
ביום שני )כ"ו בתמוז תשע"ח( 9 ביולי 2018

סדר היום:

התכנסות   9:30-9:00
דברי פתיחה וברכות  10:00-9:30

פרופ' ליה לאור, דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת לוינסקי       
לחינוך    

גב' סימה חדד, ראש אגף קדם-יסודי, משרד החינוך    
ד"ר עידית טבק, ראש מרכז מהו"ת לידע, מחקר ופיתוח     

בתחום משפחות-מערכת החינוך    
תקשורת עם הורים במאה ה-21: מבט מערכתי, פוליטי   11:20-10:00

ורב-תרבותי    
תקשורת עם הורים במאה ה-21 ככישור ליבה – מבט מערכתי    10:30-10:00

ורב-תרבותי    
ד"ר קלודי טל, מכללת לוינסקי לחינוך    

מה יכולות הגננות ללמוד מיחסי הכוח בין בית ההורים לבית     11:00-10:30
הספר?    

פרופ' אודרי אדי-רקח, אוניברסיטת תל אביב    
עקרונות מדיניות של משרד החינוך בנוגע לתקשורת עם     11:20-11:00

הורים ומשפחות    
גב' בטי ריטבו, מנהלת תחום הורים ומשפחה, שפ"י, משרד       

החינוך    
תקשורת עם הורים ככישור ליבה בהכשרת גננות ומורים   12:20-11:20

בחינוך לגיל הרך    
תקשורת עם הורים במאה ה-21 במכללת לוינסקי לחינוך     11:20-11:35

כקורס חובה למתכשרות    
להוראה בחינוך לגיל הרך – מה, למה ואיך? ד"ר קלודי טל       

וד"ר פנינת טל    
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המחלקה לגיל הרך בשיתוף מרכז מהו"ת ומשרד החינוך
יום עיון

להגדיר מחדש את הקשר הורים-גננות ומורים במאה ה-21
תקשורת עם הורים ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

עמדות סטודנטיות שנה ג' ומתמחות שנה ד' בנוגע לעבודה     11:50-11:35
עם הורים במאה ה-21 ד"ר עינת סקרה, ד"ר איריס לוי וד"ר       

יעל שלזינגר     
"גשר על מים סוערים" – תפיסות גננות ומורות לגיל הרך לגבי    12:05-11:50

הקשר שבין ההורים והממסד החינוכי, ד"ר גילה רוסו-צימט     
סוגיות מרכזיות שמעסיקות סטודנטיות להוראה ודרכים     12:20-12:05
לשפר את היכולת לתקשר עם הורים ומשפחות, נעמי פרציק,       

ד"ר אורלי ליכט וד"ר אלונה פלג    
מבט רב-תרבותי: עבודה עם משפחות חד-מיניות במערכת     12:35-12:20

החינוך לגיל הרך    
ד"ר אלונה פלג    

הפסקה, מפגש חברתי וארוחת צוהריים קלה  13:20-12:35
להקשיב לקולות ההורים והילדים – ממצאי מחקר  14:20-13:20

מה רצוי שגננות ומורים ידעו על ילדים שאימהותיהם "יצאו     13:35-13:20
מהארון" אחרי  לידתם?    
ממצאי מחקר, הילה בוך    

עמדות, דעות קדומות וסטריאוטיפים של הורים כלפי גננות     13:50-13:35
יוצאות אתיופיה    

רחל אינגדאו    
תוכניות פעולה בעקבות בדיקת ציפיות הדדיות בין הורים,     14:05-13:50

תלמידים וצוות חינוכי    
מרים בראור    

בדיקה שיטתית של מערך ההסעות הבית ספרי בעקבות     14:20-14:05
דאגות ההורים ובדיקת    

עמדות התלמידים, דנית אייזלנד    
חינוך וקולה של הקהילה הטרנסג'נדרית – עמותת "מעברים"  15:20-14:20

דיון עם הקהל בהנחיית ד"ר יעל קמחי וד"ר קלודי טל  15:50-15:20
 

מנחה: ד"ר עידית טבק    

במהלך יום העיון ייאספו שאלות שיעמדו במרכז הדיון בסוף היום

יום העיון איננו כרוך בתשלום אבל מחייב הרשמה מראש בקישור זה <<
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