
 צוות המומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו'

 יום עיון

 01.11.2016, זתשע" תשריב ל'יום שלישי,  

 קיבוץ רמת רחלכנסים במלון רמת רחל, המרכז  

 

 וקישור למצגות סדר יום

 

 , מנכ"ל קרן טראמפמר אלי הורביץ: ברכות 
 לצפייה במצגת               , יו"ר צוות המומחיםסףיו-פרופ' ישראל בר :פתיחה 
 , משרד החינוךת לאומיות מערכתיות ופרויקטיםואגף תכני, מנהל והנא פארסשיח' מ דבר משרד החינוך:                          

 לצפייה במצגת                                                                                                                                                  

 ורמה בחינוך מדעי  ' כדוגמה לרפ98'מחר : ראשוןמושב 

  , חבר בצוות המומחיםבני גיגר פרופ'יו"ר: 
 לצפייה במצגת                  צוות המומחיםב חבר ,בני גיגר 'פרופעבודת הצוות בנושא: של  תיאור וסיכום 
 , מחברת הסקירהד"ר שרה קליין :הצוות מדעית שהזמיןומיו: הצגת סקירה הדוח וייש –' 98'מחר  

 לצפייה במצגת          
  מגיבים: 

 לצפייה במצגת             חוז תל אביב במשרד החינוך  מנהלת מ ,גב' חיה שיטאי
 , וחוקרת בכירה במוסד נאמןטכניוןהלחינוך למדע וטכנולוגיה,  הדיקנית הפקולט, יהודית דוריפרופ' 

 לצפייה במצגת                      
 דיון פתוח בהשתתפות הקהל 

  מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי: ינשמושב 

 , חברה בצוות המומחיםאסתר מגןיו"ר: גב' 

 לצפייה במצגת            מומחיםצוות הב חברה ,אסתר מגן 'גבעבודת הצוות בנושא:  של סיכוםתיאור ו 
  

בראי התפתחויות שחלו  –שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל 
  :ת סקירה מדעית שהזמין הצוותבעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך: הצג

 לצפייה במצגת              , אוניברסיטת חיפה, חברה בצוות מחברות הסקירהגנית ריכטר גב'
  :מגיבים 

 לצפייה במצגתהחינוך        , משרד עובדי הוראהשל התפתחות מקצועית  ,מנהלת אגף א' ,ד"ר מירי גוטליב
 לצפייה במצגת                            , האוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות חינוכיתזוהרפרופ' ענת 

 דיון פתוח בהשתתפות הקהל 

 גופים פילנתרופיים, –חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך : יליששמושב 
 רשתות חינוך ורשויות מקומיות

 חברה בצוות המומחים ,עמיחי שלומיתיו"ר: גב' 

             בצוות המומחים חברה ,שלומית עמיחי גב'תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא:  
  מגיבים: 

 לצפייה במצגת           והרווחה מ"מ וסגנית ראש העיר באר שבע, מחזיקת תיקי החינוך , ד"ר חפצי זוהר
                              , מנהלת 'מפרש'וינהברד"ר בת חן 

 דיון פתוח בהשתתפות הקהל 
 יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה, פרופ' מנחם יערי 

 
 המשך בעמוד הבא

 

http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20ישראל%20בר-יוסף.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20מוהנא%20פארס.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20בני%20גיגר.pdf
http://education.academy.ac.il/files/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20חיה%20שיטאי.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20מתוקנת%20יהודית%20דורי.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20אסתי%20מגן.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20גנית%20ריכטר.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20מירי%20גוטליב.pdf
http://education.academy.ac.il/files/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%A0%D7%AA%20%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20חפצי%20זוהר.pdf


 

  לימוד מחו"לי: עירבמושב 

 יו"ר: פרופ' שאול הוכשטיין, חבר בצוות המומחים

, חבר פרופ' שאול הוכשטיין :מידה שבה אפשר ללמוד ממחקר לתכנון ארוך טווח בתחום החינוך המדעיה 
 לצפייה במצגת                    בצוות המומחים

 
  :הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל: הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות 

לצפייה במצגת            סקירהיועץ למכון מופ"ת בכתיבת ה, ויצמן למדע, מכון ןפרופ' אבי הופשטיי
            

בית הספר הגבוה לחינוך של  ,פרופ' מרשה לין :מה למדנו? – רפורמות בחינוך בארצות הברית 
 לצפייה במצגת                אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארצות הברית

 דיון פתוח בהשתתפות הקהל 

 של צוות המומחיםתובנות והצעות : חמישימושב 

  יוסף, יו"ר צוות המומחים-יו"ר: פרופ' ישראל בר

 , יו"ר צוות המומחים יוסף-פרופ' ישראל בר צוות המומחים:של  צעותתובנות וה 

 דיון פתוח בהשתתפות הקהל 

 , יו"ר צוות המומחיםיוסף-ישראל בר דברי סיכום: פרופ'

http://education.academy.ac.il/files/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20אבי%20הופשטיין.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20אבי%20הופשטיין.pdf
http://education.academy.ac.il/files/מצגת%20אבי%20הופשטיין.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Marcia%20Linn's%20presentation.pdf

