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מבוא

< ההשתתפות בכנס הינה חובה לכל הסגל האקדמי מן המניין. 
   לכל המרצים מן החוץ מומלץ להשתתף בכנס - להרשמה לחץ כאן

project oriented TEACHING

קול קורא לכנס הראשון בנושא:

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

תכנית הלימודים הייחודית בשיטת PO משלבת השכלה אקדמית עם התנסות בפתרון בעיות 

יישומיות מעולם התעשייה והמחקר. שיטת ה-Project Oriented נהוגה במכללה מזה מספר שנים, 

ולאחרונה מלווה ע"י האקתונים בקורסים שונים. מטרת השיטה היא ללמוד תוך עשייה במגוון 

רחב של קורסים במהלך התואר. החל משנה"ל תשע"ט, המכללה מרחיבה בצורה משמעותית את 

כמות הקורסים שילמדו  במודל PO והתהליך יתבטא בהעברה קרוב ל-60 קורסי PO בשנה. הכנס 

יהווה אבן דרך לצמיחה ולפתיחת קורסי PO נוספים במחלקות השונות כבר החל משנת הלימודים 

הראשונה, לצורך הכנה טובה יותר של הסטודנטים לעבודה בתעשייה.

ועדת היגוי של הכנס: פרופ' לויצקי ס. )יו"ר(, ד"ר דנוך א., ד"ר ביימל ד., מר מיכאלין ר.

וד"ר פישר א. 

הועדה המארגנת: גב' גרש ט., גב' פוטז'ניק א.

הצגת הניסיון שנרכש בהוראה בסביבה Project Oriented של כלל 

המחלקות והיחידה לפיסיקה. משך זמן שיוקצה להצגה – 15 דקות. לצורך הצגת 

.PP -ההרצאה צריך להכין מצגת ב

הרצאת אורח: ד"ר אמנון גלסנר 

הרצאת נציג מהתעשייה.

פאנל - דיון על נקודות השקפה שונות ורב שיח בין המשתתפים.

הצעות מכל סוג יתקבלו בברכה.

על כל מחלקה למנות נציג מחלקתי להצגה בכנס ולהעביר את שמו 

לוועדה המארגנת )גב' פוטז'ניק א., olgap@sce.ac.il( עד ל-10.04.18.

יש להגיש תקצירים בהתאם לפורמט המצורף עד לתאריך 1.5.2018. 

התקצירים יפורסמו בספר הכנס )באמצעות חוברת דיגיטלית שתעלה 

לאתר המכללה(. 

לשליחת התקצירים ולשאלות נוספות, ניתן לפנות לד"ר ביימל דמיטרי, 

דוא"ל:  dmitrba@sce.ac.il, טלפון: 08-6475872.

בברכה,
פרופ' שמעון לויצקי

דיקן קמפוס באר שבע

הכנס מתוכנן כבמה להצגת הניסיון שכבר נרכש במכללה 

ולדיון בכל היבטים של ההוראה במסגרת PO, כולל רעיונות חדשים. 

מטרת הכנס

בתכנית

הנחיות ומידע כללי 

https://www.sce.ac.il/news/project_oriented_teaching

