מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

יום עיון בנושא:

בשבילי המידע הדיגיטלי
בין החיפוש לאמנות החיפוש

יתקיים ביום שלישי ,י"ד בשבט תשע"ב 7 ,בפברואר 2012
במכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל אביב
מטרותיו של יום העיון הן לחשוף את המשתתפים למיומנויות מידע הנדרשות בשדה החינוך .במהלך יום העיון יצביעו מומחים ומידענים מובילים בתחומם על המגמות ,על
התרחישים ועל הדילמות העכשוויות בתחום שיידון; יוצגו בו דילמות אתיות העולות במתח שבין ההתפתחות הטכנולוגיות בתחומי המידענות מחד גיסא ובין צורכי ההוראה,
הסביבה הלימודית ובית הספר מאידך גיסא .במפגש בין מומחי מידענות ומומחי חינוך ייחשפו שיטות לחיפוש מידע ודילמות בראייה כוללת  -מידענית ,טכנולוגית וחינוכית  -ויוצגו
ההתפתחויות העדכניות בתחומי המידענות כדוגמת האוריינות החזותית ,ניהול ידע ואוספים בספריות ובמרכזי מידע בעלי אופי אקדמי וחינוכי בארץ ובעולם .כמו כן תידון הסוגיה
של הספרייה כמרכז הדרכה.
בתכנית
9:30–09:00

התכנסות והרשמה

9:45- 9:30

ברכות ודברי פתיחה
ד"ר מיכל גולן ,ראש מכון מופ"ת
עמי סלנט ,מידען ראשי ,מכון מופ"ת

10:15-9:45

האם גוגל מטמטם אותנו?
ד"ר דפנה רבן ,ראש החוג לניהול מידע וידע ,בית הספר לניהול ,אוניברסיטת חיפה

10:45–10:15

האמנציפציה המידעית של הצרכן הדיגיטלי
ד"ר אתי הרמן ,אוניברסיטת חיפהUniversity College London ,

11:15–10:45

מה כל אחד צריך לדעת כדי למצוא מידע?
שלי חן-ארידור ,ספריית יונס וסוראיה נזריאן ,אוניברסיטת חיפה

11:45–11:15

הפסקה

12:15-11:45

תכנון אסטרטגי לאיתור מידע בסוגיות חינוך
דזירה פז ,משפטנית ומידענית מחקר ,מכון מופ"ת

12:45-12:15

עומס מידע  -האתגר במאה ה 21-ואיך מתמודדים איתו
שרית חיים ,מידענית עצמאית ויועצת לספריות ומרכזי מידע

13:15-12:45

הפסקה

13:45-13:15

הספרייה כמרכז הדרכה  -תמונת מצב עדכנית על הנעשה בעולם
ענבר יסעור ,חברת 'חיפושית'

14:15-13:45

'אינפוגרפיקה'  -כשהאוריינות החזותית פגשה את אוריינות המידע
יעל שרצר-גלזר ,מידענית מעצבת עצמאית
מנחה :ד"ר עוזי מלמד ,מכון מופ"ת

ייתכנו שינויים בתכנית

גמול השתלמות :ההשתתפות ביום העיון מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של  6שעות מבין  14השעות הנדרשות כמינימום שנתי
לצבירת גמול בשנת לימודים אחת .מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים".
דמי השתתפות :לנרשמים מראש  60 -ש"ח; לנרשמים ביום העיון  80 -ש"ח
הרשמה :במינהל לומדים בטל' 03-6901426/401 :או במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ"תhttp://register.macam.ac.il :

לפרטים נוספים :ימי עיון וכנסים03-6901430 ;sliora@macam.ac.il :
www.mofet.macam.ac.il/iun

