מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

יום עיון בנושא:

מלמד לומד

הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי על רצף אחד
יתקיים ביום שני ,כ"ח בטבת תשע"ב 23 ,בינואר 2012
במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל אביב
בשנים האחרונות ,בעקבות ממצאי מחקרים בין-לאומיים ,אימצה מערכת החינוך בישראל מדיניות המשקפת את התפיסה שלפיה איכות ההוראה מהווה מרכיב מרכזי בפיתוח
הישגי לומדים כיחידים והישגי המערכת כולה .לפי תפיסה זו ,העצמה של יכולות והישגים של מורים ניתנת להשגה באמצעות תכנון מושכל ויעיל ,המתמקד ברצף של הכשרה
ראשונית ופיתוח מקצועי מתמשך של העוסקים בהוראה לאורך כל חייהם המקצועיים .מדיניות הדורשת ממורים ללמוד ולהשתלם דרך קבע מצריכה גם בחינה חוזרת ונשנית של
משמעויות יישומה באמצעות מדדים המתמקדים בטיב ובאיכות המטרות ,התשומות ,התהליכים והתוצרים.
יום העיון יעסוק בדיאלקטיקה שבין מדיניות רצויה זאת לבין מציאות מימושה מזוויות שונות ,החל מהצגת המדיניות כפי שמשרד החינוך מנסחה ועוסק ביישומה ,דרך הצגת
ממצאים ממחקרים עדכניים המתייחסים למשמעויות הרצף ,ועד להחלפת דעות בהקשר לרצוי ולמצוי במימוש תפיסת הרצף.
בתכנית

9:45–9:15

התכנסות והרשמה

10:00–9:45

דברי פתיחה וברכות
ד"ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ"ת
נח גרינפלד ,מנהל האגף להכשרת עו"ה ,משרד החינוך

10:25–10:00

אתגרי המינהל במימוש הרצף
גילה נגר ,סמנכ"לית ומנהלת מינהל ,הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה ,משרד החינוך

10:45–10:25

מלמד-לומד :תאוריה מעוגנת במציאות ובמחקר
ד"ר שלומית אבדור ,אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך

12:30–10:45

פנל בנושא“ :יש לי מה להגיד"  -אקדמיה פוגשת שדה | דיון בהשתתפות הקהל
הקרנת סרט“ :מה אומרים מורים"
צילם וערך :אלעד דהן ,בוגר מגמת הפקה ,בית הספר לקולנוע “שפיגל" ירושלים
מנחה :פרופ' דרורה כפיר ,המכללה האקדמית בית ברל
משתתפים :ד"ר שלומית אבדור ,אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
עינת רום ,מפקחת על הפיתוח המקצועי ,מחוז תל אביב ,משרד החינוך
ד"ר אבי לוי ,ראש מכללת חמדת הדרום ,מכללה אקדמית לחינוך
טלי דריקס ,מנהלת בית ספר גבריאלי – הכרמל ,תל אביב

13:00–12:30

הפסקה

14:30–13:00

פנל בנושא :איך נראה הדשא של השכן? מה ניתן ללמוד מפרופסיות אחרות?
מנחה :פרופ' ציפי ליבמן ,נשיאת סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
משתתפים :עו"ד רחל בן-ארי (בר רב האי) ,שותפה בכירה ומייסדת משרד “רחל בן-ארי אדם פיש ושות'" בחיפה ,יו"ר לשעבר של ועד מחוז חיפה
של לשכת עורכי הדין ,חברת הוועדה לבחירת שופטים
פרופ' (אמריטוס) גבריאלה גולדשמידט ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון חיפה
ד"ר פנינה (פיצי) רון ,ראש תכנית התואר הראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית וראש המכינה הקדם-אקדמית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' ערן דולב ,המכללה האקדמית תל-חי; לשעבר מנהל המחלקה לרפואה פנימית ,בית חולים איכילוב; ראש החוג לחינוך רפואי,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב
ייתכנו שינויים בתכנית.

גמול השתלמות :ההשתתפות ביום העיון מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של  5שעות 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 ה22.1.12-
במינהל לומדים בטל' 03-6901426/401 :או במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ"תhttp://register.macam.ac.il :

לפרטים נוספים :ימי עיון וכנסים03-6901430 ;sliora@macam.ac.il :

www.mofet.macam.ac.il/iun

