
 

 

 

 

 פרופ' עפרה מייזלס, אוניברסיטת חיפה

 

 

 ארצות הברית, University of Virginiaפרופ' פטרישיה ג'נינגס, 

 , אוסטרליהFlinders University in South Australiaדר' ניקול אלברכט, 

 , הולנדTilburg University and Erasmus University Rotterdamפרופ' מריאן ואן ווארקום, 

 , גרמניהTechnical University of Darmstadtדר' קלאודיה הרצר, 

 , ניו זילנדstonefields schoolבוב מילר והופ גריפין, 
 
 

                                              – משותפת לכולנו. צרכים ייחודיים של המגזר הערבי ريبة" "عدم اليقينאי ודאות 

                                                                                    אבו אלהיג'א, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' פאדיה נאסר

המרכז הבינתחומי הרצליה                     -SEL.ILדר' דפנה קופלמן רובין ואפרת דביר,  -חוסן מנטלי של איש חינוך

                    יפית אורבך, אוניברסיטת חיפה                         -צמיחה בתוך אי וודאות באמצעות חמלה עצמית

לייה נאור, דרכים לדעת                                     -שילוב הסביבת הטבעית במערך הלימודים -ללמוד מהטבע 

                                                                                         רגשות והוראה: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? 

שפ"י, משרד  החינוך                                                     -דר' חוה פרידמן, פסיכולוגית ארצית, מנהלת אגף פסיכולוגיה

 ישי זינגר, לפני ולפנים -שיחה ותרגול -אל שער אי הודאות ובחזרה אלינו

  -מנהלים ומורים מספרים מהשטח

 י, דו לשוני כפר קרעדר' חסן אגבריה, גשר על הואד
 גל אלטר, בית ספר גאוטמלה ירושלים

 

 חינוך התנסותי -Time2Playמעיין פוקס, להרים את הדופק בכדי לראות האופק, 

 במקביל ניתן יהיה לצפות בשידור החי ביוטיוב  , משתתפים ראשונים בזום 25סדנה התנסותית ל

 

 

 דר' ריקרדו טרש, אוניברסיטת תל אביב -פתיחה מעוררת השראה: מיינדפולנס

 היום וסיכום תובנות מהכנס כולו דיון בהשתתפות המרצים של ההרצאות המוקלטות

 ייתכנו שינויים* 

 

 

 תובנות לפתיחת היום השלישי של הכנס -בוקר טוב

           20.8.20חמישי                                     יום                         

 מרצים מארצות שונות מדברים על ההתמודדות מערכת החינוך בארצם עם אי הודאות

 הרצאות מוקלטות ממיטב המרצים בישראל

 12:00רצועת שידור חי בשעה 

 20:30-21:30 -שאלות ותשובות בהשתתפות הקהלפאנל מסכם: דיון, 

)בהקמה( באוניברסיטת חיפה, ביחד עם גיא אורן, יועץ הכנס מופק בהובלת המרכז לחקר וטיפוח רוח האדם 

 פדגוגי ומנחה ללמידה רגשית חברתית.

דר' אורן ארגז, דר' אביבה ברקוביץ' אוחנה, דר' ריקרדו טרש, פרופ' נורית ירמיה, דר' שירי  ועדת ההיגוי של הכנס:

 נון, דר' מיקי מוטולה, פרופ' עפרה מייזלס.-לביא , דר' נאוה לויט בן

המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז  -SEL.ILמרכז מיטיב, תוכנית בית ספר סגול,  גונים המשתפים פעולה בכנס:אר

 המכללה האקדמית אורנים. -אוניברסיטת תל אביב, המרכז לפדגוגיה מתבוננת -לחינוך קשוב ואכפתי


