
המוזאון  
כמרחב  

לתהליכי  
למידה  

משתפת

המוזאון העכשווי נתפס 
,  שאלות, כמקום של ספק

מחלוקת ודמוקרטיה תרבותית  
. המדגישים את אופיו הפרשני

בהשתלמות נכיר מקרוב ונדון  
במודל המזמן מעורבות 

ושיתוף בתהליכי למידה  
.במוזאון

:בתכנית

התכנסות וכיבוד קל09.30

חלוקה לקבוצות  10.00
"  מודל הסבבים"והתנסות ב
בהנחיית צוות  , בתערוכות

מוזאוני חיפה

איך להקשיב כך שילדים  10.45
מנהלת  , עדי שלח-? ישאלו

מוזאוני חיפה, המרכז לחינוך

על הרציונל מאחורי מודל  
הסבבים שפותח במוזאוני חיפה  
ועל יישומו במוזאונים העוסקים  

.בתחומי דעת שונים

אסטרטגיות גישור  11.30
ר יהודית  "ד-בחינוך מוזאוני 

מרצה ומנחה בחינוך  , סבן
מוזיאוני

תובנות ממחקרה שמחבר בין  
תיאוריות למידה ליישומן בשדה  

אשר כלל גם  , החינוך המוזיאוני
.את המודל המיושם בחיפה

דיון  -שולחנות עגולים 12.15
בעקבות ההתנסות במוזיאון  

דילמות ואתגרים  -וההרצאות 
בלמידה משתפת

-הפסקת צהריים 13.00
בקרבת המוזאון מגוון אפשרויות  

לארוחה קלה

בחירה  -סיור מודרך 14.00
:מתוך האפשרויות

סיור ומפגש עם אוצרות  *
-בית הגפן , המרחב השלישי

ארי-יעל מסר והדס זמר בן

חלל לאמנות  : המרחב השלישי"
משמש ללמידה בלתי  , "וחינוך

,  אמצעית על חיים משותפים
הקניית מיומנויות בין תרבותיות  
וצמצום גזענות באמצעות מושג  

.  הבית

בתערוכה סיור ומפגש *
:  אוצרים, מוזאון העיר, "1948"

ד'מאגר "דרור לקס ודעינבר
מרה'ח

תערוכה זו משקפת מגוון 
התייחסויות להיסטוריה מורכבת  

ומרובדת ומייצגת את הניסיון  
לייצר בחללי המוזאון זירת ייצוג  

דינמית של מפגשים והתנגשויות  
בין זהויות וזיכרונות של שנה  

. מכרעת בעברה של העיר והארץ

בלינק המצורף  נא להירשם -לכיסוי הוצאות ₪ 25ההשתתפות בהרשמה מראש ובעלות סמלית של 

04.9115944לפרטים ובירורים -בלינק המצורףקישור לדרכי הגעה 

ישראלם"ואיקופורום חינוך של איגוד המוזאונים 
:שמח להזמינך להשתלמות ראשונה בנושא

המוזאון כמרחב לתהליכי למידה משתפת
חיפה, 26שבתאי לוי ' רח, מוזאון חיפה לאמנות, 21.1.2019, ו בשבט"ט, יום שני

חניון  | חניה בתשלום, פרץ. ל.פינת רחוב י-רחוב חורי , חניון פרטי|חניה חופשית , רחוב הפרסים, חניון ציבורי:  חניונים בסביבה
,  חיפה3לבונטיןחניון ברחוב | חניה חופשית , פינת הפרסים, 3חניון ברחוב אלנבי | חניה בתשלום , 2רחוב חורי , מגדל הנביאים
חניה בתשלום, 24פרץ . ל.רחוב י, חניון מרכז מסחרי מגדל ארמון| חניה בתשלום , 13חניון ברחוב הרצליה | חניה בתשלום 

2016, דביר, אייל אסולין
!Shop Itמתוך התערוכה 

https://eventbuzz.co.il/lp/event/iqum
http://www.hma.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%94

