הזמנה זו מהווה אישור כניסה חד-פעמי לרכב
לחניון בית מאירסדורף )דרך שער מדעי הרוח(

יום רביעי 3 ,באפריל 2013
9:30 - 9:00

הרשמה והתכנסות

10:45 - 9:30

מושב פתיחה  -מליאה

מושב 1
אודיטוריום הברווז

מרצה אורח
יו“ר
נעמה בר-און

ד"ר ברברה רוזנשטיין ,איל"ת
ד"ר יוסי אלרן ,מנהל היחידה לטכנולוגיה בחינוך ,מכון דוידסון לחינוך מדעי
ליאת סיקרון ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,מכון מאיירס-ג'וינט -מכון
ברוקדייל
פרופ' קרין נהון ,בית הספר למידע ,אוניברסיטת וושינגטון והאוניברסיטה
העברית.
רשתות חברתיות כמנוף לאחריותיות ציבורית

11:15 – 10:45

מושב 2
אודיטוריום הברווז

11:30 – 11:15
13:00 – 11:30

מושב 3
ההערכה כשי"ח
)שותפות ,יחסי-
אמון ,חשיבה(
ארגוני
מקום :כתה 2
יו"ר
ד"ר רותי לוסטיג

השקה של אתר איל"ת החדש בשיתוף
מכון הנרייטה סאלד קרן יד הנדיב וקרן ון ליר
ד"ר רחל זורמן וד"ר ברברה רוזנשטיין
הפסקת קפה
מושבים מקבילים של הרצאות קצרות
ד"ר רותי לוסטיג -יחידת הערכה ויואב בן-אריה -תחום הלמידה הארגונית,
מכון ברנקו וייס
הערכה במכון ברנקו וייס מחזון חברתי לפרקטיקה חינוכית
מיכל יעקב וד"ר רותי לוסטיג -יחידת ההערכה ואתי בכר  -יחידת התכניות,
מכון ברנקו וייס
כלים שלובים :הערכה משתפת ומשתתפת של התכנית "מנהיגות חושבת"
להעצמה אישית וחברתית
שירה בן ברוך-קוסקס וד"ר רותי לוסטיג–יחידת הערכה ,דפי בירן זינגר-
יחידת התכניות ,מכון ברנקו וייס
צמצום "תחום העיוורון" :המקרה של תכניות לקידום ושילוב יוצאי אתיופיה
בחברה הישראלית

מושב 4
ההערכה למען

קדום
ההשתלבות
והמעורבות של
הפריפריה
החברתית
מקום :כתה 1
יו"ר
פרופ' הלנה
דה-סביליה
סינה

ד"ר חיה ג'משי-קרן שח"ף ,קרן דביר ואודליה אוחיון – מכון הנרייטה סאלד
חיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית על ידי קהילות משימתיות בישראל
פרופ' הלנה דה-סביליה ,עמית רוטמן ומיכל רז -החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה והתכנית לתואר שני בפיתוח ובייעוץ ארגוני ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל "ע"ש מקס שטרן,
התרומה של הערכה לקידום השתלבות תעסוקתית של אוכלוסיות מוחלשות:
המקרה של בוגרי אקדמיה עם לקויות למידה
אורית בנדס יעקב-מכון הנרייטה סאלד
אחריות חברתית בפעולה – תכנית קדמ"א לשילוב צעירים בני העדה
האתיופית בישראל

מושב 5

ד"ר נעם לפידות-לפלר ופרופ' ויקטור פרידמן-המכללה האקדמית
עמק-יזרעאל ע"ש מקס שטרן
הערכה בפעולה לפיתוח מודל הפעלה מבוזרת של שרותי מרכז יום לאנשים
עם נכויות
ד"ר עירית דיאמנט ,הדר טימור ,ברכה שמואלי
מעריכים ומוערכים :שיתוף בתהליך הערכה לקידום ושיפור העשייה בארגון
של מתנדבים
ד"ר ח'אולה זועבי ויאסר עואד-מכללת סכנין להכשרת הוראה
הערכת התוכנית הקדם אקדמית של קבוצת מיעוט בישראל מאספקטים של
מושג ההעצמה והאחראיות החברתית של מערכת ההשכלה הגבוהה

13:40 – 13:00

ארוחת צהריים

ההערכה למען
אחריות
חברתית
מקום:
מעבדה 6
יו"ר
פרופ' ויקטור

14:40 – 13:40

מושב 6
מקום :כתה 2
יו"ר
ד"ר נגה חרמון

מושב 7
מקום :כתה 1
יו"ר
ד"ר אמירה רום

הערכה כמקדמת שיח חינוכי-חברתי  -מושבים מקבילים
פרופ' רחל ארהרד ואירה סובל-אוניברסיטת ת"א
מיצוב תוכנית לתלמידים מחוננים במערכת חינוך עירונית
ד"ר יהודית זמיר וד"ר חייה קפלן יחידת הערכה ,מכללה האקדמית ע"ש קיי
הערכת התכנית למצוינות בחברה הבדואית-הדגמה של תהליך הערכה דרך
חקר מקרה

מושב 8

ד"ר עירית ששון ,המכללה האקדמית תל חי והמכון לחקר הגולן וקרן
קופיעץ ,המכללה האקדמית תל חי
אחריות חברתית בחינוך מדעי :מודל רב מימדי להערכת תוכניות לצמצום
פערים לימודיים בפריפריה
ד"ר עידית מני-איקן-מכון הנרייטה סאלד
השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת )Waterford Early
 (Reading Programעל הישגי תלמידים

15:40 – 14:40

גישות בהערכה המקדמות אחריות חברתית  -סדנאות מקבילות

מושב 9

יהודה מור – משרד "פרקסיס"
אחריות חברתית כמושא של "הערכה מקדמית של השפעות"-לקחי ביניים
של יוזמה ישראלית ואתגרים להמשך

מקום :כתה 3
יו"ר
ד"ר ארי נוימן

מקום :כתה 1

מושב 10

ענת קדם תרצה מרגולין-המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח(,
"דרוש/ה שותפ/ה" הערכת איכות השותפות בתכניות חברתיות

מושב 11

ד"ר יעל שטימברג ואיל רם-המכון לחינוך דמוקרטי,
יעל בונה-בית הספר החדש בחולון ברוח היי -טק-היי
הערכה משמעותית כתומכת בלמידה משמעותית

מקום :כתה 2

מקום:
מעבדה 5

16:45 – 15:45

מושב 12
מקום:
אודיטוריום
הברווז
יו"ר
ד"ר ברברה
רוזנשטיין

17:45 – 16:45
ליאת ואזן -סיקרון וברכי בן סימון ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
הערכת היוזמה לאוריינות המשפחה :פוטנציאל הקיימות כחלק מאחריות
חברתית של היוזמה
טובה סיני וד"ר אמירה רום-האוניברסיטה הפתוחה
הערכתו של מודל עבודה טיפולי-חינוכי במעונות רב תכליתיים

הרצאת מליאה וירטואלית )(teleconference
פרופ' טיניקה אבמה ) (Prof. T.A. Abmaמכון  VUאמסטרדם ,הולנד
Transformative evaluation with/for marginalized groups

מושב מסכם על קפה ועוגה

מושב 13
מקום :כתה 1
יו"ר
פנינה
אלעל-אנגלרט

רב שיח מסכם של יושבי ראש המושבים והקהל

