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יום שני כח' טבת תשע"ח |  15בינואר 2018
סדר היום
9:00 - 8:30

התכנסות

9:15 - 9:00

ברכות –
פרופסור לאה קוזמינסקי ,נשיאת המכללה

10:15 - 9:15

מליאה –  5הרצאות קצרות סבב ראשון

10:30 - 10:15

הפסקה

11:30 - 10:30

מליאה –  5הרצאות קצרות סבב שני

12:15 - 11:30

הפסקה

13:15 - 12:15

הרצאות קצרות במושבים מקבילים

13:30 - 13:15

הפסקה

14:30 - 13:30

בהמשך למליאה – שאלות ותשובות
בשני מוקדים מקבילים

14:45 - 14:30

נעילת הכינוס

מכללת

Kaye.ac.il
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התכנית

הרצאות אולם 203

9:00 - 8:30
התכנסות והרשמה – הלובי שליד אולם 203
9:15 - 9:00
ברכות :פרופ' לאה קוזמינסקי ,נשיאת המכללה
 10:15 - 9:15מליאה – סבב א
הרצאה  – 1ד"ר אורית הוד שמר ,ד"ר עדית שר ופרופ' יניב פוריה,
"זה כמו משחק שמסביר" -תפיסת ילדי הגן את חווית הביקור במוזיאון
הרצאה  – 2גב' רגינה בן שטרית ,ד"ר אינה סמירנוב וד"ר מגדה שישקה,
פרויקט "טנדם" בהוראת אנגלית כשפה זרה בהכשרת מורים
( : )TLTTהוראת אנגלית לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים
הרצאה  – 3ד"ר אמנון גלסנר ,הזרת המוכר :הוראה מזמנת חשיבה יצירתית וביקורתית
הרצאה  – 4גב' אפרת אבדי ,תפקיד סוכני החיברות – על התמדה של נערות בענפי
ספורט הנתפסים כגבריים ועל הפרישה מהם
הרצאה  – 5ד"ר חאלד אלסייד ,ד"ר אברהים אלבדור וד"ר חיה קפלן ,ללכת נגד הזרם -
אסטרטגיות התמודדות של מורים בדווים חדשים עם חווית הדיכוי מצד מנהל\סגל ביה"ס
 10:30 - 10:15הפסקה
 11:30 - 10:30מליאה – סבב ב
הרצאות אולם 203
12:15 - 11:30

הרצאה  – 6ד"ר יהודית סלפטי-כהן ,הוראה בצמד ( )Co-Teachingבתוכנית
"אקדמיה כיתה"
הרצאה  – 7ד"ר וורדה סעדה גרגס ,שיחות וז'אנר סביב פעילות חוץ בגנים – תוכנית
עבודה בהתנסות בגני שגב שלום
הרצאה  – 8ד"ר תרצה לוין ,ד"ר יהודית סלפטי וד"ר אברהים אבו עג'עג' ,מתחילים
בשנה א'  -הובלת שינוי פדגוגי בהכשרת מורים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הרצאה  – 9גב' ילנה פורטנוב נאמן ,פרופ' מרים עמית ,פיתוח גישה אסטרטגית
לפתרון בעיות מתמטיות בעזרת הוראה מפורשת
הרצאה  – 10ד"ר מירב אסף ,המקלדת והעט :כותבים אחרת אך לומדים באותו אופן
הפסקה וכיבוד קל

מכללת
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התכנית
הרצאות קצרות במושבים מקבילים
13:15 - 12:15
חדר 316

13:15 - 12:15
חדר 317

13:15 - 12:15
חדר 318

13:15 - 12:15
חדר 319

13:30 - 13:15

מושב  :1יו"ר ד"ר שרון שטיינברג
ד"ר עדנאן ג'ריביע ,מימדים גלויים וסמויים של הקול הנרטיבי והמיצוב החברתי של
פרחי-הוראה ערבים-בדואים בדרום הארץ
ד"ר אברהים אסמעיל אבו עג'אג' ,דילמות ,חסמים וקשיים בתהליך קליטתן והשתלבותן
החברתית והלימודית של סטודנטיות ערביות בדואיות במוסדות להכשרת מורים בישראל
ד"ר דפנה גרנית דגני ,קידום רכיבי אקספלורציה באמצעות ארבעת הדיאלוגים בקורס
"החממה" שבתוכנית להכשרת מורים – "שבילים"

