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מידעון מכון מופ״ת

המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך

לאתר המכון לחצו כאן
כנסים וימי עיון

בימים  5-6ביולי  2022יתקיים כנס בין-לאומי מקוון נפלאות החינוך הבין-תחומי ל STEM-ול – STEAM-מה ,למה ואיך?
 כיצד מערכות אקולוגיות של  STEMמקדמות הוראה ברמה העולמית?
 האם מסוכן ללמד צעירים/ות את חדוות האומנות?
 מה משותף למשדרי לוויין ,חסידות מגרמניה ותלמידים מישראל ומהרשות הפלסטינית?
 איך קונטרבס ,פרופסור דמבלדור ושייקספיר קשורים בהרצאה אחת?

בין המרצים/ות:
 פרופסור יוסי לשם ,אורניתולוג ,פרופסור בדימוס במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל -אביב ,מייסד ומנהל
המרכז הבין-לאומי לחקר נדידת הציפורים
 ג'אן מוריסון ,מייסדת ומנכ"ל ארגון  ,TIESהמכון להוראת מצוינות בSTEAM-
 פרופסור מיכאל קלינגהופר ,נשיא האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ,מורה למוזיקה ,נגן ומנצח
הכנס יתקיים בזום ופתוח לקהל הרחב ללא עלות אך מצריך הרשמה מראש! לפרטים והרשמה

לחצו כאן

יום שיתוף ידע

ב 7-ביוני  2022התקיים במכון מופ"ת ,המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך ,יום שיתוף ידע
שבמהלכו הציגו יחידות המכון את הפעילויות והחידושים ביחידותיהם ,במטרה ליצור שיתופי פעולה נוספים ועשייה
נרחבת הפועלת לזיהוי אתגרים ולעיצוב מענים מבוססי מחקר ופיתוח בתחום הכשרת המורים והחינוך.
כמכון ייחודי בעולם החינוך ,אסטרטגיית הפעולה של המכון מתמקדת בשלוש רשתות מומחיות המקיימות ביניהן
שיתופי פעולה הדוקים בנושאי מחקר ,פיתוח ,יישום ולמידה מקצועית.
תודה לכל מי שהוביל ולקח חלק ביום חשוב זה!
לחצו כאן
לחצו כאן לאתר מכון מופ"ת:
לצפייה ביום שיתוף הידע:

מופ"ת מדיה

פרק חדש ל"מצב למידה" – הפודקאסט של מכון מופ"ת
ראיון עם מר אייל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך ,על קידום חקר פרקטיקה.
מר רם משתף על הדרך שבה הוא מקדם תרבות של מורים החוקרים את העשייה של עצמם (חקר פרקטיקה) .השיחה
חיברה בין תחנות מקצועיות בקריירה שלו ובתרומתן עבורו לעיצוב תפיסת עולם סדורה הרואה בחקר פרקטיקה
מרכיב מרכזי בפיתוח מקצועי .הוזכרו בשיחה פעילויות מגוונות במכון מופ"ת כגון :מרכזי סימולציות ,מהלך השקפה -
מורים מובילים ,קהילות מקצועיות לומדות והתנסות בהוראה (לשעבר אקדמיה-כיתה).
כאן
להאזנה לחץ כאן או
מוזמנים להאזין לפרק באפליקציית ההסכתים (פודקאסטים) האהובה עליכם

"תו חינוך" הפודקאסט מבית היוצר של פורטל מס”ע

להאזנה לחץ כאן

מוזמנים להיכנס ולהאזין לפרקים שלנו באתר
הפרקים האחרונים שהועלו:
להאזנה לחץ כאן
ד"ר אבי גרפינקל מגיש פריט אודות בריונות בבתי הספר
להאזנה לחץ כאן
ד"ר ברק בר-זוהר מציג יוזמה לקידום לימודי שלום בתואר ראשון בחינוך

מסיל"ה – מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה

תוכנית מסיל"ה התחדשה בסרטון תדמית חדש – מוזמנים לצפות

לצפייה לחץ כאן
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תספה

נותרו מקומות אחרונים לשני ימי עיון מרתקים על גיוון תרבותי והתמודדות עם גזענות ודעות קדומות בשיתוף תוכנית
לחצו כאן
"תספה" ומרכז "טק" לעיון בסדר היום ולרישום

מהיי-טק להוראה

ביום  1ביוני  2022התקיים כנס מחזורים של תוכנית מהייטק להוראה במטרה להוקיר את המוסבים על הדרך שעשו
במערכת החינוך.
אז נפגשנו ...בכנס בוגרים על הדשא מול מכון מופ"ת .היה כיף .ראינו את הברק בעיניים ושמחנו שאנחנו יכולים לעזור ולו במעט
לתהליך משמעותי זה במערכת החינוך.
הגיעו מאות ,מקווים שגם כל השאר יגיעו בפעם הבאה.

