי דיקמן ,אוניברסיטת בר אילן  8ד"ר ח'אולה זועבי,
מכללת סכנין ,מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה  8ד"ר ניצה שחר ,המכללה האקדמית אחוה
13:30–13:15

הפסקה

14:00-13:30

על פיתוח רגשות בהוראה | שיחה אחד על אחד
פרופ' יזהר אופלטקה ,אוניברסיטת תל-אביב ,עם ציון שורק ,מנהל "בית הספר המרכזי להשתלמות מורים" של הסתדרות המורים
ויו"ר מערכת עיתון "הד החינוך" | בהשתתפות הקהל

14:45–14:00

בשמחה תמיד  -השגת יעדים באמצעות אופטימיות והומור
לני רביץ ,מנהל מכון גשטלט ישראל
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  3בפברואר 2014
במינהל לומדים בטל' 03-6901426/401 :או במרכז המקוון של מכון מופ"תwww.mofet.macam.ac.il/6-2-2014 :

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

8

www.mofet.macam.ac.il/iun

