הפקולטה לחינוך

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
המגמה לחינוך ,חברה ותרבות

הזמנה ליום עיון והשקת גיליון מיוחד של כתב העת
מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית בנושא:

הזמנה זו אינה מהווה אישור כניסה
ברכב לאוניברסיטת חיפה
ניתן לחנות בחניון הפארק הסמוך לקמפוס

"חיים על הגשר:
בין חינוך ,הגירה
ורב-תרבותיות"

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית
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לפרטים נוספים:
מירי טאטי  /רונית הורביץ
אוניברסיטת חיפה
mtaty@univ.haifa.ac.il
rhorwitz@univ.haifa.ac.il
טל'04-8249067 :
פקס04-8249375 :

מרים גילת ,עמותת "אפשר"
mgilat@efshar.org.il
טל'02-6728905 :
פקס02-6728904 :

יום רביעי ,ז' בכסלו תשע"ג 21 ,בנובמבר ,2012
 ,15:15–09:30אודיטוריום מוזיאון הכט ,אוניברסיטת חיפה

תוכנית יום העיון
10:00- 09:30

התכנסות וכיבוד קל

10:30- 10:00

דברי ברכה:

מושב שני

טיפול מערכתי בהגירה ורב-תרבותיות

15:00- 13:30

מנחה ומתדיין :פרופ' (אמריטוס) יצחק קשתי
ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב
הנוכחות החמקמקה של "רב-תרבותיות"
בשדה החינוך
ד"ר דבורה גולדן וד"ר חן ברם
התמודדות מורות עם תלמידים
מהגרים הישגיים
פרופ' רבקה איזיקוביץ'
מודל ייחודי של חינוך פנימייתי:
כפר הנוער הרב-תרבותי
ד"ר עמנואל גרופר
אתגר הרב-תרבותיות בכפר הנוער
ד"ר שלום שמאי
תפיסות בניהול בתי ספר אולטרה-דתיים
ד"ר מירה קרניאלי
החברה האזרחית הערבית בישראל
והמעורבות בחינוך
ד"ר אימן אגבאריה וד"ר מוהנד מוסטפא

15:15- 15:00

דברי סיכום :ד"ר אמיתי המנחם,
עורך יוצא של "מפגש"
המכללה האקדמית בית-ברל

מר יונה יהב ,ראש העיר חיפה
פרופ' לילי אורלנד-ברק ,דיקן הפקולטה
לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
מר מיכה שגריר ,יו"ר עמותת "אפשר"
11:00- 10:30

הרצאת פתיחה:
בין חינוך ,הגירה ורב-תרבותיות
פרופ' רבקה איזיקוביץ' ,עורכת הגיליון
המיוחד וראש החוג למנהיגות ומדיניות
בחינוך ,אוניברסיטת חיפה

מושב ראשון

שיח זהויות

12:30- 11:00

מנחה ומתדיינת :פרופ' לריסה רמניק
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת בר-אילן
הבניית הזהות הגרוזית כתהליך למידה
בין-תרבותית
ד"ר מאיה מלצר-גבע
העצמה וגיבוש זהות של צעירות יוצאות
אתיופיה
גב' גליה אלף
גיבוש זהות אצל ילדים ובני נוער צפון
אמריקנים-ישראלים
ד"ר לורה סיגד ופרופ' רבקה איזיקוביץ'
צעירים צ'רקסים מתלבטים בנוגע לזהותם
גב' גופסה קתז
יחסים אינטימיים ,זוגיות ונישואין בקרב
צעירים ערבים
ד"ר מוחמד ח'טיב ופרופ' רבקה איזיקוביץ'

13:30- 12:30

הפסקת צהריים וכיבוד קל

"חיים על הגשר :בין חינוך ,הגירה ורב-תרבותיות"

