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בית הספר ללימודי התמחות מקצועית

הזמנה לחברי/ות סגל אקדמי במכללות ובאוניברסיטאות
הצעה חשובה שתשפיע על הקריירה האקדמית שלך!

רבים מכירים את בית הספר להתמחות מקצועית לסגל אקדמי הפועל במכון מופ"ת ,ורבים גם שבים ללמוד בו בהתמחויות השונות.
אנו שמחים לבשר כי בשנת הלימודים תשפ"ג חברי סגל אקדמי במכללות ובאוניברסיטאות יוכלו להצטרף ללימודים בבית הספר
להתמחות לסגל אקדמי במחיר מסובסד של  ₪ 800בלבד לשנת לימודים.
התקשרו עוד היום והצטרפו למסלול התמחות בתנאים נוחים ,המלווה בהנחיה אישית ממנחים מנוסים ובעלי שם
בתחומם בתהליכי העבודה והצמיחה המקצועית .מסלולי ההתמחות לשנת תשפ״ג הם:
 .1כתיבה
 .2מחקר והערכה
 .3נוירופדגוגיה יישומית
 .4ניהול שינוי ויזמות חינוכית
 .5הנחיית קבוצות ,יחידים ועמיתים
 .6חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה
הלימודים בתוכניות בבית הספר מקנים תעודת התמחות .נוסף על כך ,לימודים בהתמחות דו-שנתית ,או צירוף התמחויות
מאותו אשכול ,יכולים להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לזכאים העומדים בקריטריונים.

ההרשמה בעיצומה  -מספר המקומות מוגבל! להרשמה
לפרטים נוספים ולהרשמה 073-75-999-77

כנסים וימי עיון

לחץ כאן

כנס בין-לאומי מקוון
נפלאות החינוך הבין-תחומי
ל STEM-ול – STEAM-מה ,למה ואיך?
 6–5ביולי2022 ,

מערכות חינוך ברחבי העולם כבר גילו את נפלאות החינוך הבין-תחומי ל STEM-ול ,STEAM-ואת חשיבותו בתהליכי הוראה
ולמידה במאה ה .21-לחינוך בין-תחומי יש תרומה משמעותית להתפתחות היצירתית ,הסקרנות וגמישות המחשבה ,וכן לפיתוח
מיומנויות למידה עצמאית ופתרון בעיות ,פיתוח רוח יזמית ,ועוד .בכנס תינתן במה להרצאות מעוררות השראה אשר יציגו את
הניסיון שהצטבר בתחום ,כלים ומחקרים חדשים שיסייעו בהכנת התלמידים/ות של היום לעולם המחר.
בין המרצים/ות:

 cפרופ' יוסי לשם ,אורניתולוג ,פרופסור בדימוס במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,מייסד ומנהל המרכז הבינלאומי
לחקר נדידת הציפורים.
 cג'אן מוריסון ,מייסדת ומנכ"ל ארגון  ,TIESהמכון להוראת מצוינות בsteam-
 cפרופ' מיכאל קלינגהופר ,נשיא האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ,מורה למוסיקה ,נגן ומנצח.
לחץ כאן
הכנס יתקיים בזום ופתוח לקהל הרחב ללא עלות ,אך מצריך הרשמה מראש! לפרטים נוספים ולהרשמה

רשות המחקר
לחץ כאן
 ההרשמה לסדנאות מחקר כמותי ואיכותני לקיץ  2022בעיצומה .למידע נוסף ולהרשמה
 מאמר על התרומה של כלים לניהול הדיון לתהליכי הלמידה של קהילת מורות ולמורה המובילה התקבל לפרסום בכתב
לחץ כאן
העת  .Professional Development in Educationלקריאת המאמר

תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת
ברכות על המאמר ה 70-של בוגרי תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת.
תוכנית הפוסט-דוקטורט תארח את פרופ' אלן גולדרינג ,עורכת ראשית של כתב העת החשוב בעולם בחינוך
 .American Educational Research Journalעמיתי מחזור ו' יציגו בפניה את מחקריהם.
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השקפה (מורים מובילים)
ביום ראשון  12.6.2022בין השעות  ,15:00-17:30יתקיים מפגש סיום של פיילוט "מכילים את המכילים" לשנת תשפ"ב
במכון מופ"ת .השנה פעלו  100קהילות מורים ב 30-בתי ספר בכל הארץ .את הקהילות הובילו מובילות נבחרות מתוך צוות
בית הספר שקיבלו הדרכה וליווי לאורך השנה בנושא הובלת קהילות הכלה והשתלבות .בחלק הראשון של הכנס נציג את
הפיילוט ,נתונים ועדויות מהשטח מהשנה האחרונה ולאחריו יפגשו ששת קבוצות העבודה שלנו למפגשי סיום שנה.
הפיילוט מופעל בשת"פ בין מו"פ השקפה במכון מופ"ת ,אגף הכלה והשתלבות ,מכללת אורנים ואבני ראשה.
לחץ כאן
מוזמנים להירשם :להרשמה
בימים שלישי ורביעי  21-22.6.2022יתקיימו ימי הכשרת טרום תפקיד למדריכי מח"ר (מורשת חברה ורוח).
כחלק מהרפורמה בהערכה של מקצועות המח"ר יוכשרו כארבעים מדריכים שילוו את המורים מובילי המח"ר בבתי הספר.
המדריכים הינם מורים מכל הארץ המלמדים את מקצועות המח"ר ,ויוכשרו על מנת לתמוך במורה מוביל מח"ר לפתוח
קהילות בית ספריות .ימי הלמידה יתקיימו במכון מופ"ת ויובלו על ידי צוות מו"פ השקפה במכון מופ״ת ,ובשיתוף מלא עם
המפמ"רים של מקצועות אלו מהמגזר הממלכתי ,הממלכתי הדתי ,הערבי והדרוזי.

קהילות מקצועיות לומדות

מהי הצלחה של קהילה מקצועית לומדת (קמ"ל?)PLC -

סוגיה שעולה שוב ושוב בנוגע לתהליכי פיתוח מקצועי בכלל ולגבי קמ"ל בפרט ,היא :איך נדע שקהילה היא מוצלחת?
לאחרונה הוביל מו"פ קהילות מקצועיות לומדות מהלך לבירור הנושא יחד עם שותפים מהאקדמיה ,המטה והשדה (מורים ומנחי
קהילות) ,אשר בסיומו התקיים יום למידה בו הוצג מתווה להערכה פנימית ורפלקטיבית של קהילה .תוצרי יום הלמידה יאפשרו
לחץ כאן.
את טיוב המתווה והנעת השלב הבא של פיתוח התוצר .לצפייה בחומרי הלמידה

ראשית קהילות מחנכות
במהלך חודש יוני צפויים להתקיים אירועי סיכום השנה של התכנית ובתוך כך גם השנתיים הראשונות
של התכנית במתכונת ארצית ובית ספרית .לצד זאת ,מגיעים לכדי הבשלה תוצרי הקהילות ובתוך כך:
פיילוט של מוקד תמיכה טלפונית למחנכות ,סרטון מחנכות ופיתוח קורס אקדמי למחנכות.

תספה
לאחר שנה של למידה במסגרת פורום תוכנית "תספה" ,אנו גאים ונרגשים לחלוק אתכם חוברת כלים העוסקת בזהות
ורב-גוניות .החוברת הינה תוצר של למידה משמעותית משותפת ,המשלבת חומר עיוני וכלים פרקטיים להתמודדות מיטבית
בחברה המכילה זהויות שונות .אנו בתוכנית "תספה" גאים לעסוק בנושא חשוב זה ורואים בו שליחות אדירה לקידום החברה
לחץ כאן
הישראלית .לצפייה בחוברת
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מרכז הידע האקדמי

