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 ג"מל ר"סיוודמני ר רבקה "ד: מנחה



 וחדשנותאיכות , הכשרה –הוראה באקדמיה 
 

 ג"מל ר"סיו, ר רבקה ודמני"ד: מנחה
 
I .הכשרה מיטבית של מורים: 

 הרצאת פתיחה  -ג "מל ר"סיו, ר רבקה ודמני"ד .1
 א"רקטור אוניברסיטת ת, ירון עוז' פרופ .2
 ברל  -נשיאת מכללת בית, תמר אריאב' פרופ .3
 ליפשיץ-נשיא מכללת הרצוג, ברנדסר יהודה "הרב ד .4
 נשיא מכללת סכנין,  מחמוד חליל' פרופ .5

 
II .איכות הוראה באקדמיה : 

 ג"מל/ת"ות, ל הערכת איכות"סמנכ, ר ורדה בן שאול"ד .1
 אילן-רקטור אוניברסיטת בר, מירי פאוסט' פרופ 2.
 נשיאת מכללת אחווה, שוש ארד' פרופ 3.
 ורקטור הקריה האקדמית אונו מ"ולר "יו, דודי שוורץ' פרופ .4

 
III . חדשנות בהוראה:  

 נשיא המרכז האקדמי פרס, רון שפירא' פרופ .1
 נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, דוד חן' פרופ .2
 הטכניון הקמפוס החדש, עזרי טרזי ראש התוכנית ללימודים מתקדמים בעיצוב תעשייתי' פרופ .3
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 :מוריםמיטבית של הכשרה . א
 

   -המועצה להשכלה גבוההר "סגנית יו, ודמניר רבקה "ד1.
ת "ותמהן ההזדמנויות והאתגרים באיחוד מכללות לחינוך ומעברן לאחריות     

 ?איכות הכשרת מוריםלשיפור 
 

  -א"תרקטור אוניברסיטת , ירון עוזפרופ 2.
 ?חשוב שהכשרת המורים תעשה גם באוניברסיטאותמדוע 

 
   -ברלנשיאת מכללת בית , תמר אריאב' פרופ3.

 ?נערכת האקדמיה להכשיר מורים ללמד את תלמידי העתידכיצד 
 

  –ליפשיץ  –נשיא מכללת הרצוג , ברנדסר יהודה "דהרב 4.
 ?בין הכשרת מורים מיטבית וחינוך לערכים בעידן משתנהמה 

 
  –סכנין נשיא מכללת , מחמוד חליל' פרופ5.

הזיקות בין המאפיינים האישיותיים להכשרת מורים מיטבית בכלל  ומהם  מהן 
 ?המאפיינים הייחודיים לחברה הערבית בפרט



 
י הנשיאים וראשי הוועדים המנהלים של  "לאחר קבלת מסמך הסכמה עקרוני חתום ע

 המוסדות
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:פוטנציאליים איחודים  

מכללה לחינוך לבין   איחוד בין איחוד בין מכללות לחינוך
 מכללה כללית

איחוד בין מכללה לחינוך לבין  
 אוניברסיטה

)2015ח ויינברג "פ המלצת דו"ע(    
וינגייט -לוינסקי  חי תל -אוהלו    

 
אוניברסיטת חיפה -ויצו  

גורדון -אורנים  מכון לב -מכללת ירושלים  אוניברסיטת אריאל-אורות ישראל   
 

דוד ילין -אמונה  אפרתה גוריון-אוניברסיטת בן -מכללת קיי   
 

 :  ת"לותבתהליך מעבר                           :ת"לותעברו 
 
                            ליפשיץ-מכללת הרצוג* מכללת בית ברל 
 הקיבוציםמכללת סמינר 
 אחווהמכללת 



 :המשך- מוריםמיטבית של הכשרה . א
 

   -ר המועצה להשכלה גבוהה"סגנית יו, ודמניר רבקה "ד1.
ת       "מהן ההזדמנויות והאתגרים באיחוד מכללות לחינוך ומעברן לאחריות ות    

 ?לשיפור איכות הכשרת מורים
 

  -א"תרקטור אוניברסיטת , ירון עוזפרופ 2.
 ?חשוב שהכשרת המורים תעשה גם באוניברסיטאותמדוע 

 
   -ברלנשיאת מכללת בית , תמר אריאב' פרופ3.

 ?נערכת האקדמיה להכשיר מורים ללמד את תלמידי העתידכיצד 
 

  –ליפשיץ  –נשיא מכללת הרצוג , ברנדסר יהודה "דהרב 4.
 ?בין הכשרת מורים מיטבית וחינוך לערכים בעידן משתנהמה 

 
  –סכנין נשיא מכללת , מחמוד חליל' פרופ5.

הזיקות בין המאפיינים האישיותיים להכשרת מורים מיטבית בכלל  ומהם  מהן 
 ?המאפיינים הייחודיים לחברה הערבית בפרט



 
 :הוראה באקדמיהאיכות . ב
 
 -ג"מל/ת "ות, ל הערכת איכות"סמנכ, ר ורדה בן שאול"ד .1

ת לאור חשיבות נושא איכות ההוראה  "ות/ג"מהי העשייה של מל
 ?והלמידה באקדמיה

 
 -אילןרקטור אוניברסיטת בר , מירי פאוסט' פרופ .2

 ?מהם המאפיינים של איכות ההוראה באוניברסיטאות המחקר
 
 -אחווהנשיאת מכללת , שוש ארד' פרופ .3

האם יש הזדמנויות חדשות ויצירתיות שניתן להשתמש בהן בהוראה  
 ?באקדמיה

 
 -אונוהאקדמית  הקרייהורקטור  מ"ולר "יו, דודי שוורץ' פרופ .4

האם וכיצד השינויים של העידן החדש ישתקפו בהוראה באקדמיה  
 ?ובאיכותה

 



 : חדשנות בהוראה .ג
 
 -פרסנשיא המרכז האקדמי , רון שפירא' פרופ .1

ואיך ניתן להפוך ? מהם הגורמים העלולים לעכב חדשנות באקדמיה
 ?גורמים אלה למסייעים

 
 -יהודהנשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור , דוד חן' פרופ .2

 ?מהי האוניברסיטה העתידית
 
,  הוראה, לחינוךוועדת המשנה התחומית ראש , ג"חבר מל, עזרי טרזי' פרופ .3

בעיצוב  ראש התוכנית ללימודים  מתקדמים , ג"במלמדעי הרוח ואמנויות 
   -הטכניון, תעשייתי

 ?מה בין חשיבה עיצובית לחדשנות בהוראה
 



 
 

!ת ו ד ה   
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