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הגר לרמן  

מאל״ו

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתחיל לעשות הערכה
בשנים האחרונות תחום ההערכה ( )evaluationמתפתח בקצב מואץ בישראל ובעולם .בעקבות הצורך הגובר הוקמה במאל"ו
יחידה העוסקת בהערכת תוכניות ופרויקטים בתחום החינוך והחברה .בהרצאה יוצגו המאפיינים העיקריים של תחום ההערכה
וההבדלים בין תחום זה לבין תחומי ההתמחות המסורתיים של מאל"ו  -מבחנים ומחקר .כמו כן תוצג עבודתה של היחידה ,ויודגמו
האתגרים הניצבים בפניה.

ד"ר אירן דיאמנט

המכללה האקדמית תל-אביב יפו

טעות ,לעולם חוזרת? פסיכולוגיה של טעויות אנוש במרחב התעסוקתי
טעויות אנוש הן "המגפה השקטה" של העידן המודרני :המחיר שהן גובות כבד מן הנזק שנגרם בשל טרור ,אסונות טבע ומחלות
קטלניות .האם כולנו מועדים לטעויות באותה מידה? בהרצאה זו יוצגו גלגוליו המחקריים והיישומיים של מושג ה"מּועדּות
לתאונות" ( ,)Accident Pronenessשנטבע בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים .ההרצאה תציג את הגדרתו של מושג
זה כיום ,את הפרשנות לו ואת יישומו המקצועי ,תראה כיצד הם מקשרים בין הגורם האנושי לבין התרחשות תאונות וכשלים,
ותסקור את האופן שבו הם מכוונים לאיתור שונות בין־אישית ולזיהוי השפעתם של גורמים מצביים ,של תנאי עבודה ושל אקלים
חברתי ותרבותי.

ד"ר רות פורטס  

מאל״ו

מבחן חדש להשמה לרמות אנגלית בהשכלה הגבוהה
כיום השמה לרמות אנגלית בהשכלה הגבוהה נעשית באמצעות ארבעה מבחנים של מאל"ו (פרקי האנגלית בפסיכומטרי ,אמי"ר,
אמיר"ם ורמ"א) ,המעריכים את יכולת הבנת הנקרא בלבד .לאחרונה חלו שינויים בגישה להוראת אנגלית במוסדות להשכלה
גבוהה ,סטודנטים לתואר ראשון נדרשים ללמוד קורסים המועברים באנגלית ,והשימוש במהא"ם (מסגרת התייחסות אירופית
משותפת לשפות )CEFR ,כתקן בינלאומי מתרחב .מסיבות אלו החליט מאל"ו לערוך רפורמה במבחנים שלו באנגלית .בהרצאה
יוצג מודל של מבחן חדש ,המועבר באמצעות מחשב ומעריך שלוש מיומנויות :הבנת הנקרא ,הבנת הנשמע ויכולת כתיבה.

ערן רביב  

קמפוס – המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית

מהפכת הלמידה הדיגיטלית (חלק  ,1חלק  ,2חלק )3
הופעת הדיגיטציה והמחשוב לקראת שלהי המאה העשרים אפשרה שינויים בתחומים רבים ,ובהם תחום האקדמיה והחינוך.
ההרצאה תסקור את מהפכת הלמידה הדיגיטלית מ 2012-ועד היום ,תציג את הפלטפורמה הלאומית הישראלית "קמפוס" ,תדון
באתגרים הניצבים בפני הממשלה ,האקדמיה והתעשייה בישראל בתחום הלמידה הדיגיטלית ,ותציג תחזיות לגבי עתיד התחום
בישראל ובעולם.

עו"ד עבאס עבאס

אלמנארה – עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות

ממוגבלות ליזמות ומצוינות
עו"ד עבאס עבאס ,שנולד עם לקות ראייה שהחמירה עם השנים ,סיים בהצלחה לימודים לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים
באוניברסיטה העברית .עם תום לימודיו הוא הקים את עמותת אלמנארה ,הפועלת לקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית.
אלמנארה נעשתה לארגון מוביל בתחומה ,והיא שינתה את התפיסות כלפי אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית בישראל,
העצימה מאות אנשים עם מוגבלויות וסייעה להם להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה.
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