
 

 יום בעיון בנושא

 צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים

 11.20.11תשע"ג,  באדר 'ביום שני, א

 ון ארצות המקרא בירושליםאבמוז

 מנכ"ל קרן טראמפ, ץהורבי אלי מר ,בחינוך יישומי למחקר היזמה מנהלת, דרמון אביטל ר"ד : פתיחה דברי 

  צילום וידאו

 פיתוח מקצועי של מוריםל התנסויות לימודיותבצילומי  שימוש: ראשון מושב

 , מכון ויצמן למדע, יו"ר צוות ההיגוי של הפעילותשבע אלון-פרופ' בתיו"ר: 

 ויישומיםמחקר  ,שורשים :Framework For Teaching (FFT)מסגרת להוראה 
 Danielson Group -ה מייסדת דניאלסון שרלוט פרופ'

 מרצהעל ה                    הרצאהצילום וידאו של ה        ההרצאה תקציר קישור ל        קישור למצגת ההרצאה

 מוריםמקצועי של בפיתוח  FFT-ו Teachscape שילוב

 Teachscape  -מייסד ה אטקינסון מארקמר 
 מרצהעל ה                    הרצאהצילום וידאו של ה        ההרצאה תקציר קישור ל        קישור למצגת ההרצאה

  תוח מקצועי של מורים בעזרת מערכות צפייהיוהאתגרים בפ הפוטנציאל

 , משרד החינוךבדי הוראהמנהל אגף א' להתפתחות מקצועית של עו, מר מוטי רוזנר
 מרצהעל ה             הרצאהצילום וידאו של ה        ההרצאה תקציר קישור ל        ההרצאהסיכום של קישור ל

, ד"ר אדם לפסטיין, מר מוטי רוזנר ,אטקינסון מארקמר  ,דניאלסון שרלוט פרופ'שיח בהשתתפות -רב
 בחינוך נותהמרכז הישראלי למצוימר גלי שמעוני, ו , חבר צוות ההיגוי של הפעילותבן גוריון בנגבאוניברסיטת 

 דובריםעל ה                    שיח-רבצילום וידאו של ה
       

 כלים להערכת הוראה: שני מושב

 ההיגוי של הפעילות, מכללת אורנים, חברת צוות ד"ר עטרה שריקייו"ר: 

 הצגת סרטון

 אטקינסון מארקמר 
 של ההרצאהצילום וידאו 

  Measures of Effective Teaching ממצאי מחקר :הוראהלהערכת  כליכ  FFT -השימוש ב
 Danielson Group -מייסדת ה דניאלסון שרלוט פרופ'

  הרצאהצילום וידאו של ה        ההרצאה תקציר קישור ל        קישור למצגת ההרצאה

 והפוטנציאל שלו לפיתוח מקצועי הכלי להערכת מורים

 ראמ"המנכ"לית , בלר מיכל 'פרופ
 מרצהעל ה                    הרצאהצילום וידאו של ה        ההרצאה תקציר קישור ל        קישור למצגת ההרצאה

 ,מר עלי גוטי, בלר מיכל 'פרופ ,אטקינסון מארקמר  ,דניאלסון שרלוט פרופ'שיח בהשתתפות -רב

בתיכון המסורתי ע״ש  מיוחד , מורה לחינוךריילת שנוגב' א, ביפו ערפה חסן היסודי הספר ביתמנהל 
 בראונשוויג בירושלים

 דובריםעל ה                    שיח-רבצילום וידאו של ה
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