לימוד משותף  -חינוך ירושלמי
הזמנה לסגל המכללה לשני מפגשי חשיפה לתכנית לימוד משותף  -המודל הצפון אירי ,מזרח
ומערב העיר ירושלים מתחברים ללמידה

מ נהל החינוך ירושלים ,מט"ח והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מזמינים אתכם
להשתתף בשני מפגשי חשיפה ולמידה של אחת התוכניות המרכזיות בירושלים ,המחברת בין
בתי ספר יהודים וערבים באמצעות למידה משותפת.
תוכנית לימוד משותף בישראל ,מבוססת על המודל הצפון אירי " ."Shared Educationבלבו
של המודל ,בניית שותפויות בין בתי ספר מזרמי חינוך שונים כמתן מענה לצורך או עניין לימודי
משותף .התוכנית בירושלים פועלת בהצלחה זה חמש שנים ומאפשרת מפגש משמעותי בין
מנהלים ,מורים ותלמידים .עד כה שותפים לתוכנית כ 80-בתי ספר ,כ 300-מורים וכ3,000-
תלמידים.
מכללת דוד ילין ,המוסד האקדמי המוביל להכשרת מורים בירושלים בה לומדים פרחי הוראה
יהודים וערבים ,היא השותפה הטבעית להעמקת מעגלי העשייה הן בקרב המרצים
והמדריכים הפדגוגיים ,והן בקרב פרחי ההוראה.
השותפות עם תוכנית הלימוד המשותף תוכל להעניק לסגל המכללה כלים לקידום החיים
המשותפים במכללה ובעיר ותהווה שדה התנסות ,מחקר ולמידה למרצים ולסטודנטים.
קהל יעד
מפגשי החשיפה יהיו רלוונטיים לסגל אקדמי ומנהלי ,כולל מדריכים פדגוגיים ,מרצים ,מובילי
סדנאות משאבי למידה ,מנהלי ורכזי תוכניות  -וכל מי שמתעניין בקידום חינוך לחברה משותפת.

מועדים ותוכנית המפגשים
מפגש ראשון  22.7.2020בין השעות :12:30 -9:30
 – 10:00 -9:30דברי ברכה פרופ׳ חוה גיא ,משנה לנשיא לעניינים אקדמיים במכללת דוד ילין.
פתיחה ד"ר יעל לנדאו ,מרכזת חיים משותפים ותקווה ישראלית במכללת דוד ילין ,ודימא כנעאן,
מפתחת תוכן פדגוגי ,השתלמויות וקהילה במנח״י.
 - 10:35 -10:00פרופ' טוני גלגרInstitute for Global Peace, Security and Justice, Center ,
for Evidence and Social Innovation Education, Queens University of Belfast, North
" .Irelandהתפתחות תנועת הלימוד המשותף בצפון אירלנד :מתוכניות חברה אזרחית לחוק
מדינה" (הרצאה קצרה ורב-שיח באנגלית).
 -11:05 -10:35זימי (יואב) זימרן ,סגן מנהל מנח"י :״לימוד משותף בהקשר הירושלמי".
 11:20 -11:05הפסקה
 11:40 -11:20גב׳ איילת השחר לוי ,מנהלת לימוד משותף בירושלים ,״לימוד משותף בהקשר
הירושלמי -הלכה למעשה״.
 -12:10 -11:40ד"ר שולה מולא ,מרכזת לימוד משותף בירושלים מטעם מט״ח ,״מסגרות
קונספטואליות ללימוד משותף בישראל״
 -12:20 -12:10סיכום –ד"ר יעל לנדאו ודימא כנעאן
מפגש שני  27.7.2020בין השעות :12:00- 10:00
– 10:15- 10:00פתיחה ד"ר יעל לנדאו ודימא כנעאן
 - 10:50-10:15ד"ר שני פייס  :״מקומן של מכללות לחינוך בקידום לימוד משותף –הדוגמא של
מכללת בית ברל״.
 11:40 - 10:50סדנא -דימא כנעאן וד"ר שולה מולא
 -12:00- 11:40ד"ר יעל לנדאו ודימא כנעאן סיכום ומחשבות לעתיד.
להרשמה בקישור
https://docs.google.com/forms/d/1argahHMlYgjm2e-t-:
L5GGiKRwyeSRBVrgZ8qzvpdXkY/edit

