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 ר יישומי בחינוךהיזמה למחק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

  בנושא יום עיון
 

 

 , מכון מופ"ת, תל אביב10:00 – 03:80, 21.2.12, יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ב
 
 

 רשמההו התכנסות 00300 – 003:0

 פרץ, אוניברסיטת חיפה-פ' מרים בןפרו -יו"ר  3מושב ראשון 00300 – 00300

00:00 – 00:01 Prof. Robert Slavin, Director of the Center for Research and Reform in Education at 

Johns Hopkins University, Chairman of the Success for All Foundation 

Scaling Up Proven Programs: Why and How 
 באנגלית ההרצאה

 , יו"ר הוועדה לשפה ואוריינותבירושלים פרופ' עלית אולשטיין, האוניברסיטה העברית 00:00 – 00:01
 להצלחה בהתערבות חינוכית ה הוליסטית: נתיבגיש

 הפסקה 003:0 – 00300

  יאיר, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' גד - יו"ר 3מושב שני 0:300 – 003:0

 ד"ר יאיר ברזון, אוניברסיטת חיפה 00:00 – 00:10
ן את משקל מנהל בית הספר בהובלת תהליכי שינוי: ממצאים ראשונים ממחקר אורך הבוח

 רפורמת אופק חדש

 שנתי, ברנקו וייס בית שמש -עליזה בלוך, מנהלת התיכון השש 00:10 – 00:00
 מי צריך שינוי ולמה הוא טוב?

 ת, משרד החינוך, מנהלת גף ניסויים ויזמּוגנית ויינשטיין 01:00 – 00:10
 מעלה" לקידום חדשנות חינוכית מערכתית-ייזום ניסויים "מטה

 הפסקת צהריים 00300 – 0:300

 במתכונת של שולחנות עגולים דיונים מקבילים 3מושב שלישי 01301 – 00300

 פרץ-מחזור החיים של התערבות. מנחה: פרופ' מרים בן 

 המורה: נקודת הפתיחה או נקודת הסיום בהתערבות? מנחה: פרופ' משה ישראלאשוילי 

 ד יאירהאם המחאה משנה משהו בחינוך? קולות מהשטח. מנחה: פרופ' ג 

 מנחה: ד"ר רחל זורמןהערכת תכניות התערבות לשם קבלת החלטות אסטרטגיות . 

 מנחה: פרופ' פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות: התערבויות מקומיות והפצתן הרחבה .
 יובל דרור

 מה באמת חוסם את מנהלי התיכונים בישראל מלהוביל את בתי  – קירות שקופים
 פרג  מנחה: ד"ר גיל הספר להצלחה?

 ?מנחה: פרופ' זמירה מברך מה עובד בחינוך 

  מהמעטים המובחרים אל ההמונים: סוגיות במעבר מניסוי מצומצם להטמעה רחבה של
 יואב יאירפרופ' . מנחה: טכנולוגיות למידה

 

 הפסקה 01301 – 01301

 פרופ' משה ישראלאשוילי, אוניברסיטת תל אביב –יו"ר  3מושב רביעי 00300 – 01301

 . בהשתתפות מנחי השולחנות העגולים שיח מסכם-בר

 

 התערבויות חינוכיות:

 מניסוי למדיניות


