
כנס בנושא: 

למידה לאורך החיים במקצועות יישומיים
יתקיים ביום שלישי, י"ט בטבת תשע"ז, 17 בינואר 2017

במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך תל-אביב

בתכנית:

התכנסות והרשמה9:00–9:30

ברכות10:00-9:30
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת

דברי פתיחה
פרופ׳ מיכאל ברמן, המכללה האקדמית הדסה

הפרויקט, יעדיו ותוצריו כמקדמי למידה לאורך החיים במקצועות יישומיים
פרופ׳ מיכאל ברמן, המכללה האקדמית הדסה 

פרופ׳ רות זוזובסקי,  סמינר הקיבוצים

אוניברסיטאות העתיד: אתגרים ומגמות10:40-10:00
פרופ׳ שרה גורי-רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה

The Wisdom of Professional Practice )הרצאה באנגלית(10:40–11:20
Prof. Jean-Luc Patry, Salzburg University, Austria

הפסקת קפה11:20–11:40

מושבים מקבילים12:30-11:40

LEARNING TO LIVE TOGETHER
יו״ר: ד״ר רוקסנה רייכמן

 הכשרת אנשי מקצוע עתידיים להיות 	 
לומדים לאורך החיים - תובנות מניסיון 

ההוראה בשיטת TBL בפקולטה לרפואה 
בגליל � ד״ר נעמי דיקמן ופרופ׳ לאה אבן 

הפקולטה לרפואה בגליל, אונ׳ בר-אילן

כוחו של צילום לבנות ולהסיר חומות – 	 
תקשורת צילומית בקהילה � פרופ׳ משה קן, 

המכללה האקדמית הדסה

LEARNING TO DO
יו״ר: פרופ׳ אריאלה גורדון-שאאג

חקר מקרה: למידה מבוססת בעיה והערכת 	 
עמיתים בקרב סטודנטים לתואר שני בחינוך � 
פרופ׳ נירית רייכל וד״ר דורית אלט, המכללה 

האקדמית כנרת

הוראה מונחית מקרים קליניים בקורס ראייה 	 
 דו-עינית � ד״ר ליאת גנץ, 

המכללה האקדמית הדסה

הפסקת צהריים13:15-12:30

מושבים מקבילים - המשך14:45-13:15

LEARNING TO KNOW
יו״ר: ד"ר דורית אלט

העצמת למידה פעילה, הדדית ושיתופית 	 
 � )PLN( באמצעות ״רשת למידה אישית״ 

ד״ר חנן מעוז וגב׳ איילת כלף, מכללת ספיר

LEARNING TO BE
יו״ר: פרופ' רות זוזובסקי

VaKE – חינוך לערכים עם הבניית ידע ככלי 
ללמידה לאורך החיים

קידום זהות מקצועית של ״פרחי הערכה״ 	 
הלומדים בתכנית לתואר שני ״הערכה 

 בחינוך״  � ד״ר אירית לוי-פלדמן, 
סמינר הקיבוצים

 שימוש ב-vignettes בלמידה לאורך 	 
 החיים �  ד"ר רוקסנה רייכמן, 

המכללה האקדמית לחינוך גורדון

אתגרים חינוכיים בלמידה לאורך החיים 15:15-14:45
פרופ׳ ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים

        

ס 
כנ

 ה
ת

ני
תכ

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

Lifelong Learning in Applied Fields

ההשתתפות היא ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש עד יום ראשון, 15 בינואר  2017, י"ז בטבת  תשע"ז
http://www.mofet.macam.ac.il/shop/Pages/studydays/8315.aspx :באתר היחידה

 לפרטים נוספים במינהל לומדים, טל׳: 03-6901426/401


