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בתכנית
התכנסות וכיבוד קל )רחבת אולם 70(   14:00-13:30

פתיחה וברכות    14:15-14:00
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים  

ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכה עו"ה, ראמ"ה  
ד"ר מיכל לוי-קרן, ראש התוכנית לתואר שני "הערכה בחינוך", מכללת סמינר הקיבוצים  

גב' מיכל ניסן, מנהלת יחידת ההערכה, מחוז מרכז, משרד החינוך  

הרצאת אורח: פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין   15:00-14:15
לצעוד בשני עולמות: מורים כרכזי הערכה בית-ספריים – אתגרים ותובנות  

הפסקת קפה   15:15-15:00 

הצגת עבודות גמר נבחרות של בוגרים   16:00-15:15
מור בוקובזה: "שיפור ההוראה והלמידה באמצעות שימוש במבחנים דיאגנוסטיים בבית ספר יסודי בדרום הארץ". מנחה - ד"ר אירית לוי-פלדמן.  

שני הוכמן: "הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית לאקלים בית-ספרי בנושא אלימות, בקרב אנשי חינוך מיוחד". מנחה - ד"ר עדי שרעבי.  
לימור מזרחי: הערכת הפעלתה של תכנית חינוכית בבית ספר יסודי "מורים מובילים פיתוח מקצועי". מנחה – פרופ' סמדר דוניצה שמידט.  

רותי לוין, מדריכה מחוזית, מלווה רכזי הערכה בראשית דרכם: מודל העבודה של יחידת ההערכה במחוז מרכז   16:15-16:00

מושבים מקבילים )5(, בהובלת רכזי הערכה מכהנים, מחוז מרכז   17:45-16:30

הפקולטה לחינוך
מכללת סמינר הקיבוצים

2345

יום העיון ה-4 של התוכנית לתואר שני "הערכה בחינוך"
מה בין הכשרת רכזי הערכה לבין 

תפקידם ב"עולם האמיתי"?
בשיתוף עם משרד החינוך, מחוז מרכז

ביוני
201912

יום רביעי, 
ט' בסיון תשע"ט

באולם 70

גדר, כבשה, ורכזת עם אתגר 
)פרפרזה על כ. ספרה של  

 יעל בירן(
)חדר ג'10(

הדס רוזנטל, בית ספר משגב, 
עמק חפר  

1

אין מעלית ישירה להצלחה, כולנו 
 חייבים להשתמש במדרגות 

)זיג זיגלר( )חדר ג'8(

ענת דגן, בית ספר איתמר, 
ראשל"צ 

"היילכו שלושתן יחדיו?" 
מדריכת מתמטיקה, רכזת 
מתמטיקה ורכזת הערכה 

בקהילה )חדר ג'6(
ברכה פנקס, בית ספר רמז, 

כפר סבא  

"אף אחד לא יכול לשרוק 
סימפוניה, צריך תזמורת שלמה 

 Halford E.( "כדי לנגן אותה
Luccock( )חדר ד'14(

 עירית קציר, בית ספר רימון 
כפר יונה   

מחשבים מסלול. מחדש!
)חדר ד'10(

דגנית לוי, בית ספר נווה דליה, 
ראש העין

להרשמה למושבים המקבילים    לחצו כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJlyq8IU1dY2oh_EndEf_eGepQwKC6LJKrrrw1elB7ddkm9w/viewform

