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לשכת סגן הרקטור

אנו שמחים להזמינכם
לכנס השנתי השישי
של המרכז לקידום הוראה
באוניברסיטת בר-אילן

מנהיגות ,חינוך ואקדמיה:
תיאוריה פוגשת שדה
 08:30התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל
 09:00מושב ברכות
פרופ' מרים פאוסט ,רקטור אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אמנון אלבק ,סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר קרן גולדפרד ,מנהלת המרכז לקידום הוראה ,אוניברסיטת בר-אילן

 09:30מושב ראשון :חינוך ומנהיגות בראי המחקר

יום רביעי ,י"ד באייר תשע"ז,
 10במאי 2017
אולם הקונגרסים ע"ש פלדמן,
אוניברסיטת בר-אילן

 13:15מושב שלישי" :מישהו לרוץ אתו":
יזמות וחינוך למנהיגות  -מהשטח למרחב האקדמי?
יו"ר :ד"ר יהודית אורבך ,המרכז לקידום הוראה ,אוניברסיטת בר-אילן

הצגת יוזמות ופעילויות בנושא חינוך למנהיגות מן המרחב החברתי
ותובנות לאקדמיה:
ד"ר בת חן ויינהבר ,מנהלת תכנית מפרש  -עמותת תפנית בחינוך
מר גל חכמון ,רכז ההדרכה ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

יו"ר :פרופ' רונית קרק ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

יוזמות בנושא אקדמיה-שדה וקהילה:

הרצאות:

Is education really the great equalizer? Giving underprivileged
 :adults a second chanceד"ר שי גול ,מרצה וחוקר מתמטיקה ויו"ר

המנהיג הכוכב במערכת החינוך  -תובנות להוראה יוצאת דופן
באקדמיה :פרופ' יזהר אופלטקה ,ראש החוג למדיניות ומנהל החינוך,
בית-הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב
מתורגמנות קהילתית  -סטודנטים כסוכני שינוי חברתי :ד"ר מיכל
שוסטר ,המחלקה לתרגום וחקר התרגום ,אוניברסיטת בר-אילן

עמותת אר"צ  -אקדמאים לרשות הציבור
אנטומיה של מנהיגות בחינוך :תובנות מקורס להכשרת סטודנטים
כמדרכי אנטומיה :ד"ר נעמי דיקמן ,ראשת היחידה להערכה ולקידום
ההוראה ,הפקולטה לרפואה בגליל ,אוניברסיטת בר-אילן
Inspiring organizational change through authentic leadership

מנהיגות מעצבת בקרב מנהלי מסגרות בלתי פורמאליות :החזון
שלהם ,הילדים שלנו :ד"ר עוזי ששון ,הפקולטה לחברה ותרבות,
המכללה האקדמית בית ברל

 :and a growth mindsetגב' דפנה היימן ,התוכנית לפיתוח מנהיגות,
אוניברסיטת הרווארד

משחקי מנהלים :משחק ומשחקיות בפיתוח מנהיגות ויצירותיות:
פרופ' רונית קרק ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

 15:00מושב רביעי :סוגיה של מנהיגות :על האתגרים בהובלת
ההוראה ,הלמידה ,ההערכה והפדגוגיה בעידן גלובאלי ונייד

 11:15הפסקה וכיבוד

דברי פתיחה וברכה :פרופ' אמנון אלבק ,סגן רקטור אוניברסיטת
בר-אילן

 11:45מושב שני :להנהיג ולהורות כמו המנצחים הגדולים
"להנהיג כמו המנצחים הגדולים" -
הרצאת אורח :המנצח איתי טלגם

פילוסופית ההוראה של מורה-מנהיג :ד"ר עטרה איזקסון ,ראש
מסלול תעודת הוראה במוסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר :פרופ' ניצה דוידוביץ ,ראש הפורום לקידום ההוראה בישראל,
ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה באוניברסיטת אריאל

הרצאות:
המורה כמנהיג :מר יובל שרייבמן ,מנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה
של אוניברסיטת תל אביב (המרכז אחראי גם על פיתוח קורסי המוק
ויישומם בהוראה במסגרת כיתה הפוכה)
המרכזים לקידום ההוראה  -אחרי ולפני החלטות מל"ג :אתגרים,
קשיים ותקווה :פרופ' אלישע באב"ד ,האוניברסיטה העברית

הכנס פתוח למרצים ,לסטודנטים ולקהל הרחב .הכניסה חופשית,
אך כדי להבטיח מקומכם יש להירשם בכתובתhttp://kidum-horaah.biu.ac.il/ :

