
 9201כנס חימ"ר ל קול קורא

 איגוד רופאי המשפחה

 )יאנוש קורצ'אק( ".העולם משמעו תיקון החינוךתיקון "

 שלום  רב, 

ייערך ד"ר ששון נקר  על שםהחברה למורים ברפואת משפחה , חימ"ר הכנס השנתי של 
במלון  ,למחרת 13:00ועד  0013:מ בפברואר  22עד שישי  בפברואר  21בימים חמישי 

 שליד היםרמדה חדרה החדש 

 מטרת הכנס:

בנושאי חינוך, הוראה והדרכה של סטודנטים,  ליצור שיח פורה, לימוד הדדי ושיתופי פעולה
 גם השנה הדגש יהיה על סדנאות ודיונים. תמחים ורופאים ברפואת המשפחה.מ

דיונים, מחקרים דקות(  5מצגות בזק ), רגילות הנכם מוזמנים לשלוח תקצירים למצגות
 .לסדנא שעה וחצילהצגה ו דקות 15וסדנאות, על פי הפירוט בהמשך, 

 סוגיות מרכזיות:

חידושים בתוכנית ההוראה והדרכה בסילבוס חדש ומתחדש?חשוב להוסיף ולהדגיש מה   

הדרכת מתמחיםוהדרכת סטודנטים   

פיתוח סגל    

ירפואהחינוך השימוש בטכנולוגיה , הדרכה והוראהשיטות חדשנות ב,   

חינוך והוראה למחקר   

יצירתיות בהדרכה   

התמודדות עם אי וודאות, שחיקה וחוסן )בחינוך, והדרכה(  

אחריותיות חברתית,    

ות,רב תרבותי  

אתיקה,    

ועוד.... אומנויות ומדעי הרוח  

 , על פי 9012 בינואר 12 -ה עד mickaffman@gmail.com  מייל:הצעות נא לשלוח ל

 :בהמשך  ההוראות

 

 הועדה המדעית 

mailto:mickaffman@gmail.com


 תקציר הנחיות לכתיבת

 :מילים ויקיים את המבנה הבא 200אורך התקציר לא יעלה על  

 כותרת •

 שם המציג בקו תחתיהדגשת מחברים ושיוכם האקדמי,  ▪

  :להצגת מחקר או פרוייקט מחקר בחינוך רפואי

רקע: לאיזה תחום שיך המחקר )מה ידוע? מה הידע החסר? איזה ידע חדש צפוי  ▪

 המחקר להביא(

 שאלת המחקר: ציון השאלה שעליה יענה המחקר  ▪

שיטות: מבנה המחקר, סביבת המחקר, בחירת המשתתפים, מדדי התוצאות,  ▪

 שיטות ניתוח הנתונים

 תוצאות עם משפט סיכום )אם המחקר בוצע( ▪

 : תחום הוראה/הדרכה/הערכהלהצגת פרוייקט ב

 רקע, רציונל מטרות הפרוייקט ▪

 תיאור הלומדים, המלמדים ▪

 שיטות הוראה/הדרכה/הערכה ▪

 הערכת הפרוייקט, שינוי צפוי ▪

 :לסדנא הצעהל הנחיות 

  לקיום הסדנא רציונלוהרקע ה •

  הסדנא מטרות •

 הסדנאהלמידה של ( ותוצרי outcomesאים )תוצ •

 שיטות ומתודות  •

 של כל חלק בתוכנית. כולל הערכת זמנים הסדנאמהלך תיאור  •

 .צרכים ואמצעים נדרשים)מינימום/מקסימום?(,  גודל קבוצה פרטים טכניים:  •

בסיום הסדנאות שתתקבלנה נשמח לקבל תוצאים ותוצרים של הסדנא להפצה ושימוש עתידי 

עבור הרלבנטי  קצר משוב טופסנחים ומנחות שהסדנאות שלהם יתקבלו, יתבקשו לחבר מ.

  הסדנא שלהם, ולשלוח לנו מראש.

 mickaffman@gmail.com: בכל שאלה אנא כתבו ל

 הועדה המדעית והמארגנתודה ת


