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רשות מחקר
סדנאות מחקר חד -יומיות מקוונות בזום -חורף 2022
 Repertory Grid Techniqueשיטת מחקר להצפת ידע
חבוי ,ד"ר רונית רוזנשיין
יום שלישי 8 ,בפברואר  ,2022בשעות 14:30 – 10:00
למידע נוסף ולהרשמה:
/https://store.macam.ac.il/store/workshops/10291
Professionalisation of teachers and school
leaders through phenomenologically oriented
vignettes
מנחה :ד"ר וסיליס סימונידיס
 22.2.22 ,15.2.22 ,8.2.22בשעות 12.30-11.00
למידע נוסף ולהרשמה:
https://store.macam.ac.il/store/workshops/10289 /
Internationalisation in Teacher Education: Trends,
Competences & Methods
מנחה :ד"ר וסיליס סימונידיס
 18.1.22 ;11.1.22 ;7.12.21בשעות 19.30-18.00
למידע נוסף ולהרשמה:
/https://store.macam.ac.il/store/workshops/10288

Promentors

 -חונכות בהוראה

קול קורא להגשת הצעות לביצוע מחקר שנתי
בתמיכת מכון מופ"ת
המועד האחרון להגשת הצעות  :יום שלישי ,ט"ו בכסלו
תשפ"ב 1 ,בדצמבר 2021
קול קורא וחוברת נהלים והנחיות באתר הקרן למחקר
יישומי בהכשרה להוראהhttps://mofet- :
/web.macam.ac.il/rashut/research-committee

תוכנית הפוסט דוקטורט
ההרשמה למחזור השמיני של התוכנית נפתחה!
אנו מחפשים חוקרות וחוקרים מצטיינים להצטרף
לעמיתי התוכנית.
מפגש מתעניינים יתקיים ביום ראשון 14 ,בנובמבר
 ,2021י’ בכסלו תשפ”ב ,בשעות 17:00 – 14:30
להרשמה
A/https://store.macam.ac.il/store/iun/101183

Erasmus+ -

צוות  Promentorsזכה להתארח באוניברסיטת  Jyväskyläבפינלנד לקראת הסמינר ההיברידי הראשון מאז תחילת
מגיפת ה .Covid-19 -פרופסור האנו הייקינן ומתי פננן ,ד"ר ראומה דה גרוט ,ד"ר בלהה בשן ושאדיה סבית הובילו סמינר
אינפורמטיבי וחדשני המבוסס על מודל ה PGM -והטמעתו בקורסי המנחים בחממות של מכללות החינוך בישראל.
בלטה השתתפותם והצגתם של נציגי המכללות לחינוך בישראל (מי בהשתתפות פיזית ומי באמצעים הדיגיטליים) אשר
הציגו את נושא שילוב מודלים לחונכות בקורסי החונכים שלהן.
שלושת ימי הסמינר היו עשירים במיוחד והתמקדו במחקר ובהיבטים הפרקטיים של חונכות והכשרת מנחים .מספר
נושאים שעלו במהלך הסמינר:
▪ תהליך החונכות "סיפור החונכות שלי"
▪ התפתחות מקצועית של מורים בפינלנד ,תוך התמקדות בשיעורים שנלמדו ממחקרים השוואתיים בינלאומיים.
▪ ניתוח ( SWOTחוזקות ,חולשות ,הזדמנויות ,איומים) ,כולל ניתוח עבודה דינאמית וחשובה של קורס החונכות.
▪ הצגה ודיון בנושא המורה החדש בפינלנד ,שכלל נקודות מבט של אוטונומיה של מורים ,אינדוקציה וחונכות והצגת
פרסומי מחקר וקבוצות מחקר הקשורות להדרכה בחינוך.
לכניסה לאתר הפרויקט לחץ כאן.

