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תמוז תשפ"א

https://mofet.macam.ac.il

אירועים קרובים במכון מופ"ת
תוכנית סימולציות בחינוך – כנס בינלאומי
ביום  6ביולי  2021בין השעות  20:00 – 14:30יתקיים כנס בינלאומי מקוון שיעסוק בחדשנות וצמיחה בעידן אי
הוודאות :סימולציות בחינוך בתקופת הקורונה.
לפרטים והרשמה לחץ כאן

מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך
ביום  7ביולי בין השעות  13:30 – 09:00יתקיים כנס סיום תוכנית מובילים דיגיטליים במרכזי הפסג"ה.
בכנס תתארח סמנכ״לית משרד החינוך הפורטוגלי ,האחראית גם לפיתוח המקצועי .היא תספר על ההטמעה של
המודל המארגן להתפתחות מקצועית של אנשי חינוך בעידן הדיגיטלי ,מודל שהם יישמו השנה בשיתוף האיחוד
האירופאי .בנוסף ,יגיעו מחברי המודל המארגן –  - Digicomp Eduשיציגו את הכלי החדש לרפלקציה אישית
של מורים ואת השימושים השונים שלו.
כמו כן ,ייערך מושב על למידה והתפתחות מקצועית בארגונים .את המושב ינחה גדעון זיילר מחברת מתודיקה,
ונארח בו את מנהל ההכשרה של חברת ג׳ולט ,מנהל החדשנות של בנק הפועלים ואת המטה הלאומי המשולב
להגנה על ילדים ונוער ברשת – .105
במסגרת הכנס יתקיימו גם מושבים של מרכזי פסג״ה במסגרתם הם יציגו פרויקטים חדשניים שחלקם פותחו
במסלול היזמות והחדשנות שהתקיים בתכנית.
לפרטים והרשמה" :מנווטים גבוה ,רואים עתיד"  -מרכז ההזמנות של מכון מופ"ת ()macam.ac.il
ביום  13ביולי  2021בין השעות  15:30ל 18:30-יתקיים כנס סיום של תכנית פריזמה  -שנה א'.
בכנס ירצה דן אבידע מייסד  https://www.engageli.comאנגייג׳לי  -פלטפורמה שהקימו בעיצומה של מגפת
הקורונה ,השלישייה דפנה קולר מייסדת קורסרה ,דן אבידע היזם והמשקיע סרג׳ פלוטקין ,פרופסור למדעי
המחשב בסטנפורד .הפלטפורמה מבוססת על עידוד מעורבות עמוקה בין מורה-לומד/ת-תוכן ,כדי להעצים את
הצלחת הלומדים בסביבת למידה גמישה ומבוססת נתונים.
לפרטים והרשמה לחץ כאן

חידושים ,פעילויות וסיכומים  -משולחנם של ראשי ומנהלי יחידות המכון
פוסט דוקטורט
ההרשמה למחזור ח' של תוכנית הפוסט דוקטורט תחל בקרוב!!!
במסגרת התוכנית שמחנו לארח את ד"ר וסיליוס סימנידיס מאוניברסיטת גראץ ,אוסטריה ,אשר הציג מחקר
משווה בינלאומי הממוקד במדיניות הכשרת מורים .ביום זה הוצגו הממצאים העיקריים של מחקרי עשרת עמיתי
מחזור ה' של תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת.

רשות מחקר
שנת שבתון במכון מופ"ת  -לפרטים:
https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/wp-content/uploads/sites/13/2021/06/shabaton.pdf
חוקר מלווה מרצה :לפרטים והצטרפות לתכנית
https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/wp-content/uploads/sites/13/2021/06/moremathil.pdf
הטמעת המתווים החדשים בהכשרה להוראה :לפרטים והצטרפות לעריכת מחקרים
https://drive.google.com/file/d/1uIMjBDehcGtypjO67Uyvzih1fHUPYvHF/view?usp=sharing

סדנאות מחקר :הקיץ בפתח ובו שפע של הזדמנויות לרכוש מיומנויות מחקר בסדנאות שמשותפות למדור
סדנאות בערוץ הלימודים ולרשות המחקר! לפרטים והרשמה
https://drive.google.com/file/d/1_mAPa1HkB76xEtArpaFohbZElWlh-s0m/view?usp=sharing
קבוצות עניין במחקר איכותני :נפתחה גם ההרשמה לקבוצות העניין במחקר איכותני בתשפ"ב
/https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/interest

מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך
מחזור ד׳ של התמחות יזמות וחדשנות חינוכית הגיע לסיומו
שנה שבה למדנו רבות על יזמות שיטתית :איך לקדם מיזם חינוכי באופן שיטתי ומקצועי במגוון מתודולוגיות
שנותנות מענה לשלבי המיזם השונים.
כלי חשיבה יצירתית וסיעורי מוחות , lean startupהתמקדנו במגוון כלים ומתודולוגיות כגון :חשיבה עיצובית
ועודbusiness model anvas .אפקטיביים ,חשיבה אסטרטגית ,ניהול חדשנות.
רוצים להתמקצע בהובלת מיזמים חינוכיים? מוזמנים להירשם למחזור ה׳ בתשפ"ב:
https://www.macam.ac.il/activities/yazamut/?_atscid=4_59892_213141756_3356482_0_Txz3zezdwtsdad
wdpch
מערכת הלמידה  moodleבמכון מופ"ת
תשתית הלמידה של מכון מופ"ת והארגונים שעובדים עם המכון שודרגה לגרסה .3.10
במהלך החודשים הקרובים יתבצעו הדרכות על החידושים הרבים בפלטפורמה ,וישנן גם סדנאות שרצות ביולי
למתעניינים בלינקים הבאים:
איך לפתח קורסים דיגטליים מעולים ב MOODLE-על קצת המזלג
וגם
איך מתכננים קורס בלמידה היברידית? מסילבוס למפת קורס
השבוע התקיים המפגש האחרון לשנה זו פורום יזמות וחדשנות
לינק לצפייה במפגשhttps://online-mofet.macam.ac.il/zoom/media/CxewDAxw6x23Jun08:

סקירות מידע
מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה של סקירות המידע ולהתעדכן על כל סקירה חדשה.
• מין ,מגדר ומיניות בעידן הדיגיטלי
סקירה זו מציגה את התכנים העיקריים הקשורים למגדר ,למין ולמיניות המוצגים במדיה הדיגיטלית ואת
השפעותיהם על ילדים ,מתבגרים וצעירים ונבחן את המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים הפועלים במרחב זה
לחינוך מיטיב לצעירים ולצעירות ,אפשרויות למידה וסיכויים לפיתוח אישי.
• פערים דיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה
סקירת מידע זו הגדירה את תופעת הפערים הדיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה ,תוך התייחסות למשתנים
הסוציו-דמוגרפיים ,הכלכליים והבינלאומיים שמקבעים ,מגדילים ומנציחים את אי השוויון בחינוך האקדמי בכלל
ובשדה ההכשרה להוראה הפרט .הסקירה דנה בגורמים המובילים לחוסרי שוויון חברתיים ,בהשפעות ובהשלכות
של חדירת ההוראה המקוונת על מערכת ההשכלה הגבוהה ,על מוסדות ומחלקות הכשרה להוראה ועל מרצים,
מורים ,סטודנטים וקורסים אקדמיים.
ד"ר ברק בר-זוהר ,ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע וד"ר יריב פניגר (אוניברסיטת בן-גוריון) יציגו את סקירת
המידע :פערים דיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה בכנס ההשכלה הגבוהה בעידן פוסט קורונה (תל חי ,מקוון,
)7.7.2021

תו חינוך הפודקאסט מבית היוצר של פורטל מס"ע
מוזמנים להיכנס ולהתרשם /https://podcast.mofet.macam.ac.il
הועלו שני פרקים חדשים הממוקדים בנושאים הבאים:
 .1ריאיון עם פרופ' עמי וולנסקי
ד"ר אבי גרפינקל ופרופ' עמי וולנסקי מנהלים שיחה מקיפה ומרתקת על מערכת החינוך בישראל ובעולם,
בעקבות צאת ספרו" :תלמידי האתמול ,תלמידי המחר ,שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך".
הספר סוקר מאה שנים של רפורמות במערכות חינוך בעולם ובישראל והוא מספק מבט פנורמי ומקיף על
הנעשה בעולם החינוך במאה השנים האחרונות.

 .2התפתחות הסימולציות בחינוך
ד"ר עמליה רן משוחחת עם פרופ' בנג'מין דוג'ר מאוניברסיטת סירקיוז בארה"ב אודות הסימולציה בחינוך.
פודקאסט זה עוסק בשימוש בסימולציה בחינוך ובתרומת הכלי הסימולטיבי להכשרת מורים ואנשי חינוך על
כל הרצף המקצועי ,בגישור על הפער הקיים בין התאוריה לפרקטיקה ,בעקרונות המנחים את השימוש בכלי
זה ,היתרונות והאפקטיביות של הכלי.

שרותי יעץ ומידענות
קיץ זו הזדמנות מצוינת לרענן את רשימת המאמרים לקריאה בקורס בו את/ה מרצה  -סגל אקדמי מוזמן לפנות
למרכז המידע להעמיד שאילתא למחקרים חדשים בתחומים המעניינים אתכם באמצעות הטופס המקוון

הוצאה לאור
העידן הדיגיטלי החדש של הוצאת הספרים של מכון מופ"ת
החודש לראשונה בפלטפורמה חדשה ספר עיון במתכונת מקוונת בלבד .מדובר בקובץ :שדה האוריינות החזותית:
שיטוט מקומי במרחבים של תאוריה ,יישום ופרשנות" בעריכת ד"ר מלכה בן פשט מסמינר הקיבוצים .הפרויקט
החל ,כרבים מספרינו ,בקבוצת מחקר בתחום ,שביקשה ליצור טקסטבוק עדכני בעברית שהיעדרו ממדף הספרים
של התחום מאד מורגש .יחד עם זאת כבר במפגשים הראשונים ,הייתה לנו תחושה שמתכונת רגילה של ספר
בדפוס תגביל את האפ שרויות לדיון ולהדגמה ,בייחוד בתחום המדובר .יחד עם העורכת הוחלט שהספר
יחנוך פלטפורמה חדשה בהוצאה של ספרים דיגיטליים שתתאים לעידן הנוכחי.

