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לחברי וחברות הסגל שלום רב,
א.

תזכורת להגשת הצעות מחקר לרשות המחקר של המכללה .ניתן גם להגיש בקשות של
עד  ₪ 6000לסיוע בעריכה או תרגום של מאמר או לשם הצגה בכנס בחו"ל.

ב.

קרן מאל"ו – מרכז ארצי לבחינות ולהערכה ,הודיעה על דחיית המועד הסופי להגשת
הצעות מחקר לתאריך  .31.03.2017נושאי המחקר של הקרן נוגעים בכל ההיבטים של
מדידה והערכה כמו מתודולוגיות ויישומים במדידה והערכה ,מדידה והערכה כמנוף
חברתי וחינוכי ועוד .גובה מענק המחקר יהיה עד  ₪ 50000לשנה .לאתר קרן מאל"ו לחץ
כאן.

ג.

מרכז המידע של מכון מופ"ת השיק אתר אינטרנט חדש של סקירות מידע .הסקירות
כוללות את המחקרים הרלוונטים והתייחסות לשאלות המרכזיות הקשורות לנושא.
סקירות המידע פתוחות לעיון חופשי וניתן למצוא באתר סקירות בנושאים חינוכיים
שונים כמו :מגמות ואתגרים בחינוך ,מורים מובילים ,הכשרת מורים ,ספרי לימוד
דיגיטאליים

ועוד.

לעיון

בסקירות

המידע:

infocenter/reviews/http://www.mofet.macam.ac.il
ד.

מאגר המידע החינוכי של מכון מופ"ת -פורטל מס"ע (מופת סובב עולם) מתעדכן כל
חודש ומקבץ מידע על אלפי מאמרים בארץ ובעולם ,לפי נושאים וכן מאגר כלי מחקר
הכולל שאלונים סגורים ,מחוונים ,תצפיות ,ראיונות ממוקדים ועוד .לפרטים
http://portal.macam.ac.il

ה.

כנסים בחו"ל (שימו לב שהכנסים בברצלונה ובוושינגטון מאפשרים גם הצגה און-ליין):
-ECER 2016 "Reforming Education and the Imperative of Constant
Change: Ambivalent roles of policy and educational research " will take
place in Copenhagen. August 22-25, 2017. For details.
- ATEE 2017 Annual Conference - Changing perspectives and approaches
in contemporary teaching, Dubrovnik, Croatia. October 23-25, 2017. For
details.

- EDUlearn Conference 2017: 9th annual International Conference on
Education and New Learning Technologies will take place in Barcelona,
Spain. July 3-5, 2017. For details.Online presentations are available
-The EdMedia World Conference on Educational Media and Technology is
an international conference, organized by the Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE). Washington D.C.,
USA. June 20-23, 2017. For details. Online presentations are available

 אסתר,בברכה