ערוץ הכתיבה

ערוץ הכתיבה ממשיך במשימתו לשמש במה מרכזית בעברית למחקרים בתחום הפדגוגיה ,החינוך והחברה .החל מבצע הקיץ
המסורתי בו אנו מציעים מחיר אטרקטיבי של  99ש״ח בלבד עבור  3מספרי ההוצאה ,כולל כל הכותרים.
את הרבעון השלישי של השנה אנו מסיימים עם יבול פורה בכל הבמות  -חמישה ספרים יצאו לאור:
לחצו כאן
 קוד התבונה המרחבית מאת ד"ר אביגיל צברי וברטה טסלר לעיון ורכישה
 חותם נעמי  -הכשרת מורות ומורים למנהיגות חברתית־חינוכית בעריכת ד"ר מיכל שני וד"ר ושרה שדמי־וורטמן לעיון
לחצו כאן
ורכישה
 ספרות מבעד לקירות הכיתה :הוראה ולמידה של ספרות בבתי ספר בישראל בעריכת פרופ' אילנה אלקד-להמן ופרופ' יעל פויס
לחצו כאן
לעיון ורכישה
לחצו כאן
 קומץ שמיים ביד :קידום תהליכי ויסות עצמי בבית הספר ובגן מאת ד"ר עינת ליכטינגר לעיון ורכישה
 התנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה :היבטים תאורטיים ומחקריים בעריכת פרופ' יעקב ב' יבלון ,ד"ר שירה אילוז
לחצו כאן
וד"ר מאירה איזנהמר לעיון ורכישה
ביטאון מכון מופ"ת
יצא לאור גיליון  68של ביטאון מכון מופ"ת העוסק בנושא :חינוך באוריינות מדיה מזוויות שונות בהקשר של התפתחויות
לחצו כאן
טכנולוגיות .לעיון
לחצו כאן
גיליון  69של הביטאון יעסוק בנושא :אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים לעיון
דפים:
גיליון  76של כתב העת בנושא :נשים חלוצות בחינוך הושלם .ניתן לעיין כבר עכשיו במאמרי הגיליון לעיון

לחצו כאן
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ראשית קהילות מחנכות
במהלך חודש יוני התקיימו אירועי סיכום השנה של תוכנית ראשית ובתוך כך גם השנתיים הראשונות של התוכנית
במתכונת ארצית והבית ספרית .במסגרת זאת ,התקיימו הרצאות של מחנכים בסגנון "טד" וכן הוצגו תוצרי הקהילות -
פיילוט של מוקד תמיכה טלפונית למחנכות; סרטון מחנכות ופיתוח קורס אקדמי למחנכות.
תוכנית ראשית ברשתות החברתיות – הוקמה קהילת פייסבוק המיועדת למחנכי ולמחנכות הכיתה ביסודי
להצטרפות לחצו כאן כמו כן ,ניתן להתרשם מאירועי הסיום וממחנכי התוכנית בעמודי הפייסבוק של מכון
מופ"ת וקרן משפחת ליאון.

אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה
בחודש מאי התקיים סמינר של תוכנית אלומות לעיון בניוזלטר המסכם את הסמינר

לחצו כאן

השקפה – מורים מובילים
מפגש סיכום שנה יתקיים במהלך החודש בהשתתפות צוות מוביל השקפה ,הרכזות המחוזיות שמובילות את מהלך
השקפה ,המפקחות על הפיתוח המקצועי וצוות האגף לפיתוח מקצועי במטרה לקבל תמונה מדויקת של בתי הספר
שבחרו במהלך השקפה בתשפ״ג ,וזאת לאחר סגירת מערכת הגפ"ן.
במסגרת המפגש נצלול לתכנון אסטרטגי של שנת הלימודים הבאה ,לנושאי ההכשרה של בתי ספר חדשים מול
ותיקים ,עבודה במגזרים חדשים והתאמת הליווי המחוזי והארצי על ידי צוות מו״פ השקפה.

תואר שלישי יישומי בחינוך
מכון מופ"ת שמח לעדכן שהצטרפנו לארגון ה CPEDהמוביל חשיבה אודות דוקטורטים יישומיים בחינוך.

מעבר לאופק – תוכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט
דוקטורנטים.יות בתחום החינוך? חושבים על היום שאחרי סיום הדוקטורט? שימו לב ,התחילה הרשמה למחזור
ב' של תוכנית מעבר לאופק  -תוכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט .בתוכנית תחשפו למגוון סביבות תעסוקה
באקדמיה ,בשדה ,ובמשרד החינוך; תשמעו את מיטב המרצים; תפגשו עם בעלי תפקידים בכירים שיספרו על
דרכם המקצועית; ותקבלו מידע וכלים לתכנון ופיתוח קריירה בתחום החינוך.
בואו להיות חלק מקהילת עמיתים ותיהנו גם מרשת מקצועית שתלווה אתכם בהמשך הקריירה .למידע נוסף
לחץ כאן
ולהרשמה

קיץ נעים ובטוח לכולנו

