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עם פרוס השנה החדשה ,מכון מופ"ת מאחל שנה טובה ומלאת עשייה והתחדשות
Make-A-Wish

בחודשים האחרונים נרקם שיתוף פעולה ביוזמת משאבי אנוש ,בין מכון מופ"ת לבין עמותת  Make-A-Wishהבינלאומית,
הפועלת להגשמת משאלות ליבם של ילדים וילדות החולים במחלות סופניות ומסכנות חיים.
השבוע יצאו לדרך  2קבוצות מתנדבים מטעם עובדי/ות המכון ובמסע משותף של תכנון ,הפקה והמון כוונה ,הצליחו להגשים
 2משאלות ולשמח את ליבם של הילדים המופלאים.
תודה לכל מתנדבי המכון שלקחו חלק בפעילות !!.רוצים לשמוע את הסיפורים שמאחורי הגשמת המשאלות?
היכנסו לדף הפייסבוק שלנוhttps://www.facebook.com/MofetInstitute:

רשות מחקר

 .1נפתחה ההרשמה לקבוצות עניין במחקר איכותני לשנת הלימודים תשפ"ג
למידע נוסף לחץ כאן
השנה יפעלו שלוש קבוצות משנה:
א .מחקר נרטיבי ,ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל לפרטים והרשמה לחץ כאן
ב .כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים ,ד"ר יערית בוקק-כהן לפרטים והרשמה לחץ כאן
ג .חקר השיח בשרות החוקר.ת האיכותני.ת ,פרופ' עירית קופפרברג לפרטים והרשמה
לחץ כאן
 .2קול קורא להגשת הצעות למחקר – הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך
לעיון בקול קורא לחץ כאן למידע נוסף באתר הקרן לחץ כאן
 .3מעבר לאופק – תוכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט ,להגשת מועמדות למחזור ב' לחץ כאן

כנס בינלאומי 2023
 Passion andProfessionalism in
Teacher Education

לקול קורא להגשת הצעות
ולפרטים אודות הכנס לחץ כאן

תוכנית הפוסט-דוקטורט

מוזמנים ומוזמנות להיחשף למחקרים שנעשו במסגרת תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת.
עמיתי ועמיתות מחזור ו' ,אשר חקרו במהלך השנים תשפ"א-תשפ"ב ,הציגו את מחקריהם בכנס המחקרים
שהתקיים (בזום) ביום  18.9.2022בהשתתפות נציגי משרד החינוך ,מנחים ובוגרי התוכנית.
לפרטים אודות התוכנית לחץ כאן

מהייטק להוראה

רשת בוגרי התוכנית ממשיכה לפעול במהלך שנת הלימודים תשפ"ג לקידום תוכניות שיסייעו לשילובם המוצלח של הבוגרים
במערכת החינוך.
 .1במהלך חודש אוגוסט  2022נפתחה תוכנית הכשרת חונכים למורים מקהילת המוסבים ,בשיתוף האגף להתמחות וכניסה
להוראה .התוכנית שמה דגש לפיתוח מיומנויות חניכה אצל מורים מוסבים ובוגריה יהיו חונכים של מורים מתמחים
שהוסבו מתעשיות ההייטק להוראה .בנוסף ינצלו הבוגרים את המיומנויות שירכשו בתפקידיהם כרכזים בבתי הספר.
 .2תוכנית למידה חברתית ריגשית ( )SELבהוראת המתמטיקה ,עבור מורים למתמטיקה בבתי הספר העל יסודיים.
 .3התכנית נבנתה במטרה לתת כלים חדשניים לגישות חדשניות בהוראת ולמידת מתמטיקה .ההרשמה בעיצומה בימים אלה.
 .4קהילת מובילי קהילות ליווי (סטאז' מהייטק להוראה וביוזמת מורה חדש) מתחדשת ונערכת הן לקידום תוכניות ליווי
מותאם למוסבים והן כקהילת מובילי שינוי .הקהילה הוקמה לפני שנתיים וחצי בשיתוף עם מו"פ קהילות מקצועיות במכון
מופ"ת .במהלך חודש אוגוסט התקיימו שני ימי הערכות בחיפה ,במסגרתם הוכנו תוכניות העבודה לתשפ"ג אשר עסקו
במתווים שונים לליווי המוסבים מהייטק להוראה.
 .5הסתיימה השתלמות בנושא הוראת מדעי המחשב בחטיבה העליונה .ההשתלמות יועדה למורים למתמטיקה שהם בעלי
תואר  BSCבתחום המחשבים וניסיון קודם בתחום .ההשתלמות בשיתוף מפמ"ר מדעי המחשב ד"ר אבי כהן.
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השקפה – קהילות מורים מובילים

