צוות המומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו'
יום עיון
יום שלישי ,ל' בתשרי תשע"ז01.11.2016 ,
מרכז הכנסים במלון רמת רחל ,קיבוץ רמת רחל

סדר יום
09:00-08:30
09:10-09:00
09:20-09:10
09:35-09:20

התכנסות והרשמה
ברכות :מר אלי הורביץ ,מנכ"ל קרן טראמפ
פתיחה :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
דבר משרד החינוך :שיח' מוהנא פארס ,מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות
ופרויקטים ,משרד החינוך

10:45-09:35

מושב ראשון' :מחר  '98כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי

09:50-09:35
10:05-09:50
10:25-10:05
10:45-10:25

יו"ר :פרופ' בני גיגר ,חבר בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :פרופ' בני גיגר ,חבר בצוות המומחים
'מחר  – '98הדוח ויישומיו :הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות :ד"ר שרה קליין,
מחברת הסקירה
מגיבים :גב' חיה שיטאי ,מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך ,ופרופ' יהודית דורי,
דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון ,וחוקרת בכירה במוסד נאמן
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

11:00-10:45

הפסקה

12:10-11:00

מושב שני :מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

11:15-11:00
11:30-11:15

11:50-11:30
12:10-11:50
13:05-12:10

12:25-12:10
12:45-12:25
13:05-12:45
13:45-13:05
13:55-13:45

יו"ר :גב' אסתר מגן ,חברה בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :גב' אסתר מגן ,חברה בצוות המומחים
שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי
התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך :הצגת
סקירה מדעית שהזמין הצוות :גב' גנית ריכטר ,אוניברסיטת חיפה ,חברה בצוות מחברות
הסקירה
מגיבים :ד"ר מירי גוטליב ,מנהלת אגף א' ,התפתחות מקצועית של עובדי הוראה ,משרד
החינוך ,ופרופ' ענת זוהר ,האוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות חינוכית
דיון פתוח בהשתתפות הקהל
מושב שלישי :חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים
פילנתרופיים ,רשתות חינוך ורשויות מקומיות
יו"ר :גב' שלומית עמיחי ,חברה בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :גב' שלומית עמיחי ,חברה בצוות המומחים
מגיבים :ד"ר חפצי זוהר ,מ"מ וסגנית ראש העיר באר שבע ,מחזיקת תיקי החינוך
והרווחה ,וד"ר בת חן וינהבר ,מנהלת 'מפרש'
דיון פתוח בהשתתפות הקהל
הפסקת צהריים (תוגש ארוחה קלה)
פרופ' מנחם יערי ,יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה
המשך בעמוד הבא

15:15-13:55

מושב רביעי :לימוד מחו"ל

15:15-14:55

יו"ר :פרופ' שאול הוכשטיין ,חבר בצוות המומחים
המידה שבה אפשר ללמוד ממחקר לתכנון ארוך טווח בתחום החינוך המדעי :פרופ' שאול
הוכשטיין ,חבר בצוות המומחים
הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל :הצגת סקירה מדעית שהזמין
הצוות :פרופ' אבי הופשטיין ,מכון ויצמן למדע ,יועץ למכון מופ"ת בכתיבת הסקירה
רפורמות בחינוך בארצות הברית – מה למדנו? :פרופ' מרשה לין ,בית הספר הגבוה
לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי ,ארצות הברית
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

15:50-15:15

מושב חמישי :תובנות והצעות של צוות המומחים

15:30-15:15
15:50-15:30

יו"ר :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
תובנות והצעות של צוות המומחים :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

16:00-15:50

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

14:10-13:55
14:25-14:10
14:55-14:25

