קול קורא להצעות לכנס השלישי

יצירתיות בהוראה

הכנס השנתי יצירתיות בהוראה של המרכז לקידום ההוראה באורנים יוצא לדרך.
הכנס יתקיים ביום שלישי ,כ’ תמוז תשע”ח ,3.7.18 ,בשעות  9:00עד  15:00במכללת אורנים.
נושא הכנס השנה הינו קהילתיות בחינוך ובהוראה.
הכנס יתקיים במתכונת של כנס בין-לאומי בשיתוף עם פרויקט  TeachExשל ארסמוס.+

חשיבותה של הלמידה בתוך ֶה ְק ֵשׁר חברתי הודגשה באופן משמעותי על-ידי ויגוצקי ואחרים .בעשורים האחרונים
הפכו הרעיונות של “קהילות מעשה” ו”-קהילות למידה” לרעיונות מרכזיים המנחים מערכות חינוך ומערכות
אקדמיות בעולם .ביסודם של רעיונות אלו עומדת ההנחה שקהילה הינה זירה שבה נחוות הלמידה ,העשייה
והיצירה כפעולות חברתיות המקרינות הן על חברי הקהילה והן על סביבתם .רעיון הקהילות הינו חוצה גבולות ועשוי
להתממש במרחבים לימודיים וחינוכיים שונים ,בבית הספר ,במוסד האקדמי או מחוצה להם .התקשורת המקוונת
פותחת בפני קהילות בעולם הלמידה והחינוך אפשרות לשלב בתהליכי למידה ,חקר ויצירה אוכלוסיות שעד כה
נמנע מהן לקחת חלק בתהליכים אלה.
בכנס הבין-לאומי אשר יעסוק בקהילתיות בחינוך ובהוראה ,אנו קוראים לאנשי ונשות חינוך להציג חידושים וניסיונות
מעניינים בתחום זה .הדגש בכנס הוא על ההיבט היישומי של רעיון הקהילתיות בחינוך ובהוראה ולא על ההיבט
המחקרי-תאורטי .אנא התייחסו לכך בהצעותיכם.
נושאי הכנס
•קהילות למידה או קהילות מעשה :מנשות ואנשי חינוך בגיל הרך ועד האקדמיה.
•מודלים פדגוגיים של למידה במסגרת קהילות בכיתה.
•קהילות למידה מתוקשבות.
•קהילות למידה חוצות-גילאים (בין כיתות או בין שכבות) בבית הספר.
•פיתוח תחושת קהילתיות בבית הספר או בין בית הספר לקהילה שסביבו.
•למידה באמצעות מישחוק המבוסס על פעולה בצוות/בקהילה.
•קהילות המזמנות למידה בלתי-פורמלית.
•עיצוב מרחבי למידה פיזיים התומכים בלמידה קהילתית.
למי מיועד קול קורא זה?
נשמח לקבל הצעות ממרצים ,מורים ואנשי חינוך ,במכללה ובשדה ,המשלבים בהוראתם רעיונות פדגוגיים מקוריים
הנותנים ביטוי ליצירתיות שלהם או ליצירתיות של תלמידיהם; שפיתחו פרויקטים יצירתיים וחדשניים בעלי היבט
חינוכי; שעודדו והנחו לומדים לפיתוח פרויקטים כאלו .את ההצעות יש לשלוח עד 31.1.2018

להגשת הצעה <<
לשאלות ניתן לפנות kidum@oranim.ac.il
ועדת הכנס
יו”ר :ד”ר אורלי סלע
ד”ר ניר מיכאלי
פרופ’ שוש לשם

ד”ר ג’נינה קהן-הורביץ
תמר זעפרן
טל גפני

גיא חפץ
אהוד רביב
דני עבודי

הקהילה מתנוונת ללא
הדחף של היחיד.
הדחף נובל ללא האמפתיה
של הקהילה.
ויליאם ג'יימס

