
                                                                                                                
    

 זתשע" כ"ט  תשרי
 2016אוקטובר  31 

 
 ,לכבוד

 

 רג"בתכנית מכללתי של -ןפורום הסטודנטים הביחברי 

 

  ,זתשע" כ"ז חשוון, שני ביוםשיתקיים  הסטודנטים פורוםהמחזור החדש של של  פתיחההנכם מוזמנים למפגש 

  תל אביב ,15 במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ, 16:00 – 9:45בין השעות , 2016 נובמבר 28

 

 על סדר היום:

 

 (אולם הכנסים)התכנסות חברי הפורום   10:00 - 9:45

 ד"ר רמה קלויר, ראש תכנית רג"ב –דברי ברכה   11:15 - 10:00

 תכנית רג"ב, מכללת לוינסקיבוגר בהנחיית אוהד כץ,  פעילות מוזיקאלית      

  הפורום על פי ערוצי התכנסות 11:30 - 11:15

 :  מקביליםבמושבים  ת היכרותאוסדנ    13:30 - 11:30

  " יזרעאל וטל ד"ר ורדית מקלר בהנחיית " מסע ויזואלי -זום איןערוץ 

  " אשר ליכטנברגד"ר בהנחיית " הזמנה ללמידה - חוויות מפתחערוץ 

  ד"ר  ליאת איילבהנחיית  "פיתוח משחקים משולבי מחשב בלמידה -לומדים לשחק" ערוץ 

  בהנחיית ד"ר אדוה מרגליות וד"ר נעמי מגיד  משנה למידה"שיצירתיות "ערוץ 

  הפסקה וכיבוד קל       14:00 - 13:30

 המשך עבודת הסדנאות  16:00 - 14:00

 : "מסע ויזואלי" ערוץ

 בבואות כמוסות: סדנת פוטוגרמות  

 לכידת אור -האור הגנוז 

 : "הזמנה ללמידה - חוויות מפתח"ערוץ  

 משכון שמות 

  תרגיל סודי ביותר 

  כחלק מתהליך הניהול העצמי לומדיםהשל קהילת הקמת מועדון חברים 

 ": לומדים לשחקערוץ  " 

 המשחק עקרונות –משחק חוץ כיתתי בשילוב טלפונים חכמים  – משחק על משחק 

 ?במעבדה צוות פעילות -איזה שחקן אני 

 ": יצירתיות שמשנה למידהערוץ "             

  "יצירתיות שיתופית בפעולה  -סדנת "ראש בקיר 

 למדידת יצירתיות. האם יש כאלה?   קריטריונים 
  

  
 ב  ב  ר  כ  ה

 

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

 תכנית המצוינים במכללות לחינוך
מרכזת פורום הסטודנטים  

 מכללתי של רג"ב-ןהבי

 



 nmagid@gmail.com,  054-4933868 -פנות  לנעמילשאלות ובירורים ניתן ל

 
 

 
 :העתקים

 
 סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך, אייל רם מר 

 , משרד החינוךמנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ,נח גרינפלדמר 

 ראש מכון מופ"ת -ד"ר מיכל גולן 

 ראשי מכללות

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

 מרכזי תכניות המצוינים במכללות להוראה
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