
האוניברסיטה  הפתוחה

מבט ביקורתי על טכנולוגיה ולמידה
הציבור מוזמן 

לסדרת הרצאות אורח 
של

Prof. Curtis Bonk
Indiana University

פרופ' בונק הוא מהמובילים בעולם בחקר טכנולוגיות למידה, והרצאותיו יתמקדו בדיון ביקורתי עכשווי של חקר טכנולוגיות למידה
(ההרצאות בשפה אנגלית)

יום שני, כ"ט בשבט תשס"ו, 27 בפברואר 2006, בין השעות 15:00-13:30 באולם נוידרפר
Ten Years of Online Research: Results and Reflections

  ∞   ∞   ∞

   יום שלישי, ל בשבט תשס"ו, 28 בפברואר 2006, בין השעות 15:30-14:30 באולם נוידרפר
Blended Learning: Situations and Solutions

  ∞   ∞   ∞

   יום רביעי, א באדר תשס"ו, 1 במרץ 2006, בין השעות 10:45-10:30 באולם צ'ייס
 The Perfect E-storm:

 Emerging Technologies, Enhanced Pedagogy and Erased Budgets
(Keynote Lecture, Chais Conference)

פרטים נוספים על הכנס ניתן לראות באתר הכנס
http://telem.openu.ac.il/s/chais

קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש  דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
  ∞   ∞   ∞

יום חמישי, ב באדר תשס"ו, 2 במרץ 2006, בשעה 17:00, בשידור חי באינטרנט
Open Source, Open Software and the Learning Objects of Tomorrow

(broadcasted lecture: www.openu.ac.il/research_centers)
טלפון להרשמה להרצאות: 09-7781834

הכניסה לחניה מרחוב ויצמן



טופס הרשמה להרצאות של פרופ' קרטיס בונק:  מבט ביקורתי על טכנולוגיה ולמידה

אל: המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, הקרייה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה 43107
elake@openu.ac.il :פקס: 09-7780666, טלפון: 09-7781834, מייל

שם פרטי      שם משפחה

כתובת       דואר אלקטרוני

טלפון  בבית   טלפון נייד     טלפון בעבודה 

ברצוני להשתתף בהרצאותיו של פרופ' קרטיס בונק (יש לסמן בריבוע)

Ten Years of Online Research: Results and Reflections - הרצאה פתוחה, ללא תשלום ±
Blended Learning: Situations and Solutions - הרצאה פתוחה, ללא תשלום ±

ההרצאה במסגרת כנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי - ההרשמה מראש לכל הכנס ובתשלום 50 ₪ ±
 The Perfect E-storm: Emerging Technologies, Enhanced Pedagogy, and Erased Budgets

מצ"ב שיק לפקודת האוניברסיטה הפתוחה על סך 50 ₪ או  ± תשלום בכרטיס אשראי ±
חברת האשראי    מספר כרטיס האשראי

בתוקף עד    מספר תעודת זהות    על סך 50 ש"ח 

      

  טלפון בעבודה 