בשנה האחרונה מהלך השקפה שותף בתוכנית העוסקת בקידום מיומנויות חברתיות-רגשיות ( )SELברשויות מקומיות .במסגרת
תוכנית זו נוצרו שותפויות בין רשויות מקומיות לגופי תוכן תשתית וטכנולוגיה וגובשו מספר מודלים שהוצגו לוועדת השקעות
ביד הנדיב לקראת הוצאתם אל הפועל בשנת הלימודים תשפ"ג.
בחצי השנה האחרונה אנו שותפים בקבוצה שעסקה בלמידה ,חשיבה ותכנון מודלים אפשריים להטמעה של  SELברשויות
מקומיות – בחינוך הפורמלי ,הבלתי פורמלי ועם הקהילה בכללותה ,בה היו שותפים מנהלי אגפי חינוך אשר מיקדו את אתגרי
הרשות ,מומחי תוכן שהציגו תפיסות מגוונות של עבודה עם מיומנויות חברתיות-רגשיות וארגוני חינוך שעזרו לתרגם את הידע
הקיים לתהליכי הטמעה.
בשנה הקרובה תגובש הצעה סופית עם שתי רשויות – נהריה ומע'אר ,אשר תוגש לקרן יד הנדיב.

ערוץ הכתיבה

בשנת הלימודים תשפ"ב יצאו לאור  19ספרים  -הספר ה 20-בדרכו לבית הדפוס...
ספרים שיצאו לאור בחודש האחרון:
 אל הבית בדרכים בעקבות ספרים מאת ד"ר רוחמה אלבג לעיון ורכישה לחץ כאן
 הכניסה לתפקידי ניהול בבית ספר :מסע של שינוי והתפתחות בעריכת פרופ' חן שכטר לעיון ורכישה לחץ כאן
 הזכות להתנועע :ההתנסות בתנועה והפעילות הגופנית כבסיס ללמידה משמעותית בגן הילדים בעריכת ד"ר אלה שובל
לעיון ורכישה לחץ כאן
 פדגוגיה מתבוננת ותיקון עולם בעריכת ד"ר לילך ניישטט־בורנשטיין וד"ר נטע בר יוסף־פז

הספר יצא בסדרה מחשבה חינוכית בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכללת סמינר הקיבוצים

כתב העת "דפים"

גיליון  77של כתב העת בנושא :נשים חלוצות בחינוך יצא לאור .זה הגיליון האחרון שייצא בגרסה מודפסת .לעיון בגליון לחץ כאן

ביטאון מכון מופ"ת

יצא לאור גיליון  68של ביטאון מכון מופ"ת העוסק בנושא :חינוך באוריינות מדיה מזוויות שונות בהקשר
של התפתחויות טכנולוגיות .לעיון בביטאון לחץ כאן
גיליון  69של הביטאון יעסוק בנושא :אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים
לעיון קול קורא לחץ כאן

 - TECטכנולוגיות ,חינוך ורב-תרבותיות

במהלך חודש ספטמבר יתקיימו שני ימי הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים ,שיוקדשו לפיתוח מקצועי ולתכנון הקורסים
השונים שילמדו בשנת הלימודים תשפ"ג .הקורסים המתוכננים לשנת הלימודים תשפ"ג :התבוננות על תרבויות דרך ספרות
אנגלית ,אנגלית בסביבה דיגיטלית ,סביבות הוראה מתקדמות -שילוב טכנולוגיה בחינוך  ,סטאז  ,TECעולם דיגיטלי לגיל
הרך ,טכנולוגיה לחינוך המיוחד תואר ראשון ,חינוך מיוחד תואר שני [סביבות דיגיטליות] ,מדעים  -אקולוגיה ואיכות
הסביבה ,יוזמות חינוכיות ברשת (תואר ראשון) ,סביבות הוראה ולמידה מרחוק [בין-לאומי] ,ישראליות  -רב תרבותיות בארץ
ובתפוצות ,שיטות מחקר בסביבות חדשניות ולמידה שיתופית בעולמות וירטואליים (בשיתוף אוניברסיטאות מחו"ל).
כל מרצה יכול להצטרף עם הקורס שלו לחוויה של למידה שיתופית בסביבה רב-תרבותית .בחודשים אלו מפתחים במרכז
 TECאת האי הווירטואלי בו יתנסו וילמדו הסטודנטים את נושא העולמות הווירטואליים ,ניתן לצפות בסרטון הבא המתאר
את הקורס ואת הממדים החדשניים שילמדו.

תספה  -רב-גוניות בחינוך

 .1ברכות לבוגרי תוכנית "מרי" שסיימו את לימודיהם ,ולעמיתים החדשים אשר מתחילים את לימודיהם בקרוב במחזור החדש.
 .2פורום תספה בשנת הלימודים תשפ"ג לפרטים לחץ כאן.
 .3המעוניינים להצטרף לפורום מוזמנים לפנות ליניב סולומון מרכז הפורום במייל הבא yanivs@macam.ac.il

