
                                                                                                                
 2016דצמבר  27כ"ז כסלו תשע"ז   

 
 ,לכבוד

 

 רג"בתכנית מכללתי של -ןפורום הסטודנטים הביחברי 
 

 , 2017 ינואר 15 ,זתשע" י"ז טבת, ראשון יוםבפורום הסטודנטים שיתקיים של  שלישיההנכם מוזמנים למפגש 

  תל אביב ,15 במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ, 16:00 – 9:45בין השעות 

 על סדר היום:
 הערוצים על פי  התכנסות חברי הפורום  10:00-09:45

 
 " בהנחיית ד"ר ורדית מקלר וטל יזרעאלמסע ויזואלי -זום איןערוץ "

 יכן הפוקוס ?ה –עומק שדה  11:15-10:00
 מה נשאר מחוץ למסגרת? -זום אין  12:15-11:15

 
 ומוחמד אגברייה " בהנחיית ד"ר אשר ליכטנברגהזמנה ללמידה -חוויות מפתח ערוץ "

 מכירה פומבית. –גורמי הצלחה של צוות    10:30-10:00
 "האקונה מטטה" פעילות בהנחיית צוות     10:30-12:15

 
 ושי אולנסקיליאת אייל  " בהנחיית ד"רח משחקים משולבי מחשב בלמידהפיתו -לומדים לשחק ערוץ "
  מציאות רבודה 10:00-12:15

 
 בהנחיית ד"ר אדוה מרגליות וד"ר נעמי מגיד  "יצירתיות שמשנה למידה"ערוץ 

 הומור בשרות היצירתיות -"איך עולים על הסוס?"  10:30-10:00
 פי ר. ג. סטרנברג צעדים לקידום  יצירתיות   על  11:30-10:30
   הצגת תוצרים מהאתר 12:15-11:30

 
 באולם הכנסים התכנסות המליאה

 הפסקה    12:30 - 12:15
 , צלם ומורה של"חאלון מאיר, "להזמין את הטבע לכיתה": הרצאה   13:30 - 12:30
     שלכםהתוצרים  -יצירתיות בחברה   14:00 - 13:30

 
 " מסע ויזואלי -זום איןערוץ "

 גן שעשועים אופטי והכנה לסיור 16:00-14:00
 

 " הזמנה ללמידה -חוויות מפתח ערוץ "
 "תקום-נחום" פעילות בהנחיית צוות   15:45 – 14:00
 , בנאות קדומים21.3.17מפגש הבא, שיתקיים ב הנחיית הלוגיוס מתנדבים הכנת הערוץ וסיכום היום    16:00 – 15:45

 
 " שולבי מחשב בלמידהפיתוח משחקים מ -לומדים לשחק ערוץ "
  (Gamification)הבניית תהליכי משחוק  14:00-16:00

 
  "יצירתיות שמשנה למידה"ערוץ 

   סדנה בעקבות הספר: "מה עושים עם רעיון?" 16:00-14:00
  
  

 ב  ב  ר  כ  ה
 

 מרכזי ערוצי  ד"ר נעמי מגיד ד"ר רמה קלויר        
ב )ראש גדול בהוראה( המרכזת הארצית של רג" פורום הסטודנטים

 תכנית המצוינים במכללות לחינוך
מרכזת פורום הסטודנטים  

 מכללתי של רג"ב-ןהבי

 
 nmagid@gmail.com,  054-4933868 -לשאלות ובירורים ניתן לפנות  לנעמי
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 :העתקים
 

 אה, משרד החינוךסמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הור, אייל רם מר 

 מר נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך

 ראש מכון מופ"ת -ד"ר מיכל גולן 

 ראשי מכללות

 ראש ערוץ מפגשי עמיתים, מכון מופ"ת -גב' רותי סרלין 

 מרכזי תכניות המצוינים במכללות להוראה

 


