שעות/
מיקום
4.11.18
08:00
09:00
10:00
11:00

מבואה ומסדרון /
דולב

קליטה ורישום
יריד תכניות וחומרי
לימוד
10:30 – 08:30
מושב פתיחה
11:15 – 10:30
מושב פתיחה
שליחי הוראה
13:00 – 11:30

12:00
13:00

גפן

לילך

חצב

כרכום

אלון

כלנית

ארוחת שיח
ארוחת צהרים עם
תפריטי שיחה
13:50 – 13:00
ישראל כתרבות שנייה ()ISC
תמרה רביק
15:00 – 14:00
ישראל כתרבות שנייה ()ISC
קבוצות עבודה – למידת עמיתים
15:50 – 15:00
על החינוך הציוני בתפוצות -
רב שיח עם הנהלת ההסתדרות
הציונית
16:50 – 16:00

14:00
15:00
16:00

17:00

שפת האש :איך
ישראלים מדברים
על מחשבות
פרופ' גד יאיר
18:00 – 17:15
שימוש בטכניקות
של חשיבה ויזואלית
להוראת עברית
ורד גדות
18:55 – 18:10

18:00

19:00
ארוחת ערב

מהלכה למעשה:
מתפיסות לעקרונות
הוראה ולמידה
משמעותית של
שפה נוספת
ד"ר אסתי גרוס
18:00 – 17:15
אתגרים
והתמודדויות
בהוראת עברית -
פתרונות אפשריים
ודוגמאות יישומיות
ענת גודמן ועדי ורנר
18:55 – 18:10

אתגרים בניהול
כיתה והוראת
עברית – רב שיח
מנחה :ליאת קדוש
דוברות :רונית רון-
ירושלמי ,דורלי בכר-
סאטרוויט ,זיוה
פלטנר
18:50 – 17:20

טעמים בסיפורים
(לגננות ומורים
בבי"ס יסודי)
(סדנה)
תמר פינטו
18:50 – 17:20
*מוגבל ל35-
משתתפים

השפה במרחב
הציבורי (סדנה)
פרופ' אילנה שוהמי
18:50 – 17:20
*מוגבל ל30-
משתתפים

20:00
21:00

חגיגית
והופעה של דני
בסן
22:00 – 19:45
פעילות חברתית חווייתית
23:00 – 22:00

22:00

5.11.18

מבואה ומסדרון /
דולב

גפן

07:00
08:00

ארוחת בוקר
יריד תכניות וחומרי
לימוד
08:20 – 07:30
למידה משמעותית
דיוויד שטיין
09:30 – 08:30
למידה משמעותית
קבוצות עבודה – למידת עמיתים
10:20 – 09:30
מנהיגות ציונית – מאז ולתמיד,
הכל בשביל הארץ
זהר ולוסקי ,קק"ל JNF -
11:00 – 10:30
נעל"ה עלית אקדמי  -התכנית
היחידה לתיכון בינלאומי יהודי
בישראל  -סיפור ציוני מודרני
רוית בר-אב
11:10 – 11:00
מסע – תכנית הלימודים
באנגלית לתלמידים בישראל
ג'ייסון שאלתיאל
11:20 – 11:10
טכנולוגיה בהוראה
שלמה שדה
12:15 – 11:30
טכנולוגיה בהוראה
קבוצות עבודה – למידת עמיתים
13:00 – 12:15

09:00
10:00

11:00

12:00

13:00

ארוחת צהרים

לילך

חצב

כרכום

אלון

כלנית

והכרזה על הזוכים
בהאקתון
13:50 – 13:00
14:00

15:00

תדריך ביטחוני
רן כהן
14:45 – 14:00
סיכום ומשוב
צוות יח' שליחות הוראה
15:30 – 14:50