ABOUT PROMENTORS PROJECT
This is an Erasmus+ three year project that aims to
expand the successful MIT models (Multiplayer Induction
Team) that was developed in the PROTEACH ERASMUS+
project. The MIT models will serve as a basis for a new
model of training for mentors that is carried out by
teacher-training academic colleges in Israel.
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קהילות לומדות דיסציפלינריות
המשתלה
המשתלה מאפשרת מפגש בין האנשים והגופים השונים המעורבים בפעילותן של קהילות מקצועיות לומדות.
מפגשים אלה מאפשרים יצירת שיתופי פעולה פוריים ,למידת עמיתים בסוגיות הנוגעות לפעילות הקהילות ,דיונים
משמעותיים המאפשרים הנעת תהליכי הסדרה בתחום ,ומפגשים עם בעלי תפקידים האמונים על תהליכי התפתחות
מקצועית של עובדי הוראה ו/או חוקרים את התחום בארץ ובעולם.
באוקטובר התקיים המפגש הראשון לשנת הפעילות ועסקנו בו במודל  –Lesson studyחקרנו את המודל ובחנו את
היישום שלו בקהילות מקצועיות לומדות בארץ.
להרשמה למפגשים הבאים/https://store.macam.ac.il/store/iun/10132 -
חקר מקרה מצולם באמצעות Annoto
כלי ה Annoto-הוא כלי דיגיטלי שיתופי המוטמע ב Moodle-ומאפשר כתיבת הערות ותובנות על גבי סרט וידאו  -ייצוג
מצולם .הכלי מאפשר לחברות/י קהילה להתבונן באופן פרטי בסרט ,לעצור בנקודות זמן שנראות להם/ן חשובות ,להגיב
לנקודות אלו בכתב ,ואף לצפות בתגובות של חברות/ים אחרות/ים בקהילה .היכולת להתבונן ולעצור מאפשרת לחברי/ות
הקהילה להעמיק בסוגיה שבה עוסקת הקהילה ,לחדד את שיקולי הדעת וליצור יחד מגוון רחב של אפשרויות פעולה.
במפגש הראשון שהתקיים באוקטובר עסקנו בהיכרות עם הכלי ותרגול המרכיבים השונים של הכלי -סיכום המפגש
בקישור.
ניתן להירשם למפגש השני בו נעסוק בפדגוגיה ושימוש בכלי לטובת חקר הפרקטיקה בקהילות מקצועיות לומדות -קישור
להרשמה.

כנסים וימי עיון
"אסקסטה״ −לשאת את המשקל על הכתפיים
שיח על קידום הגיוון לכבוד חג הסיגד
יום שני 8 ,בנובמבר  ,2021ד' בכסלו תשפ"ב,
בין השעות  ,21:00−15:00במכון מופ"ת
במסגרת ציון חג הסיגד נדון בתופעת הגיוון בחברה
הישראלית ,נציג הרצאות ומחקרים מעוררי השראה
לקידום השיח ,בהשתתפות אומנים ויוצרים.
האירוע פתוח לקהל הרחב ללא עלות
ובהרשמה מראש
לפרטים נוספים והרשמה
** מספר המקומות מוגבל

מנהלת מהייטק להוראה
בשעה טובה הושק אתר חדש למינהלת הייטק להוראה.
מוזמנים להתרשם
/https://high-tech.macam.ac.il

תוכנית סימולציות בחינוך
הניוזלייטר ה 13-של תוכנית סימולציות בחינוך יצא
לדרך ,לעיון לחץ כאן

מכון מופ"ת והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
מזמינים אתכם/ן להשתתף בכנס הווירטואלי הבין-לאומי
הראשון מסוגו
המשימה השלישית :הכשרת
חברתיים ,תרבותיים וסביבתיים

מורים

בהקשרים

שיתקיים ביום שלישי 7 ,בדצמבר  ,2021ג' בטבת
תשפ"ב.
המשימה השלישית היא מוקד נוסף בהשכלה הגבוהה,
המתייחס להקשר הקהילתי של המוסד האקדמי,
לפעולותיו ולאחריותו לרווחת הקהילה ולשמירת הסביבה
במסגרת זו.

הכנס יארח מרצים מהארץ ומחו"ל שיציגו מחקרים ועשייה
חינוכית מגוונת בתחומי המשימה השלישית ,החל
בהקשרים תרבותיים ,חברתיים כלכליים וכלה בחדשנות
טכנולוגית ,יוזמות חברתיות וקהילתיות ,גלובליזיה,
קיימות ,מדיניות חינוכית ועוד.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אך מצריכה הרשמה
מראש
היכנסו להרשמה ולפרטים נוספים!
https://store.macam.ac.il/store/iun/10270/

