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כנס נשיאי וראשי המכללות האקדמיות לחינוך, תשע“ז

27.3
 יום שני | כ"ט באדר תשע"ז

במרכז האקדמי ויצו חיפה
הגנים 21, חיפה

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה



התכנסות וכיבוד

מושב פתיחה
פרופ' דוד אלכסנדר - נשיא המכללה המארחת - המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה

מר איל רם - סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
פרופ' רוני לידור - יו"ר רמ"א ונשיא המכללה האקדמית בוינגייט

ד“ר רבקה ודמני-שאומן - סיו"ר מל"ג
איחוד המכלות לחינוך ומעברן לות"ת:  שינויים ותמורות

"המנורה" - מיזם חזותי חוויתי וחינוכי לקראת תצוגה במוזיאון הוותיקן (סטודנטיות שנה ד')

הפסקת קפה

יו"ר מושב:  פרופ' לאה קוזמינצקי - נשיאת המכללה  האקדמית לחינוך ע"ש קיי
פרופ' ליהוא זייסברג - המכללה האקדמית לחינוך גורדון

זהויות של ארגונים תהליכי הבנייה, התפתחות ומגמות

יו"ר מושב: פרופ' יובל סיני - המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל
פרופ' ענת זוהר - האוניברסיטה העברית, ירושלים

תכניות לימודים כביטוי לזהותם של מוסדות אקדמיים

יו"ר מושב: פרופ' דיצה משכית - נציגת אגף  א‘ הכשרת עו“ה
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר - מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים, 

המכון הישראלי לדמוקרטיה
בין שקיפות ואחריותיות לבין אוטונומיה מוסדית בעולם רווי מידע

ארוחת צהריים

אתנחתא ויזואלית

יו"ר מושב: פרופ‘ בשאר סעד - נשיא המכללה האקדמית לחינוך אל קאסמי
נתוני קבלה והשמה ומשמעותם:

מר נח גרינפלד - מנהל אגף א' הכשרות עו"ה וד"ר כמאל חואלד - נציג האגף להכשרת עו"ה 
נתוני קבלה של הסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך

ד"ר שרה זילברשטרום - מנהלת אגף א' התמחות וכניסה להוראה
נתוני השמה של בוגרי המכללות האקדמיות לחינוך

מר נח גרינפלד - מנהל אגף א‘ הכשרת עו"ה
סכום וסיום

הנחייה: ד"ר יהודה שוורץ, נציג אגף א‘ להכשרת עו“ה
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המרכז האקדמי ויצו חיפה ממוקם ברחוב הגנים 21 במושבה הגרמנית (המקביל לשד׳ בן גוריון).

ניתן להגיע למרכז האקדמי בצורה קלה ונוחה באמצעות תחבורה ציבורית משלושה מוקדים מרכזיים בעיר:

רכבת - תחנת מרכז השמונה
מטרונית: קו 1, קו 2

לתחנת "המושבה הגרמנית"

מרכזית חוף הכרמל
 אגד: קו 17 , קו 112, קו 24

מטרונית: קו 1
לתחנת "המגינים/בן גוריון"

מרכזית המפרץ
מטרונית: קו 1, קו 2

לתחנת "המושבה הגרמנית"

 
* מתחנת הרכבת ניתן להגיע גם ברגל. כ-10 דק' הליכה.

רכבת מרכז השמונה
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ויצו חיפה


