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הכינוס השנתי ה15-
האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי) 2019

כ"ג בשבט תשע"ט 29.1.2019
מרכז שלוה*  ,דרך שלוה  1ירושלים
הכינוס השנתי של אפי הוא פורום ייחודי לחילופי רעיונות ,להצגת תוצאות של מחקרים ולדיון
במגוון נושאים ויישומים בתחום הפסיכומטריקה .תכנית הכינוס תכלול הצגה של ההצעות
שיתקבלו.
על ההצעות להיות בנושאי מדידה פסיכולוגית וחינוכית (פסיכומטריקה) ומעולמות תוכן כמו
חינוך ,ארגון ,מיון ותעסוקה .ניתן להגיש הצעה ל:
( )1הצגה של עבודת מחקר.
( )2הצגה של מספר עבודות מחקר שיש ביניהן קשר ואשר יוצגו באותו המושב (סימפוזיון).
( )3הצגה של רעיון בפיתוח  -מתודולוגיה חדשה ,פיתוח כלי מדידה ,שיטת ניתוח ,תכנית
חדשה ,וכיו״ב.
( )4ריכוז ״שולחן עגול״ בנושא הקשור לסוגיות במדידה פסיכולוגית וחינוכית או לתפקיד
האגודה הישראלית לפסיכומטריקה והציפיות ממנה.
קריטריונים להערכת ההצעות:
כל הצעה תוערך בידי כמה קוראים מומחים באופן אנונימי ,על פי קריטריונים של רלוונטיות
לעוסקים בהערכה ומדידה ,ייחודיות ההצעה ,תרומתה לתחום ,איכות ההצעה ובהירותה.

* שלוה הוא מרכז לטיפול בילדים עם מוגבלויות ,המשרת ילדים ומשפחות מכלל הקשת של החברה הישראלית.

יש לשלוח את ההצעה בפורמט  wordולציין "עבודת מחקר"" ,סימפוזיון"" ,רעיון בפיתוח",
או "שולחן עגול" ,בפורמט שלהלן:
 .1עבור "עבודת מחקר״  -שני קבצים:
קובץ  :1כותרת העבודה ,שם/ות המחבר/ים ,שם המוסד ,טלפון ,כתובת דוא"ל (של כל אחד
מהמחברים) ,שם המציג.
קובץ ( 2ללא שמות המחברים; בהיקף של  1500-1200מילים) :כותרת העבודה ,סיכום
המחקר הכולל את מטרות המחקר ,שיטת המחקר (מדגם ודרך מדידה) ,ניתוח הנתונים,
תוצאות ,מסקנות ,וחשיבות תוצאות המחקר.
 .2עבור ״סימפוזיון״  -קובץ אחד:
דף שער ובו הפרטים האלה :כותרת הסימפוזיון ,פרטי המארגן וכל אחד מהמשתתפים (שם,
מוסד ,טלפון ,כתובת דוא"ל).
הקדמה כללית של המארגן (כ 500-מילים).
סיכומי ההצגות של כל אחד מהמשתתפים (כ 600-מילים לכל משתתף) ,הכוללים את
מטרות המחקר בהקשר לנושא הסימפוזיון ,תיאור המחקר ,דרכי המדידה ,השיטה ,תוצאות
ומסקנות המחקר.
 .3עבור ״הצגה של רעיון בפיתוח ״  -שני קבצים:
קובץ  :1כותרת ,שמות המחבר/ים ,שם המוסד ,טלפון ,כתובת דוא"ל (של כל אחד
מהמחברים) ,שם המציג.
קובץ ( 2ללא שמות המחברים; בהיקף של  1500-1200מילים) :כותרת ,צורך שנענה,
דילמות ,התלבטויות ואתגרים שמתמודדים איתם בפיתוח והמענים שניתנו להם.
 .4עבור ״שולחן עגול״  -קובץ אחד:
דף שער ובו הפרטים האלה :כותרת השולחן העגול ,פרטי המארגן/מארגנים (שם ,מוסד,
טלפון ,כתובת דוא"ל) ,תקציר של כ 500-מילים ובו תיאור נושא ה"שולחן עגול" ,הזיקה
שלו לסוגיות במדידה פסיכולוגית וחינוכית  /לתפקוד של אפי  /לעתידה של אפי ,את מי
הנושא עשוי לעניין ,מה אופי הדיון שהוא מתכנן להנחות ,על אילו שאלות ינסה הדיון להשיב.
לכל עבודת מחקר ולכל רעיון בפיתוח שיוצגו בכינוס יוקצו  20-15דקות.
לכל סימפוזיון ולכל שולחן עגול שיוצגו בכינוס יוקצו  90-60דקות.
על ההצעות להגיע בדוא"ל עד 25.10.2018
אל מזכירת אפי ,שרה שפירא ,בכתובתispaisrael@gmail.com :
מגישי ההצעות יקבלו בדוא"ל חוזר אישור שהצעתם הגיעה
הודעה על ההחלטה תישלח עד 20.12.2018
לפרטים ומידע נוסף:

ispaisrael@gmail.com

www.ispa.org.il

