
טק   –מור , למקצועות טכנולוגייםאנו שמחים להזמינכם ליום עיון חוצה מגמות במסגרת מרכז המורים
ט"טבת תשע' א, שיתקיים ביום ראשון

ט"נר שמיני של חנוכה תשע
15:30–10:00בין השעות , 2018לדצמבר 9
חיפה    , הטכניון–בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה 307בחדר הכנסים 

פרויקטים בחינוך הטכנולוגי  ( השבחת)טיוב 

מושב ראשון  
רישום וכיבוד, התכנסות10:00-10:15

10:15-10:30
דברי פתיחה וברכה

.המנהל למדע וטכנולוגיה משרד החינוך, מנהל אגף טכנולוגיה, ר אהרון שחר"ד
.  הטכניון, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, יהודית דורי' פרופ

11:15–10:30
.  אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לחינוך מדעי וטכנולוגי, משה ברק' פרופ
.  מדריך ארצי מדע וטכנולוגיה לכל, סבראאיהאבמר 

(".  PBL)תיעוד תהליך העבודה על הפרויקט "

12:00–11:15
.  הטכניון, הפקולטה להנדסת מכונות, ראובן כץ' פרופ

.בפקולטה להנדסת מכונות-פרויקט תכן מוצר חדש 

כיבוד-הפסקת צהריים 12:00–12:30

מושב שני
307חדר 302חדר 

הפקולטה לחינוך למדע , קימה-ר רינת רוזנברג"ד12:30–14:15
.הטכניון, וטכנולוגיה

.רובוטים חברתיים במערכת החינוך

ראש מכון גורלניק להשבחת ההוראה  , מר רן סופר
.אורט ישראל, פ ולהכשרה"המנהל למו, והלמידה

הערכת הישגים במקצוע התמחות במגמות  
.פרויקט גמר–הטכנולוגיות 

הפקולטה לחינוך למדע , איגור ורנר' פרופ
.הטכניון, וטכנולוגיה

פיתוח מיומנויות מרחביות דרך התנסות בסביבה 
.רובוטית

הפקולטה  ', סולמות'פרויקט , מעיין שוחט' גב
.  הטכניון, לחינוך למדע וטכנולוגיה

, רובוטיקה כאלטרנטיבה לחינוך–FIRSTפרויקט 
.לימוד וחוויה אחרת

הפסקה  14:15-14:30

,  הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, מר רע לביא14:30-15:15
.  הטכניון

.חשיבה יצירתית בתהליך התכן-סדנא

,  ראש תחום אלקטרוניקה, בן עזרא-טלמור ' גב
.מכללת עמל

.עוקבת( מזוודה) רובוט 

.מגדל העמק, אורט רוגוזין, ר 'בנקבצמר זאב 
בבית  ' יריד חברות'יוזמה ליצירת : הצגת מקרה

. הספר

מנהל  , מנהל אשכול מדעים, בן בסטמר שגיא 
.אורט ישראל, ה"מפ

ליווי פרויקט גמר מגמת  : הצגת מקרה
.  ביוטכנולוגיה

דברי סיכום ותובנות  
.משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, מנהל אגף טכנולוגיה, ר אהרון שחר"ד15:15–15:30

.מ מנהלת מרכז המורים הארצי מורטק"מ,  אשר-ר דפנה שוורץ"ד

ס להנדסאים  "מקומות חנייה זמינים בסמוך לביה. הזמנה זו מהווה אישור כניסה עם רכב לטכניון
".הנדסאים/טכניון:"תחנת האוטובוס הקרובה . אקדמית–ולמכינה הקדם 

₪  20עלות רישום ליום העיון 
לתשלום והרשמה לחצו כאן

למפת הגעה לחצו כאן

אשר-ר דפנה שוורץ"ד
מ מנהלת מרכז המורים הארצי מורטק"מ

Moretech@ed.technion.ac.il

ר אהרון שחר"ד
מנהל אגף טכנולוגיה

המנהל למדע וטכנולוגיה משרד החינוך

,בברכה

.משרד החינוך, הפרויקט מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית. 30/8.14פ מכרז "הפרויקט מבוצע על ידי מוסד הטכניון ע .  כל הזכויות שמורות למשרד החינוך©

https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%95/
https://goo.gl/maps/z8gfrWooTs52
mailto:Moretech@ed.technion.ac.il

