התפתחות בגיל
הרך ועידוד
קריאת ספרים
עם ילדים
מעגלי צמיחה והשפעה
יום שלישי 21 ,במרץ  ,2017בשעות  ,16:30–9:00במכון ון ליר בירושלים
 9:30–9:00התכנסות
 10:00–9:30ברכות
פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים
חה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג ,יושב ראש השדולה למען הגיל הרך בישראל

 11:30–10:00פתיחה
יו"ר :פרופ' משה יוסטמן ,מכון ון ליר בירושלים; המרכז האקדמי רופין
פרופ' תמי קציר ,ראש החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
בין רגש לקוגניציה בהתפתחות אוריינית :כוחה של הקריאה בחיק המשפחה
שגיא־שורץ ,ראש המרכז לחקר התפתחות הילד ,אוניברסיטת חיפה
ְ
פרופ' אבי
בסיס בטוח וחוף מבטחים בבית ובמסגרות חוץ־ביתיות :תנאי מקדים לצמיחה
ולשגשוג

 15:00–14:00תוכנית "אום אל פחם קוראת" :אתגרים ,הישגים ותובנות
יו"ר :ד"ר מחמוד זוהדי ,מנהל מחלקת החינוך והרווחה ,עיריית אום אל פחם
גב' היפא סבאג' ,מכון ון ליר בירושלים
גב' חנין מג'אדלה ,מנהלת תחום מזרח ירושלים ,הקרן לירושלים
תוכנית התערבות "אום אל פחם קוראת" :ממצאי ההערכה
גב' אסמאא מחאג'נה ,מנהלת המרכז הרב־תחומי לגיל הרך ,אום אל פחם
שיתוף ושותפות של המשפחה והקהילה
ד"ר היפאא' מג'אדלה ,אקדמיית אלקאסמי ומכללת דוד ילין
פיתוח סביבה מטפחת אוריינות והרגלי קריאה אצל ילדים

 15:15–15:00הפסקת קפה

 16:30–15:15תנאים מצמיחים מסורת של קריאה עם ילדים

 11:45–11:30הפסקת קפה

יו"ר :פרופ' מרגלית זיו ,מנהלת מרכזי בידאיאת לגיל הרך ,אקדמיית אלקאסמי

 13:15–11:45מעגלי השפעה על התפתחות ולמידה בגיל הרך

ד"ר שלי שאול ,החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
הבסיס הקוגניטיבי הנדרש לרכישת קריאה אצל ילדים

יו"ר :פרופ' דורית ארם ,ראש המגמה לייעוץ חינוכי ,החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ
חינוכי ,אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר מחמוד זוהדי ,מנהל מחלקת החינוך והרווחה ,עיריית אום אל פחם
הגישה ההוליסטית־אינטגרטיבית של פיתוח וחינוך הגיל הרך באום אל פחם
גב' פאטמה קאסם ,מפקחת ארצית על חינוך קדם־יסודי במגזר הערבי,
משרד החינוך
יוזמות משרד החינוך לקידום החינוך בגיל הרך בחברה הערבית
גב' חגית נעלי יוסף ,מתכננת חברתית Viaplan ,תכנון ,סביבה ,חברה
תכנון אורבני לפיתוח הגיל הרך והקהילה
פרופ' מרגלית זיו ,מנהלת מרכזי בידאיאת לגיל הרך ,אקדמיית אלקאסמי
תפקיד המכללות לחינוך בקידום הגיל הרך

 14:00–13:15הפסקת צהריים

פרופ' דורית ארם ,ראש המגמה לייעוץ חינוכי ,החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי,
אוניברסיטת תל־אביב
תוכניות לקידום קריאת ספרים מיטבית עם ילדים בבית ובגן
ד"ר יאסמין שלהוב־עואד ,החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
קידום יעילות הקריאה בקרב קוראים דוברי השפה הערבית כשפת אם
דיון וסיכום

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
https://goo.gl/forms/674dzluo0gtAzO8w1

מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז'בוטינסקי  ,43ירושלים
טל׳ www.vanleer.org.il 02-5605288
הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית.
הכנס נערך בתמיכת קרן ברנרד ון ליר.

לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים).
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.