מרצות ומרצים יקרים  -זה הזמן לרענן את הסילבוס של הקורסים שלכם לקראת השנה הבאה! מוזמנים לפנות אלינו
להגשת שאילתה.
באמצעות טופס השאילתה המחודש שלנו לקבלת רשימת מקורות בהתאם למילות מפתח שלכם
“תו חינוך"  -הפודקאסט מבית היוצר של פורטל מס”ע
לחץ כאן
מוזמנים להיכנס ולהאזין לפרקים שלנו באתר להאזנה
הפרקים האחרונים שהועלו:
ד״ר ברק בר-זוהר מציג מחקר אודות תוכנית חדשה להוראת מוזיקה בבית-הספר
לחץ כאן
ד״ר ברק בר-זוהר משוחח עם פרופ' מירי ימיני על חדשנות בחינוך

לחץ כאן

פורטל מס"ע
במסגרת הניוזלטר של פורטל מס"ע אשר נשלח אחת לשבוע מתפרסמים שני מאמרים .להרשמה לניוזלטר

לחץ כאן

סדנאות מרכז הידע האקדמי
מרכז הידע האקדמי מעמיד סדנאות בנושאים שונים הנוגעים לתחומים בהם עסקנו בסקירות המידע או בפדגוגיה של כתיבה.
מוזמנים לעיין במידע אודות הסדנאות.
החודש התקיימה סדנת הכרות עם התוכנה  Mendelyלניהול מקורות מידע.
ניתן לקיים את הסדנאות במכון מופ"ת או במוסדכם.
סקירות המידע
מרכזי חדשנות בחינוך :סקירת מידע זו בוחנת את שדה החדשנות בחינוך ,מצביעה על התפתחותם של מרכזי חדשנות בחינוך
ודנה בקשיים ובאתגרים של תחום החדשנות בחינוך ,בשיטות ההערכה של מרכזי החדשנות ובהשפעת הטכנולוגיה על החדשנות
בחינוך .בתוך כך ,הסקירה מספקת מבט ממעוף ציפור על  19מרכזי חדשנות בחינוך הפועלים בישראל ומתעמקת במרכז
לחץ כאן
למצוינות בחדשנות בחינוך באוניברסיטת טאלין שבאסטוניה .לעיון בסקירה
מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה של סקירות המידע.

Promentors

צוות הפרויקט  Promentorsהתארח על ידי השותפים האירופיים מהאוניברסיטה הקתולית יוחנן פאולוס השני בלובלין שבפולין,
לכנס בן ארבעה ימים אשר התמקד בעבודת המנחים של המורים החדשים במערכת החינוך הפולנית והשפעתה האפשרית על תהליכי
הנחיית מורים בישראל.
		
לחץ כאן
תחנת הטלוויזיה המקומית של לובלין שיתפה כתבה על הפרויקט והסמינר .לצפייה בכתבה
לחץ כאן
לקישור לאתר Promentors

 – TECטכנולוגיות ,חינוך ורב-תרבותיות
בכנס "שותפות בכדור אחד" שמקיים מרכז  Tecבמכון מופ"ת זו השנה ה 15-השתתפו כ 300-סטודנטים מ 13-מכללות,
בהרצאות ובפעילויות לקידום כשירות תרבותית.
נפתח רישום לקבוצת מרצים להוראת קורס בסביבות הוראה מתקדמות בעולמות וירטואליים.
מרכז  TECיכשיר את הנרשמים ללמד במכללות במסגרות וירטואליות מתקדמות (.)Meta Vers
לחץ כאן
לפרטים והרשמה
במסגרת קורסי  TECלתואר השני ובשיתוף סמינר הקיבוצים ומכללת סכנין ,קבוצת סטודנטים משתי המכללות יבקרו
באוניברסיטת קאסל שבגרמניה –  6ביוני  .2022הסטודנטים פיתחו יוזמות חינוכיות ברשת בקבוצות למידה שיתופיות
ורב-תרבותיות ויציגו אותן כאתרי אינטרנט באנגלית ,בגרמנית ,בערבית ובעברית.

