מכון

כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין:

מופ"ת

השלם גדול מסכום חלקיו
מערכות יחסי גומלין בגיל הרך

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

יתקיים ביום רביעי ,כ׳ בסיוון תשע״א 22 ,ביוני 2011
במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל אביב
הכנס לגיל הרך נועד לזכור ולהזכיר את גדעון לוין ז״ל ואת תרומתו הייחודית לחינוך בגיל הרך .השנה הכנס אורגן בשיתוף מלא עם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך ,ויש
בכך הצהרה על חשיבותם של יחסי הגומלין בין המכללות להוראה לבין האגף הקדם יסודי .מטרת הכנס היא להציג את גן הילדים כמערכת המקיימת יחסי גומלין עם מערכות
אחרות ,ולאור זאת ייבחנו ההשלכות של היחסים הללו על הגדרת תפקיד הגננת ועל הכשרתה .הכנס יתמקד ביחסי הגומלין ובשותפות בין המערכות השונות :הילדים ,צוות הגן,
ההורים ,שירותי הרווחה ,הרשויות המקומיות ועוד.
מנחה :מסדה סטודני ,המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה; מכון מופ״ת
בתכנית:
9:30-9:00

התכנסות והרשמה

10:00-9:30

ברכות ודברי פתיחה
רותי סרלין ,ראש ערוץ מפגשי עמיתים ,מכון מופ״ת
סימה חדד מה-יפית ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי ,משרד החינוך
ד״ר דינה קדוש פרג׳ון ,ראש פורום הגיל הרך ,מכון מופ״ת; חמדת הדרום  -מכללה אקדמית לחינוך ,יהדות והוראת המדעים

  10:30-10:00

“הכול יחסים״  -על יחסי גומלין ואקולוגיה מתעצבת בין גורמי החינוך המשמעותיים בגיל הרך
רינה כהן ,ראש תחום הורים באגף א׳ שפ״י ,משרד החינוך

  11:00-10:30

יחסי גומלין ושיח עמיתים בקרב ילדי הגן
ד״ר מיכל חמו ,בית הספר לתקשורת ,המכללה האקדמית נתניה

11:30-11:00

הפסקה

12:00-11:30

צפייה בקטעים נבחרים מתוך הסרט הצרפתי “הכל מתחיל היום״

13:15-12:00

פנל :חינוך לגיל הרך  -הפרספקטיבה שלי בזיקה לאחרות
מנחה :ד״ר קלודי טל ,ראש החוג והתכנית לגיל הרך ,מכללת לוינסקי לחינוך
משתתפות (לפי סדר הא״ב):
איילת אשל-ג׳נו ,עובדת סוציאלית קלינית ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש ,נס ציונה
רונית נגר ,מפקחת בחינוך הממלכתי דתי ,מחוז תל אביב
מיכל עוז ,רכזת ייעוץ הגיל הרך ,מחוז תל אביב
שפרה ענתבי ,מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי ,עיריית חיפה
דפנה שניאור ,מנהלת גן “יובל״ ,רמת אביב

13:30-13:15

הפסקה

14:30-13:30

מושבים מקבילים:
מושב 1

מושב 2

מושב 3

מושב 4

מושב 5

גנן בסביבה נשית

הדרכה כהבניה משותפת
של מדריכה ,סטודנטית,
גננת ,ילדים וילדות

התכנית “ללמוד לחיות
ביחד״ בחברה הערבית

“מעג״ן״ -
תכנית התערבות מערכתית
בגן הילדים

מי אתה ילד?
קידום שיח עם הורים
לילדים עם צרכים מיוחדים

יו״ר :אביבה דן ,רכזת
פדגוגית של מסלול הגן,
אוהלו בקצרין – מכללה
אקדמית לחינוך ולספורט

יו״ר :אורית מיוחס ,ראש
מסלול הגיל הרך ,המכללה
האקדמית בית ברל

מרצה:
מוניקה וינוקור ,ריכוז
ארצי  -תכנית “מעג״ן״,
מדריכה ארצית ביחידה
לקידום הפרט באגף לחינוך
קדם יסודי ,משרד החינוך

מרצה:
ד״ר ורדה שרוני ,ראש
התכנית לתואר שני M.Ed.
בליקויי למידה :הערכה
והתערבות חינוכית ,המכללה
האקדמית בית ברל

יו״ר :ד״ר לאה זוכמן
ראש המסלול לגיל הרך,
תלפיות – המכללה
האקדמית לחינוך חולון

יו״ר :אתי בר ,ראש תכנית יו״ר :אבתסאם מרעי-
גן  -מגזר בדואי ,המכללה סרואן ,ראש החוג לגיל
האקדמית לחינוך ע״ש קיי הרך ,מכללת סכנין
באר שבע
להכשרת עובדי הוראה

מרצים:
מרצה:
יאיר פרץ ,מנהל מעון רב -ד״ר יעל דיין ,המכללה
תכליתי של ויצ״ו ,חולון
האקדמית לחינוך ע״ש
מנדי קפלן ,מנהל גן
דוד ילין; האוניברסיטה
“מנדי – הגנן מנווה שאנן״ ,העברית בירושלים
חיפה
14:45–14:30

הפסקה

15:45–14:45

על השיח ההרמוני בין קולות וצלילים
המנצח איתי טלגם

מרצה:
אמיר אבו יונס ,פסיכולוג
חינוכי שפ״ח נצרת;
רכז צוות מעג״ן ,נצרת;
מנחה תכנית “ללמוד
לחיות ביחד“

ייתכנו שינויים בתכנית.

גמול השתלמות :ההשתתפות בכנס מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של  7שעות מבין  14השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול
בשנת לימודים אחת .מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים".
דמי השתתפות :לנרשמים מראש  60 -ש"ח; לנרשמים ביום הכנס  80 -ש"ח
הרשמה :בטל'  03-6901426/469או במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ"תhttp://register.macam.ac.il :
לפרטים נוספים :מדור ימי עיון וכנסים sliora@macam.ac.il  03-6901430/7

www.mofet.macam.ac.il/iun

