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 .1בית הספר ללימודי התמחות מקצועית
בתקופה זו עומדת להסתיים ההרשמה ללימודים בבית הספר להתמחויות במכון מופ"ת .מעוניינים בשינוי? רוצים לפרוץ
דרך? מחפשים עמיתים חברי סגל אקדמי לשיתופי פעולה? מתגעגעים ללימוד מרתק? מעוניינים ב ?on the job training
אלו העקרונות שהנחו אותנו בעיצוב תכניות התמחויות המדויקות לצרכי הסגל האקדמי בעת הזו .התמחויות לדוגמא:
עדיין אין סייבר בחינוך? "פעולת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי בשירות החינוך" היו הראשונים לעצב את המחר בקהילה
ראשונה מסוגה של חברי סגל המתמחים בתחום הוראה חדש במכללות!!! לחצו כאן לאתר ההתמחות לסגל אקדמי
לפרטים על התכנית ,וכאן לאתר משרד החינוך להכיר את תחום ההוראה החדש 12 .מפגשים מקוונים בימי חמישי בשעות
 20:00-16:00וערכת לימוד בשילוב הנחיה אישית במפגשים אסינכרוניים .ניתן להשלים לתעודת הוראה בשנה אחת
בצירוף כל אחת מההתמחויות הנוספות (לחברי סגל אקדמי במכללות העומדים בקריטריונים).
הובלת יזמות וחדשנות חינוכית חולמים לקדם מיזם חינוכי ולא יודעים מאיפה להתחיל? זו ההזדמנות שלכם ללמוד
ממומחים בין-לאומיים מתודולוגיות חדשנות נבחרות ולהתנסות ביישומן ,להשתתף בסיורים במוקדי חדשנות במגזר
הציבורי והחינוכי בישראל ,ולהיפגש עם יזמים פורצי דרך .לחצו לפרטים.
עיצוב למידה בעידן המידע תכנית הכוללת ליווי והנחיה אישית של מיטב המרצים והמנחים בארץ ,לפיתוח ויישום
מותאם אישית של מגוון אסטרטגיות וכלים בסביבות דיגיטליות .לחצו כאן לפרטים.
ניהול אקדמי ניהול בדור ה ?Z -סגנונות ניהול בעידן של כאוס? כלים חדשניים לניהול בעידן ההיברידי .לחצו כאן לתכנית
הכוללת סימולציות ניהוליות ומנטורינג מלווה להתנסות מעשית.
לרשימת כל ההתמחויות ולקבלת ייעוץ אישי התקשרו  073-7599977או היכנסו לאתר:
/https://mofet-web.macam.ac.il/prof/lists
 .2תוכנית פוסט דוקטורט
כנס המחקרים של המחזור החמישי של תוכנית הפוסט-דוקטורט של מכון מופ"ת .העמיתות והעמיתים הציגו מחקרים
מרתקים במגוון נושאים רחב .אומנות ככלי חינוכי וככלי טיפולי; השמעת קולם של רבדים שונים בחינוך  :תלמידים מן
העבר הרחוק והקרוב ,מן הגנים ,מבתי הספר ומהמוסדות להשכלה גבוהה ; הורים ; ולבסוף ,מורים בתחומי דעת שונים.
מחקרים יישומים אלו ממוקדים בשאלות המטרידות את השדה ומציעים דרכים להתמודדות עימן.
בכנס השתתפו  100איש ביני הם קובעי מדיניות ,מפמ"רים ואנשי מגזר שלישי ,מרצות ומרצים מן המכללות האקדמיות
לחינוך ,חוקרות וחוקרי חינוך ,עמיתי התוכנית ומנחיה ואף תלמיד תיכון.
אנו רוצות להודות לכל השותפים להצלחת הכנס והצלחת התוכנית על כל מחזוריה.
• ההרשמה למחזור ח' נפתחה!!!
 .3תוכנית  – TECטכנולוגיה ,חינוך ורב-תרבותיות
פתיחת התוכניות וקורסי תשפ"ב
באוקטובר ייפתחו קורסי סימסטר א' לשנת תשפ"ב מתוך  17הקורסים ההיברידיים ,השיתופיים והרב-תרבותיים
של  ,TECמהם שישה קורסים בין-לאומיים באנגלית שבהם ישתתפו גם סטודנטים מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל.
הכנת הקורסים החלה באוגוסט ,בשני ימי היערכות שכללו הרצאות והדרכות לשיפור ההוראה ההיברידית והנחיה
בצוותים רב-תרבותיים לבניית הקורסים ,ונמשכה בספטמבר באופן מקוון.
היום הבינלאומי של TEC
אנו נערכים לקראת היום הבינלאומי של תוכנית  TECשיתקיים בתאריך  23במרץ .2022
השם הנבחר לכנס" :חייבים לחיות ביחד  -מתמודדים עם גזענות".

