
בתכנית

מושבים מקבילים: הצגת תוצרים ותהליכי למידה  15:45-13:50

                      )נושאי המושבים ומיקומם מופיעים בקובץ המצורף(

התכנסות באולם המרכזי מעל לקפטריה   16:00–15:45

ברכות   16:25-16:00

מר אשר קסו, נציג בתי הספר המאמנים 

ברכת נציג הסטודנטים  

ד"ר אילנה דרור, ראש המסלול להכשרת מורים לחינוך העל יסודי, המכללה האקדמית בית ברל

גב’ אורלי טננבויים - פרידה והתחלה חדשה   

רשמים מחינוך אחר    16:40–16:25

                      גב׳ גלית יפה - התנסות בחינוך הדיאלוגי בבמ"ע כרמיאל

הרצאת אורח    17:30–16:40

פיני שמילוביץ - "מישהו לרוץ איתו"- המורה כמאמן לחיים  

17:30 - 18:15 חלוקת תעודות הוקרה 

אנא הקפידו להגיע בזמן

בברכה,

ד"ר אילנה דרור, ראש המסלול העל-יסודי, סגל המדפי"ם והמקשרים

כנס בנושא
)PDS(-למידה ותוצרים במערך השותפות

סיכום שנה - תשע”ו 
כנס סוף שנה של המסלול העל-יסודי מהווה הזדמנות להציג תהליכים ותוצרים של הוראה ולמידה בה לקחו חלק כל 

השותפים במערכי ה-PDS. אנו שמחים להזמינכם להשתתף באירוע זה. 

האירוע יתקיים ביום שלישי, 21.6.2016,  ט"ו בסיוון תשע"ו, באולם המרכזי מעל הקפטריה  במכללה האקדמית בית ברל.

הפקולטה לחינוך
מסלול על-יסודי

Beit Berl College
اللكية األاكدميّية بيت بريل



כנס תוצרים – מסלול על יסודי – תשע"ו
מושבי הכנס

מושב 1 - יו"ר ד"ר רקפת ארליך

ורד 601/201

ד"ר יצחק עזוז, תרבות ישראל: זהות, התבגרות ואחריות

ד"ר רקפת ארליך, מד"ח: יום שיא במד"ח והייד פארק

אורלי טננבאום, מתמטיקה: סיור מתמטי בקיסריה- מודל הוראה חווייתי

מושב 2 - יו"ר ד"ר תמי ירון

ורד 604/5

ד"ר תמי ירון, כימיה: המרוץ למיליון

אדווה לזרובסקי, מד"ח: אלימות ברשת בהקשר למד"ח ואזרחות

אסתר אגמי, גיאוגרפיה: הבית למדע ועמדה כרמיאל – למידה משמעותית

מושב 3 - יו"ר כרמית פוקס אברבנאל 

ורד 604/7

גלעד מניב, היסטוריה: יום שיא - לימוד הכרזת העצמאות באמצעות עדויות של אנשים שחיו בתקופה

סטלה מגיד, מדעים: חלון לכימיה / תזונה נבונה: חפש את המטמון במערכת העיכול

כרמית פוקס אברבנאל, מד"ח: יום זכויות האדם

מושב 4 -יו"ר ד"ר שלומית לנגבוים

ורד 605/2

ד"ר שלומית לנגבוים, של"ח: סיור לימודי במושב חירות

ענת לשץ, מדעים: יום מדעי המוח - חושים, תעתועי ראייה ורפלקסים

רונית אברמס, מדעי המחשב: התנסות הפוכה

 

מושב 5 - יו"ר ד"ר אהובה שלר

אורן 102/101

ד"ר אהובה שלר, היסטוריה: קהילת לומדים - קהילה בונה ידע

ד"ר לריסה שכמן, פיזיקה: חוויה פיזיקאלית בכיתה ובסופרלנד

אלה פאוסט, גיאוגרפיה: חשיפת מקצוע הגיאוגרפיה לתלמידי כיתות ט' לקראת רישום למגמות

אלון פאוקר ואלה פאוסט, גיאוגרפיה ומד"ח: למידה מבוססת פרויקטים



מושב 6 - יו"ר יגאל הראל

אורן 102/102

איילה שוורץ, תרבות ישראל: פרויקט עבודת שורשים בשכבת כיתות ז'

יגאל הראל, מד"ח: תכנית מעורבות בכיתת מב"ר בנושא קבוצות מודרות בחברה הישראלית

לילך גנץ, מתמטיקה: פתרון בעיה מחיי היום-יום הדורשת שימוש באינטואיציות וידע גיאומטרי באמצעות למידה ניידת

מושב 7 - יו"ר רפאלה בביש 

ורד 604/3

רפאלה בביש, אגרואקולוגיה: ט"ו בשבט בראייה מקיימת

תמיר הופמן, מד"ח: הקשר בין  ימי הזיכרון לבין ערכים הקשורים לאזרחות ומדעי החברה

עופר גרון, תנ"ך: תכנון והפקת טיול תנכי

מושב 8 - יו"ר נתנאלה מלמד

אורן 102/4

נתנאלה מלמד, ערבית: הסיפור העממי בתרבות הערבית

שרון פנר, מתמטיקה: מתמטיקה - אפשר גם אחרת

תמי פיינברג, מד"ח: הפסקה פעילה בכיתות י'

מושב 9 - יו"ר ד"ר מיכל בן חורין 

ורד 603/104

ד"ר מיכל בן חורין, ספרות: ספרות ובין תחומיות כמרחב חשיבה ביקורתית 

נורית וייסמן, מד"ח: פעילות הכנה לקראת קבלת זהות בכיתה י'

מלכה ברנדר, מתמטיקה: משפחות של מספרים

מושב 10 - יו"ר יהודית שולומוביץ

אורן 102/103

יהודית שולומוביץ, מד"ח: חניכה והטמעה של יסודות מדעי החברה בכיתות י'

רותי טסלר, לשון: הוראת עברית כשפה שנייה – התנסות בהוראה באולפן הבינלאומי בנתניה

מרטין ססלר, תרבות ישראל: סיור ככלי חינוכי 


