
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 07.12.2010ביום שלישי יתקיים  הכינוס

 תל אביב, ת"במכון מופ

 :סוניתכנית הכ
 
 

 יבוד קל כו התכנסות      09:30-08:30

  ברכות 09:45-09:30

 לטכנולוגיות מידע וחינוךאיגוד ישראלי , ר מוח"יו - בנימין פיינשטייןמר 

 משרד החינוך , חינוךביישומי מחשב ר "מנהל גף ומפמ – רוני דייןמר 

 ר מרדכי שורק על פועלו רב השנים לקידום ולהטמעה של המחשבים בחינוך"לד הענקת פרס

 
 

 ר ועדת התכנית של הכינוס"הנהלת מוח ויו -טובה שמר  :ר"יו – מושב בוקר

  קנדה, אוניברסיטת קלגרי ,חנן יניב' פרופ – רוחות חדשות מנשבות 10:40 -09:45

 מכללת קיי, וןזר רפי דוד"ד – "שם נוהלומדים ומה מצאמבעד למראה של : "ורה חוקר את עצמומ   11:20-10:40

 

 מושבים מקבילים 11:20-13:30

  עמותת סנונית, יהודית בטאטר "יו ,טיעון במרחב הדיגיטאלי –מושב גילאי גנים ויסודי   .1

 צוות תוכן עברית עת הדעת ראש , בלהה רז -הוראת טיעון בסביבה דיגיטלית  –גם לי יש מה לומר   

 תח תקוהס נעמי שמר פ"ביה ,קארינה בטאט וקארינה ריבלין – בסביבה אינטראקטיבית, "אחריותיזו זכותי וזו "

 עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, מנהלת פיתוח פדגוגי, שרית ברזלי - טיעון זה שם המשחק

מדריכה  ,ר יוליה גיל"ד –י המורים "ומנטטיבי כתוב ומונחה עכלים ייעודיים לניהול שיח ארג –דיגלו וארגונאוט 

 . האוניברסיטה העברית ירושלים, ס לחינוך"ביה, גזית ויערה בכירה בהטמעת מחשב ובפדגוגיה מלווה מחשבים

 

 מטח, ר גיא לוי"יו – מושב גילאי על יסודי ומכללות  .2

המרכז , מנהל מוצרים מתוקשבים, גיא לוי - בעולםבמערכות חינוך  21-מגמות בשילוב מיומנויות המאה ה: פתיחה

 (מטח)לטכנולוגיה חינוכית 

  - תהימודל של הכשרה מקצועית לשילוב מחשבים בהוראה בכ– המורה והתלמיד בסביבת למידה מקוונת

 הצופים-ס לחינוך האוניברסיטה העברית הר"ביה, גרוט-ראומה דה

 

 

 

 

 

 

 2010 חנוכה –כינוס מוח 

 ?נפלאות אוניסים  - 21-מיומנויות המאה ה



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנימין פיינשטיין , נעמן-רונית נאמן, הגר גיל רוט, אנט טלמון'ג ר"ד – למידה והערכה, הוראה: 21-ביולוגיה במאה ה

 עמוס דריפוס' פרופו

 בריינפופ ישראל, ר אתי כוכבי"ד - פדגוגיה חדשה והלוח האינטראקטיבי: בכיתת הלימוד 21-מיומנויות המאה ה

מיזם משותף של האוניברסיטה  –אקטיבית בכיתה מודל לפיתוח הוראה דיאלוגית וכישורי טיעון בסביבה אינטר

   -העברית ורשת עמל 

 (כריכים ומשקה)ת צהרים הפסק   14:00-13:30

 מושב צהריים

לפיתוח עסקי בנס טכנולוגיות ועמית מחקר במרכז  ל בכיר"סמנכ ,רמוניאיואב  –( שם לא סופי) טאלי ינוער דיג   15:00-14:00

 בן גוריון אוניברסיטת לעתידנות בחינוך ב

 איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך – ר מוח"יו – בנימין  פיינשטיין -דברי סיכום         15:00

 

 

 ***בתוכנית הכינוס עשויים לחול שינויים *** 

 

 

 

 
 www.moach.org.il  פרטים והרשמה באתר מוח

  הרשמתכם מונא הקדי –מספר המקומות מוגבל. 

 יישלח אישור בדואר אלקטרוני יםלנרשמ. 

 
  ₪ 07  -דמי רישום לכינוס 

 ₪ 07 –דמי רישום לכינוס לחברי מוח 

 ₪ 077 –( א"תשע)חברות שנתית למוח + דמי רישום לכינוס 

   

  

 

 וךמחשבים וחינ  - ח"מו:  קים נא לכתוב לפקודתיש

 מחשבים וחינוך –ח "ולשלוח למו

 לידי בנימין פיינשטיין 76100רחובות  1487ד "ת

 
 מחשבים וחינוך  - להעביר  ישירות לחשבון מוח/ניתן להפקיד

 ל "ולשלוח אסמכתא לכתובת הנ( 12) בנק הפועלים , 641סניף , 44135:  חשבון מספר

 . וןכתובתו וטלפ, עם ציון שם הנרשם 08-9364786: או בפקס

 

http://www.moach.org.il/

