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כנס הגיל הרך השביעי לזכרו של גדעון לוין:

צמיחה חופשית?
תרבות הגן והבניית הילדּות - והכוחות המשפיעים עליהן

יתקיים ביום שלישי, י״א בשבט תשע"ז, 7 בפברואר 2017, 
במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך תל-אביב

הנחיה: ד״ר ניקול בן נון, ד״ר אפנאן מסארווה-סרור
 המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין

כנס הגיל הרך נועד לזכור ולהזכיר את גדעון לוין ז״ל ואת תרומתו הייחודית לחינוך בגיל הרך. ה״ילדּות" היא תוצר 
של הבניה חברתית, חינוכית ופוליטית. היא מתהווה בתוך המציאות הישראלית בכלל ובתוך הגן בפרט באמצעות 
בניתוח  יעסוק  הכנס  נוספים.  וגורמים  הערכים  השפה,  הגננת,  עבודת  מגדריות,  תפיסות  החינוכית,  המדיניות 
השפעתם של הגורמים השונים כדי להבין באיזו מידה גן הילדים הוא מקום מתאים לילדים ולילדות לפעול, להיות, 

לחוות חוויות ולפתח בחופשיות את תרבותם, ובאיזו מידה הוא מושפע מגורמים בעלי אינטרסים אחרים.

בתכנית:

התכנסות והרשמה9:00–9:30

ברכות9:30–9:40
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת

דברים לזכרו של גדעון לוין9:40–9:50
מרים סנפיר, לשעבר מרכזת המסלול לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך 

דברי פתיחה: הבניית ילדות בגיל הרך - מה משמעותה?9:50–10:00
ד"ר יעל דיין, האוניברסיטה העברית בירושלים 

הרצאת מליאה: פוליטיקה ומדיניות והשפעתן על החינוך10:00–10:50
פרופ' יולי תמיר, נשיאת מכללת שנקר, לשעבר שרת החינוך

גן הילדים הוא אני – הדגשים במדיניות חינוכית כמענה לצרכים התפתחותיים10:50–11:20
סימה חדד, מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי, משרד החינוך

"מילה מדוברת"11:20–11:30
צביה מרגליות

הפסקה11:30–12:00

מנהיגותה – הבניות מגדריות קיימות בחברה ובגן והזדמנויות לפיתוח דור עתיד של לביאות ואריות12:00–12:20
טל ברייר בן מוחה, מייסדת "מנהיגותה" – פיתוח מנהיגות חינוכית מודעת מגדר

מזר ירוק לזר זהב – הבניית זהות באמצעות טקסי יום הולדת בגן12:20–12:40
הדרה מאיר, דוקטורנטית בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

״מילה מדוברת״ 12:40–12:45
צביה מרגליות

״אסור לתלוש הרבה נייר״ - הבניית התנהגות במרחב השירותים בגן הילדים12:45–13:05
ד״ר ניקול בן נון, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין 

הגן כבית: מבט פסיכולוגי-הומניסטי על תהליכים חינוכיים בגן הילדים 13:05–13:35
ד"ר יאיר זיו, אוניברסיטת חיפה

שאלות מהקהל13:35–14:00

סיכום הכנס14:00–14:10

ההשתתפות היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש באתר היחידה לכנסים וימי עיון:

 http://www.mofet.macam.ac.il/shop/Pages/studydays/8257.aspx

לפרטים נוספים, מינהל לומדים, טל’ 03-6901426/401

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות


