צוותי החינוך מוזמנים לכנס הוקרה ולמידה

על היום שאחרי הקורונה

יום שלישי כ"ז שבט 9.2.21 ,החל מהשעה 13:30
מסלול 1

למידה היברידית -
לכתחילה
התכנסות
13:30-13:45
הוראה מרחוק  -רחוק
מהוראה?!
אסף וייס  -סגן מנהל
קמפוס IL

14:00-14:50

14:50-15:00

15:00-15:50

15:50-15:55
15:55-16:05

16:05-17:00

17:15

מסלול 5
טיפוח מיומנויות חברתיות
רגשיות ()S.E.L

מסלול 4
מסלול 3
מסלול 2
שלושה שותפים בתלמיד:
חינוך ערכי ,תורני וחברתי
אתגרי ההערכה
במציאות של למידה מרחוק משפחה -קהילה -בית ספר
בעולם משתנה
פתיחה –תלמידים מדברים על בית הספר ועל החיים
שושנה נגר  -ראש מנהל החמ”ד
הרב פרופ’ יהודה ברנדס  -ראש מכללת הרצוג
הנחייה  -ידעיה לוין מנכ”ל  -משותף במכללת הרצוג ,ד”ר שירה רוזנברג  -ראש החוג לחינוך מיוחד במכללת הרצוג
כיצד נמשיך לחנך
כולנו באותה סירה
הערכה לשם שינוי -
מחנכים כמתווכי
אתגר ניהול בית הספר ביום
גם מרחוק?
שיתוף פעולה בין מורים פנימית ,מעצבת ומקדמת מיומנויות חברתיות
שאחרי הקורונה
הרב יונה גודמן  -מנהל
להורים לקידום תהליכי למידה
רגשיות
פתיחה והנחיה -
חינוכי ,מרכז ישיבות
למידה-
ד”ר חגית מלכה-הרטף ,אודליה אלקובי  -מודל
בעז קולומבוס  -מפקח על
ואולפנות בני עקיבא
ד”ר צחי לב רן  -ראש
גב’ עפרה רטנר-אברהמי ,לב שלם
יסודי בחמ”ד.
ד”ר עזרא קהלני  -רקטור ,מערך אקדמיה שדה,
תחום הדרכה ,ראמ”ה
הנחיה  -ד”ר שירה
שיח מנהלים-
מכללת הרצוג
מכללת הרצוג
פתיחה  -יעל ואן דייק
רוזנברג  -ראש החוג
גלית זאגא  -מנהלת אולפנת
ממונה תחום יסודי בחמ”ד לחינוך מיוחד ,מכללת
חמ”ד צביה לוד
הרצוג
הרב אודי סט  -ראש ישיבת
חמ”ד מערב השומרון אורט
אלקנה
רפי מימון  -מנהל מקיף חמ”ד
אמית המר רחובות
ד”ר חנה פרידמן  -מנהלת
תיכון חמ”ד פלך תל אביב

