הנכם/ן מוזמנים/ות
ליום עיון למנהלים ולרכזי המגמה תחבורה מתקדמת ומקצועות הרכב במסגרת מרכז
המורים למקצועות טכנולוגיים ,מור-טק
יום שני ,ז' סיוון תשע"ט
 10ליוני  ,2019בין השעות 15:00 – 09:30
באולם  ,107הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון

חידושים ועדכוני מינהל מדע וטכנולוגיה למנהלי
בתי הספר אודות המגמה החדשה לתחבורה
מתקדמת

להרשמה 
למפת הגעה 
בברכה
ד"ר אהרון שחר

מר עדן נסים

ד"ר אמונה אבו יונס עלי

מנהל אגף (מגמות מדעיות הנדסיות) מפמ"ר מגמה  -מקצועות הרכב מנהלת מרכז המורים הארצי מור-טק
מינהל מדע וטכנולוגיה ,משה"ח
מינהל מדע וטכנולוגיה ,משה"ח Moretech@ed.technion.ac.il
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תכנית יום העיון
 10:00 – 9:30התכנסות ורישום וכיבוד

מושב ראשון  -הרצאות מליאה
10:15 – 10:00

11:15 – 10:00
12:15 – 11:15
13:00 – 12:15
13:30 – 13:00

דברי פתיחה וברכה
פרופ' אורית חזן ,דיקנית לימודי הסמכה ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
ד"ר אהרון שחר ,מנהל אגף (מגמות מדעיות הנדסיות) ,מינהל מדע וטכנולוגיה ,משה"ח
מר עדן נסים ,מפמ"ר מגמת מקצועות הרכב ,משה"ח
" הצגת תכנית הלימודים המעודכנת במגמה"
מר מוטי שמכה ,מליאת הפיקוח של המגמה
"מקצוע מוביל – עדכונים ושינויים"
מר שמואל בן-ארי ,יו"ר ענף הנדסת רכב בלשכת המהנדסים
" חידושים בעולם הרכב וההשפעה על מערך הוראת המקצוע"
הפסקת קפה וארוחת צהריים קלה

מושב שני – מושבי מורים מקבילים
מושב א' (חדר )107
 14:30 – 13:30קבוצה א – תכנית שילוב תלמידים
בתעשייה-סיכום שנה ,מסקנות
והתארגנות לשנה הבאה (בתי ספר
בתוכניות השילוב)
מר מוטי שמכה – צוות פיקוח המגמה
מר מוחמד סולימאן – עמותת תעשיידע

מושב ב' (חדר )307
קבוצה ב  -תכנית שילוב תלמידים
בתעשייה  -פיילוט שילוב תלמידים
בגרותיים בתוכנית שילוב ייחודית
מר עדן נסים – מפמ"ר מגמת מקצועות הרכב
גב' מיטל גיל – עמותת תעשיידע

מושב שלישי – דברי סיכום ותובנות
 15:00 – 14:30מר עדן נסים ,מפמ"ר מגמת מקצועות הרכב ,משה"ח

"דברי סיכום ותובנות"

ההזמנה מהווה אישור כניסה עם רכב לטכניון.
ישנם מקומות חנייה בסמוך לביה"ס להנדסאים ולמכינה הקדם – אקדמית
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