מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)

מכון מופ"ת – פורום היסטוריה

העתיד של הוראת העבר:
הכנס הארצי הראשון לסטודנטים ולמרצים להוראת היסטוריה
"קול קורא" להצעת דוכני תצוגה וסדנאות   
הכנס יתקיים ביום ראשון ה 21 -במרץ  ,2021ח' בניסן תשפ"א בשעות  19:15–14:30בפלטפורמה מקוונת ייעודית
מטרת הכנס היא לתרום ליצירתה של קהילה מקצועית של סטודנטיות/ם ומרצות/ים להוראת היסטוריה ממגזרים שונים בחברה הישראלית ,על
בסיס חיזוק תחושת השותפות והגאווה המקצועית שלהן/ם.
במוקד המושבים ומרחבי הפעילות של הכנס יעמדו הנושאים הללו:
 cאתגרים בהוראת היסטוריה :בין הדיסציפלינה המחקרית להקניית ערכים ולכינון זהות
 cהתמודדות עם הפער בין העניין הציבורי הרחב בהיסטוריה לבין מיעוט הנרשמים ללימודי ההיסטוריה במוסדות האקדמיים ,ולהרחבת לימודי
ההיסטוריה בבתי הספר
 cהוראת ההיסטוריה לנוכח הירידה הכללית במעמדם של מדעי הרוח
 cדרכי הוראה ומערכי שיעור מתקדמים בהיסטוריה
 cדרכים חדשות להוראת ההיסטוריה בעידן הקורונה ולאחריו
 cחיזוק מעמדם של המורים להיסטוריה כמובילים של החינוך החברתי והערכי בבתי הספר
 cמאגרי ידע ,פלטפורמות וכלים דיגיטליים חדשניים להוראת היסטוריה
אנו מזמינים מוסדות ,ארגונים ,מיזמים ,פרויקטים וצוותי הוראה הפעילים בשדות הקשורים למטרות הכנס ולנושאיו המרכזיים להגיש הצעות
לדוכנים ולסדנאות:
 .1דוכני תצוגה מקוונים ב"לובי" הכנס :הדוכנים יותאמו להצגת תוכן בתצורה של שקף מעוצב (כפוסטר) ,מצגת שתוצג באופן אוטומטי ,או סרטון.
הדוכנים יפעלו בשעות הראשונות של הכנס ,והמציגות/ים יוכלו לבחור להשתתף באופן סינכרוני במקביל לתצוגה שיכינו לדוכן כדי להסביר
ולהרחיב את תכניו.
 .2סדנאות מקוונות סינכרוניות :הסדנאות ייבנו ללמידה פעילה ולהתנסויות מעשיות וחווייתיות בהקשר של כלים ,מערכים ו/או תכנים החדשים.
הסדנאות יפעלו בשעתיים האחרונות של הכנס .הן צריכות להיות מותאמות לפעילות בת כ 40-דקות בקבוצות הטרוגניות בנות עד כ25-
משתתפות/ים.
ניתן לשלוח הצעות (נפרדות) גם לדוכן תצוגה וגם לסדנה.
את ההצעות יש להגיש בקובץ  wordמצורף ,ולכלול בו את הפרטים שלהלן:
שם פרטי ושם משפחה של המגיש/ים
תואר אקדמי
שיוך מוסדי/ארגוני
תקציר המתאר את תוכנם של דוכן התצוגה או הסדנה (עד  250מילים)
התקציר יכלול:
 cשם וכותרת לדוכן התצוגה או לסדנה (עד  10מילים)
 cמטרות
 cלדוכן תצוגה :הסבר על הפורמט – פוסטר/מצגת/סרטון ,ואם ילווה בנוכחות סינכרונית של המציג/ה
 cלסדנה :הסבר בדבר המתווה של הפעילויות המתוכננות והמתודות והכלים שייכללו בו.
                     
כל ההצעות יעברו תהליך ההערכה ובחירה אקדמיים.
תאריכים חשובים
יש לשלוח את ההצעות עד לתאריך  17בפברואר 2021
לדוא"ל   futurehistoricalteaching@gmail.com :
  
כל מגישי/ההצעות יקבלו תשובות עד לתאריך
 24בפברואר    2021
בברכה ,ועדת ההיגוי