הפסקה
הוראה הברידית  -פנים חינוך בעידן ממוסך
מי המבוגר/ת האחראי/ת? חשיבה חדשה ,והתנסויות יועצות בית ספר כמלוות
 דילמות של מחנכים -רבות לה
על יחסי מורים ,הורים
מהשטח עם מורים מתיכון תהליכי טיפוח של
ערוץ בתי ספר יסודיים סיפורים מן השדה
ותלמידים בימי קורונה
דרך אבות -אור תורה
מיומנויות חברתיות
 מורי יסודי  -בהובלת סדנה עם מורים מהשטח ובעקבותיהם  .סטון ,באפרת
רגשיות [ -]SELבחמ”ד.
אפרת ארביב  -מנהלת  ,ומדריכים פדגוגיים
סדנה ושיח פדגוגי
ד”ר חביבה שפטר -
מיכל דה האן  -סגנית
במכללת הרצוג-
ממ”ד גוננים ירושלים
בהנחיית צוות עמותת
מנהלת השתלמויות,
ראש מנהל החמ”ד
ערוץ בתי ספר על יסודיים איציק ינאי ,אפרת רייס ,יסודות :רועי ויסמן ,יפעת לב לדעת  
אדווה זיידמן  -מובילת
 מורי על יסודי  -בהובלת שי ולדמן ,זוהר פיזם ,יאיר משגב וליאור קמינצקיגדעון שרלו – רכז פדגוגי ,תחום כישורי חיים בחמ”ד
אמסילי ,יאיר קלייטמן
שולה לוי  -מנהלת,
תיכון דרך אבות אפרת
מדרשיית אמי”ת קמה
ירוחם
תלמידים מדברים על בית הספר ועל החיים
הפסקה
מפגש זהויות בבית
סדנה  -איך בונים מהלך המחנך כמנחה-מלווה,
סדנאות לבחירה
סדנאות לבחירה
סדנה  -1שילוב SEL
הספר :משפחה ,בית,
בזמני חירום ושגרה
הוראה היברידי
סדנה  - 1משוב קרוב
בהוראת המדעים  -שירה
וקהילה.
ניב מורגנשטרן  -מנהל לימוד וסדנה מעשית
בלמידה מרחוק – רעות
פסנטין -מורה למדעים
פרסונה ומהמיסדים של בהנחיית הרב אלי אטיה שיח מנהלים
ברוש
בחטיבת ביניים במודיעין
מנהל לב לדעת בשיתוף בהשתתפות  :
מרכז חדשנות גוננים
סדנה  - 2מאבני נגף
לאבני דרך ,מישוב דיאלוגי סדנה  - 2פרקטיקות
צוריאל רובינס – מנהל,
עם מחנכים מהשטח
בלמידה של - SEL
מקיף אמי”ת באר שבע
במסעות למידה
ד”ר נעמה שלם
עפרה פאר – מנהלת,
ד”ר מתניה מאלי
סדנה  - 3לפצח את הדחיה
אמי”ית רננים ,רעננה
סדנה  - 3מקוריות
ויצירתיות בהערכה הודיה החברתית :הלכה למעשה
אורית בלוך –
למורה -אבישי קופרמן
מנהלת ,אולפנת צביה
הר שפי סמט
סדנה  - 4כלים להערכה -עו"ס( )Ms.wומחנך ,חט”ב
יצירתית,ירושלים
בהנחיית  -שלומית פישר ,מבוססת חשיבה  -דגנית אמית בלבב שלם בירוחם.
שרייבר  -יועצת פדגוגית מטפל חברתי במרכז
עמותת יסודות
תעצומות
וטכנופדגוגית
סדנה  - 4פיתוח מיומנויות
חברתיות רגשיות אצל
ילדים וילדות המתקשים
להשתלב חברתית (ביום
שאחרי)  -יעל אברהם
-פסיכולוגית חינוכית מומחית

מופע הוקרה מיוחד לצוותי החינוך ובני משפחותיהם
יונתן רזאל מארח את עקיבא

מסלול 6
ניהול על יסודי
ביום שאחרי הקורונה

שינויים שעוברים על עובדי
הוראה ברמה מערכתית
שיח של איל רם סמנכ”ל
ומנהל מינהל עובדי הוראה
עם הרב פרופ’ יהודה
ברנדס  -ראש מכללת
הרצוג

החיים שאחרי הקורונה-
מה למדנו ולאן מתקדמים
מכאן?
פתיחה  -טד קצר  -ד”ר
אברהם ליפשיץ מנהל
מינהל חינוך ופדגוגיה רשת
‘רוח הגולן’
מה למדנו? מה עשינו? ומה
נעשה באקדמיה.
ד”ר אביחי קלרמן -סגן
הרקטור וראש החוג לחינוך
במכללת הרצוגהנחיה בועז קלומבוס