מושב  :2יו"ר מר ליאור סולומוביץ
ד"ר אסתר אפללו ,הלוח האינטראקטיבי ואינטראקציה בהוראת המדעים ביסודי
ד"ר ורד יפלח-וישקרמן " ,פשוט ללמוד מהטבע "הוראת ביומימיקרי לפרחי הוראה
במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי
ד"ר עיסא אלפחל וד"ר וג'יה דאהר ,המוטיבציה של התלמידים ללמוד מקצועות מדעיים
בבתי הספר הערביים בישראל

מושב  :3יו"ר גב' בשמת בר נדב
מר אסמעיל אלמחדי ,תהליך יצירת דוגמאות נגדיות ואי־דוגמאות בהוראת המתמטיקה
בקרב פרחי הוראה
ד"ר נאדר חאלף ,ידע מתמטי של מורים לגבי הגדרות בגיאומטריה
ד"ר דורון נרקיס ,הרציונל שבבסיס קורס מתוקשב ביו־לאומי "אנגלית למטרות בינאום"
ד"ר ארנון בן ישראל ,מאורח חיים לנוף תרבותי :תפקיד החקלאות בייצור המקום
ב'כפרבר' הנגבי

מושב  :4יו"ר ד"ר יהודית זמיר
ד"ר אמאל אבו סעד ,מחקר בהוראת נושאים בתורשה ובגנטיקה בהקשר של תופעת
נישואי קרובים ומחלות גנטיות בחברה הבדואית כבסיס לשינוי עמדות
ד"ר איריס גיל ,תוכנית חינוכית חדשה לשיפור היציבה ושיפור איכות החיים בקרב
סטודנטים
ד"ר קלאודיה אנבה ,מי שומר על איכות הקול של המורים בישראל?
הפסקה

מכללת
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התכנית
בהמשך למליאה -שאלות ותשובות במוקדים מקבילים
מוקד  :1יו"ר ד"ר אמנון גלסנר

14:00 - 13:30
חדר 316

ד"ר אורית הוד שמר ,ד"ר עדית שר ופרופ' יניב פוריה,
"זה כמו משחק שמסביר" -תפיסת ילדי הגן את חווית הביקור במוזיאון
ד"ר וורדה סעדה גרגס ,שיחות וז'אנר סביב פעילות חוץ בגנים  -תוכנית עבודה
בהתנסות בגני שגב שלום
ד"ר אמנון גלסנר ,הזרת המוכר :הוראה מזמנת חשיבה יצירתית וביקורתית
דוקט' ילנה פורטנוב נאמן ,פרופ' מרים עמית ,פיתוח גישה אסטרטגית לפתרון בעיות
מתמטיות בעזרת הוראה מפורשת
ד"ר מירב אסף ,המקלדת והעט :כותבים אחרת אך לומדים באותו אופן

מוקד  :2יו"ר ד"ר חאלד אלסייד

14:30 - 13:30
חדר 318

גב' אפרת אבדי ,תפקיד סוכני החיברות – על התמדה של נערות בענפי ספורט הנתפסים
כגבריים ועל הפרישה מהם
ד"ר חאלד אלסייד ,ד"ר אברהים אלבדור וד"ר חיה קפלן ,ללכת נגד הזרם :אסטרטגיות
התמודדות של מורים בדווים חדשים עם חווית הדיכוי מצד מנהל\סגל ביה"ס
ד"ר יהודית סלפטי-כהן ,הוראה בצמד ( )Co-Teachingבתוכנית "אקדמיה כיתה"
גב' רגינה בן שטרית ,ד"ר אינה סמירנוב וד"ר מגדה שישקה ,פרויקט "טנדם" בהוראת
אנגלית כשפה זרה בהכשרת מורים ( : )TLTTהוראת אנגלית לסטודנטים בעלי צרכים
מיוחדים
ד"ר תרצה לוין ,ד"ר יהודית סלפטי וד"ר אברהים אבו עג'עג' ,מתחילים בשנה א' -
הובלת שינוי פדגוגי בהכשרת מורים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 14:45 - 14:30נעילת הכינוס

מכללת

ההשתתפות ללא תשלום ,אך היא כרוכה בהרשמה מראש באתר הכנס.
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