
 יום העיוןתכנית 
 ´אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר´בנושא 

 ירושלים, ליר-מכון ון) 30/11/05(ח במרחשוון "כ, יום רביעי

 התכנסות והרשמה 09:15-08:45

 מושב ראשון

09:30-09:15 

10:00-09:30 

 , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,  דן שכטמןפרופסור :ר"יו

והצגת הנושא  .'היזמה'יגוי של ר ועדת הה"יו  לצפייה במצגת לחץ כאן  -ברכות
Professor Lee Shulman, President, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
Setting the Agenda for Policy Driven Research: Challenging 'The Top 20%' Students in Schools 

 מושב שני  

11:30-10:00  

ם המתדייני

יישאלו על 

ההישגים של 

 , הארגונים

על התלמידים 

ועל , והמורים

הדרכים של 

הארגון לאסוף 

מידע לצורך 

 שיפור

הישראלי מן הניסיון ההישגים: למידה ללמוד מהעשייה, מי הלומדים, מה ומה ניתן      

 : מנחי הדיון

                                                                                      Professor Rena Subotnik  רנה סובוטניקפרופסור 

Director, Center for Psychology in Schools and Education, the American Psychological 
Association 

 אילן  -ואוניברסיטת בר, משרד החינוך, ר המזכירות הפדגוגית" יויעקב כץפרופסור 
 :מתדיינים

 משרד החינוך, לתלמידים מחוננים ומצטייניםמנהלת היחידה ,  שלומית רחמל'גב

  לחץ כאןעיון במסמך ל )נשלח לאחר יום העיון (ל עמותת עתידים"מנכ, מן' איציק תורגמר

 ' ישראלאורט' ,פ ולהכשרה"נהל למוִמל וראש ה"סמנכ, אלי אייזנברגר "ד

  בחינוךל העמותה למצויינות"מנכ, חזקי אריאלימר 

 . מופתרשת, למתמטיקה לקהמנהל המח, מארק אפלבאום ר"ד

  לצפייה במצגת לחץ כאן -  קייש" המכללה האקדמית לחינוך ע          

12:30-11:30 

13:00-12:00 

  טיפוח מצוינות בחינוך הפורמלי והלא פורמלי–תכניות ומחקרים ,  ארגונים)posters (מושב כרזות

  הפסקה וכיבוד קל

 מושב שלישי

14:30-13:00 

  

 :  מוקדים3

 מי התלמידים*

 מורים והוראה*

 .תנאי מערכת*

 –לכל מוקד 

מבוא וסיכום  

 ;מפי המנחים

על סמך נסיונם 

יתבקשו , המדעי

 להציע החוקרים

' סדר יום למחקר'

למדיניות מעודדת 

מצויינות 

 ס"בבתיה

ללמוד מהם לתמיכה במדיניות, מחקרים בארץ ?   ומה ניתן   

 Professor Rena Subotnik  פרופסור רנה סובוטניק                                         ::מנחי הדיון
 ואוניברסיטת תל אביב, משרד החינוך,  המדען הראשיסידני שטראוספרופסור                    

 'מצוינות'איתורם ובחירת תלמידים לתכניות ', מוכשרים'הגדרת 

 ש קיי"ית לחינוך עהמכללה האקדמ, רמה קלוירר "ד

 מחוננים ומומחים:         על תפקודם המצוין של מצטיינים שונים

 אוניברסיטת חיפה, ליהוא זיסברגר "ד

         תפקידה של המוטיבציה בתופעת המחוננות

 'החמישון העליון'מורים ושיטות הוראה המתאימים לאתגור 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, ענת זוהר פרופסור 

 היבטים מגדריים בהוראת מתמטיקה ומדעים: מחסומים להצטיינות        

 אוניברסיטת חיפה, רוזה לייקיןר " ד

 התפתחות ידע ואמונות של מורים בחינוך מתמטי של תלמידים מצטיינים ומחוננים        

 תנאים חברתיים ובית ספריים המעודדים או מעכבים מצוינות

 אוניברסיטת תל אביב, משה ישראלאשויליר " ד

 תנאים חברתיים ופסיכולוגיים המעכבים או מעודדים מיצוי פוטנציאל לימודי         

 הטכניון, טלי טלר "ד 

    ממדית של הלמידה בתכנית למחוננים-שילוב מודל להערכה רב         

 מושב רביעי

15:00-14:30   

 

 

16:30-15:00 

ום מקיף למחקר תומך מדינ: שולחן עגול י  'החמישון העליון'יות לקידום מה נדרש לפיתוח סדר 

 Professor Rena Subotnik                                      פרופסור רנה סובוטניק      : ר המושב והרצאת פתיחה "יו

The Influence of Policy, Politics, and Practitioner Needs on the US Research Agenda for High Ability 
Students  

י בנפרופסור , )הטכניון (אורית חזןר "ד, לצפייה במצגת לחץ כאן ()מכון וייצמן (בת שבע ֵאלוןפרופסור   : משתתפים

משרד  ( שלומית רחמלגברת, )בן גוריון (מירי עמית פרופסור ,)בן גוריון (משה יוסטמןפרופסור , )מכון וייצמן (גיגר

 ) לחץ כאןלעיון בסיכום המושב הרביעי (. )החינוך
 סיכום היום

17:00-16:30 

 רנה סובוטניק וסידני שטראוס, יעקב כץפרופסורים 

 'אתגור החמישון העליון'מחשבות לסיכום היום והצעת קוים מנחים למחקרים תומכי מדיניות ל

 

http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz370.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/H-Shulman.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz310.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz310.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz310.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz330.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz350.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz350.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz350.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz360.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz340.pdf
http://www.academy.ac.il/data/projects/34/Seminar3/380.pdf
http://www.academy.ac.il/data/projects/34/Seminar3/380.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Matz320.pdf
http://www.academy.ac.il/Data/Projects/34/Seminar3/Fourth-session.pdf