פודקאסט – מופ"ת מדיה
פרק  8של "מצב למידה" לאוויר בו מוצגים קולות מהשטח של סטודנטים בדואים על חווית הניתוק בתקופת הקורונה ועל
המאמצים האדירים שהשקיעו להישאר מחוברים ללמידה .המרואיינים :ד"ר האמה אבו-קשק וד"ר יונתן מנדלס.
מוזמנים להאזין באפליקציה המועדפת עליכם ("מצב למידה") ולהפיץ את למרצים ושותפים ,כחלק מהעלאת המודעות
לקשיי הלמידה מרחוק של סטודנטים בפריפריה ובאזורים מודרים טכנולוגית.
קישור לפרק https://mcdn.podbean.com/mf/download/f2th8h/Learning_Mode_ch87vifv.mp3 - 8
אנו מסיימים עונה ראשונה שכללה הקלטה של  8פרקים בנושאים מגוונים המציגים את העשייה הענפה במכון מופ"ת.
כל  8הפרקים זכו למעל מעל אלף האזנות ובימים אלה אנו נערכים להקלטת העונה השנייה.
תודות לכל המרואיינים ולשותפים לעשייה.
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מרכז ידע אקדמי
מאגר כלי מחקר
לקראת מחקר חדש? היכנסו למאגר כלי המחקר של מרכז הידע האקדמי ובחנו אם יש כלי מחקר שמתאים למחקר זה?
מאגר כלי המחקר הינו מאגר הכולל מעל ל 1,200כלי מחקר שונים.
http://infocenter.macam.ac.il/OldUrlViewer.aspx?addr=http://library.macam.ac.il/research/
נשמח לקבל כלי מחקר חדשים מעבודות מחקר שלכם!
סדנת יום ייחודית בנושא SEL
רוצים להעמיק ביכולות הלמידה החברתית-רגשי ?SEL -לרכוש ידע עדכני לשיפור פני האקלים הבית ספרי ? להוביל
נורמות מיטיבות בניהול הכיתה וביחסי תלמיד-מורה ,ולקדם התנהגויות ראויות במוסד הלימוד?
בואו להשתתף בסדנת יום ייחודית ומרוכזת ,המפגישה ידע תאורטי עם יישומו הפרקטי בקידום הלמידה החברתית-
רגשית במוסדות הלימוד ובקרב אנשי חינוך מובילים ומנהיגים חינוכיים .הסדנה תשלב רקע תאורטי מחקרי וסקירת
תוכניות עם כלים להתנסות מעשית ,תרחישים לשיפור מיומנויות חברתיות-רגשיות ,רפלקציה קבוצתית ועוד.
יום רביעי  24בנובמבר  2021בין השעות  ,14:00- 10:00במכון מופ"ת
לפרטים נוספים והרשמה /https://store.macam.ac.il/store/workshops/10063

ראשית קהילות מחנכות
ראשית קהילות מחנכות  -תוכנית ששמה במרכז הבמה את מחנכות הכיתה .התוכנית הוקמה ביחד עם משרד החינוך -
אגף יסודי ,אגף על יסודי ,אגף פיתוח מקצועי ,מכון מופ"ת וקרן משפחת ליאון .התוכנית התחילה את שנת פעילותה
השנייה ובשנת תשפ"ב תפעל על פי שלושה מודלים שונים:
מודל ארצי
מחנכות כיתה מעולות אשר עוברות תהליכי מיון וקבלה לתוכנית
בשנת תשפ"ב יפעלו  3קהילות שנה ב' ו 3-קהילות שנה א' בעפולה ,הרצליה וקריית גת
כמו כן יפעלו  3קהילות ארציות בחינוך העל יסודי למחנכי ומחנכות כיתה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות
מודל בית ספרי
בתי ספר אשר החליטו לשים במרכז הפיתוח המקצועי שלהם את תפקיד מחנכות הכיתה.
בשנת תשפ"ב יפעלו  6קהילות שנה ב' ו 8-קהילות שנה א' בפריסה ארצית רחבה  -מטורעאן שבצפון הארץ ועד אופקים
וקריית גת בדרום.
מודל רשותי
קהילות בית ספריות המחוברות להקשר ועשייה כלל רשותית בדגש על שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל .בשנת תשפ"ב
יפעלו  10קהילות ראשית בעיר חדרה ו 5-קהילות ראשית בעיר שדרות.

טכנולוגיות ,חינוך ורב תרבותיות TEC -
פרויקטים של מרכז  TECבמכללות בארץ ובחו"ל
עם פתיחת שנה"ל האקדמית נפתחו תשעה פרויקטים של מרכז  TECבמכללות:
סטאז';  TECסביבות הוראה ולמידה מתקדמות; אקולוגיה וקיימות; ספרות אנגלית; טכנולוגיות סיוע בחינוך המיוחד;
אנגלית בסביבה דיגיטלית; ישראליות – רב-תרבותיות בארץ ובתפוצות; סביבות הוראה מרחוק – לקויות למידה; סביבות
הוראה ולמידה מרחוק – פרויקט בינלאומי.
כנס המשתתפים בפרויקטים של  TECבמכללות
יתקיים ב 10-בינואר  - 2022יהיה מפגש מרגש!
הסדנה השנתית של  TECלשיתופיות מקוונת ורב תרבותיות
לאחר יומיים של השתלמות מוצלחת ,אנו ממשיכים במפגשים ומקיימים את המפגש המקוון הראשון לשנה זו.
המשתתפים הם מרצים המעוניינים להתמחות ב - )Online Collaborative Learning( OCL-פדגוגיה של הלמידה
השיתופית המקוונת ,במודלים של תקשורת רב-תרבותית ובסביבות הוראה מתקדמות.

מחקר
במסגרת המענק מקרן ( ISFהקרן הלאומית למדעים) ,אנו נערכים למחקר הפיילוט בסוף הסמסטר .הסטודנטים
המשתתפים ייכנסו לעולם וירטואלי ויתנסו בסימולציות הבוחנות את רמת הכשירות התרבותית שלהם ,במטרה לשפרה.

