משרדהחינוך

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

המינהללמדעולטכנולוגיה
הפיקוחעלהוראתמדעוטכנולוגיה

בוחרות פיזיקה
כנס בנות ואמהות
אם את שוקלת ללמוד פיזיקה כמקצוע מורחב  -הכנס הזה הוא בשבילך....
מכון ויצמן וקרן טראמפ מזמינים אותך להשתתף יחד עם אמך בכנס בנות ואמהות .הכנס
נערך על ידי המחלקה להוראת המדעים וחמד''ע בשיתוף הפיקוח על הוראת הפיזיקה
והפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחטה"ב .בכנס תוכלו לקבל תשובות לשאלות הבאות:
● מה המיוחד בפיזיקה כמקצוע מורחב?
● מהם היתרונות של בעלות בגרות בפיזיקה בשירות הצבאי?
● באלו תחומי לימוד באקדמיה נדרשת בתנאי הקבלה בגרות בפיזיקה,
ובאלו היא מעניקה יתרון?
● לאלו תחומי עיסוק ועניין הפיזיקה תוכל לקדם אותך בעתיד?
● האם את מתאימה ללימודי הפיזיקה ,והאם לימודי הפיזיקה מתאימים לך?
בכנס ננסה לענות על השאלות ועל ההתלבטויות.
הכנס יתקיים במכון ויצמן למדע ברחובות,
ביום ראשון  ,17.2.2013בשעות  ,17:00-20:00באולם אבנר( .ראו מפה מצורפת).
בתכנית :מפגש עם בנות שבחרו ללמוד פיזיקה בתיכון וכעת משרתות בתפקידים
מרתקים בצבא ,עובדות בהייטק ,במחקר ,ובתחומים מעניינים אחרים.
תשמעו על למידה של בנות ,תתוודעו לאפשרויות הרבות הנפתחות בפניהן בצבא
ובאקדמיה ותתנסו בפעילויות מהנות ומאתגרות בפיזיקה.
ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש.
כדי להבטיח את מקומכן יש להקדים להירשם!
טופס הרשמה:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlFbm4xVTFrMmVxV0N1RkhiU3paaGc6MQ#gid=0
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

