
 
 

 

 לחינוך סביבתי תשע"ז 71-הכנס השנתי ה

 נויי אקלים ואנחנויש -הסיפור החם של העולם

  3074.-0044, 7202.4.3יום שני, ז' בניסן תשע"ז, 

 קמפוס המכללה האקדמית בית ברל 

 

 פוסטר במושב פוסטרים אינטראקטיבי  להצגת קול קורא

ת, הכנס ·כנס החינוך הסביבתי בתשע"ז מוקדש לנושא שינויי אקלים2 מתוך עדשת הקיימו

יעסוק בתופעת שינויי אקלים על היבטיה המדעיים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים, 

 מקומית וגלובלית, תוך בחינת המשמעויות של אלה לחינוך2  תבהתייחסו

 

 פוסטרים2  תערוכתלהצגת פוסטרים ]מספר המשתתפים מוגבל[ ו מושבס כוללת תכנית הכנ

לופין, יהפוסטרים יכולים לעסוק בנושאים בעלי זיקה )ישירה או עקיפה( לשינויי אקלים2 לח

הפוסטרים יכולים להציג מחקרים מדעיים ומחקרים אקדמיים בתחום החינוך לקיימות 

אקלים ולהתמודדות חינוכית עם התופעה(; פרויקטים )בהקשרים ישירים או עקיפים לשינויי 

 חינוכיים; ופרויקטים המבוצעים במסגרת פעילות מקצועית או ציבורית2   

 

מתבקשים להגיש  /פעילות סטודנטים המעוניינים להציג פוסטר על פרויקט / מחקר מן השדה

 . 71.2.71 -לתאריך ה( עד במסמך זה .סעיף הנחיות ב)ראו  הצעה להצגת פוסטר

 לא יתקבלו הצעות לאחר תאריך זה2

תאשר הצגה  וזו ההצעה תוגש לוועדה האקדמית של הכנס בכתובת המייל המצורפת מטה

 של מסמך זה2   .והצבת פוסטרים שיעמדו בסטנדרטים המפורטים בסעיף 

  של מסמך זה2 .הנחיות להכנת הפוסטר מפורטות בסעיף 

 מסמך זה( ישולבו בחוברת תקצירי הכנס2ב 7הנחיות בסעיף ראו תקצירי הפוסטרים )

  
 
 
 



 
 

 

 

 הצעה להצגת פוסטר .7

; רווח כפול; ..עולה על אורך עמוד )גופן אריאל / תהומה  אינהיש להגיש הצעה ש

 אינצ' מכל צד(  . -שוליים לפי ברירת מחדל

 על ההצעה להתייחס לנקודות הבאות0

כותרת הנושא, שם הסטודנט המגיש ופרטים )מסלול לימודים, קורס במסגרתו הנושא 

מתבצע, מנחה/ים(; תיאור הנושא הכולל0 עוגנים תיאורטיים, רציונל ומטרות/שאלות 

מחקר הנגזרות; שיטת העבודה; ממצאים מרכזיים/תיאור הפרויקט או פעילות; מסקנות, 

 תובנות והשלכות; תרומת העבודה2 

 

  הפונה להצגת הפוסטר0 שם________________________________________ 

 0 הקורס במסגרתו מתבצע הנושא____________________________________ 

 0 ________________________________________שם המנחה / מלווה אקדמי  

 ____________________________ 0מספר טלפון 

 __________________ 0מייל_______________ 

 _____________________________  0כותרת המחקר / הפרויקט / הפעילות___ 

 אור הנושא0 עוגנים תיאורטיים; רציונל ומטרות / שאלות מחקר; שיטת העבודה; ית

ממצאים מרכזיים/ תיאור הפרויקט או הפעילות; מסקנות, תובנות והשלכות, תרומת 

 המחקר/פרויקט/פעילות2

 

 

  :(לאלו שהצעותיהם תתקבלנה להכנת הפוסטר ) הנחיות .2

 רוחב2 הדפסת הפוסטר על חשבון המציג2   מ"ס 70 אורך, מ"ס90 הפוסטר0  ממדי
 הפוסטר בראש .א

 המוסד  וסמל יישוב המוסד האקדמי / החינוכי / ארגון מבצע, שם 

 כותרת הפרויקט / המחקר / פעילות 

 מחלקה/ התמחות / חוג לימודים; תכנית  /ים; פקולטה / מסלול /הסטודנט שם

 לימודים; הקורס שבמסגרתו התבצע הפרויקט/מחקר  ושם מרצה / מנחה; פרטי

 קשר של מבצע הפרויקט/מחקר  )מייל, נייד( 

 הפוסטר בגוף .ב

 המחקר / פרויקט / פעילות ומטרות רציונל 

 ורלוונטי, מלווה בעיגון במקורות  קצר, ממוקד עיוני רקע 

  



 
 

 

 0העבודה 

 0 עבודה מחקרית

 אור תמציתי של0ית

 השיטה לאיסוף הנתונים  (.)

בהתאם  ממחיש ויזואלי בחומר הטקסט את ללוות ממצאים מרכזיים2 יש (.)

 )טבלאות, גרפים, תמונות, צילומים222(2 

 דיון קצר המזקק מסקנות מרכזיות, תובנות והשלכותיהן2 (7)

ף הנתונים, תוצג *    במקרים בהם מוצג מחקר הנמצא בתהליך וטרם הושלם איסו

 תכנית המחקר2

 ( חשיבות המחקר 0)

 מקורות ביבליוגרפיים מרכזיים  0 – .( 5)           
 

  עבודה שמהותה פרויקט או פעילות

 חסות לאוכלוסיות היעדיאור מהות הפרויקט או הפעילות תוך התיית (.)

 מאפייני הפרויקט/פעילות וכל מידע נוסף להבנת טיב הפרויקט/פעילות (.)

 חשיבות הפרויקט, התרומה הפוטנציאלית ומחשבות לעתיד  (7)

 מקורות ביבליוגרפיים מרכזיים  0 – . (0)

 
 

 .מטר 2-1 קריאה ממרחק שתתאפשר  כך והמוצגים, האותיות גודל על להקפיד יש
 

 

 

 תקציר לחוברת תקצירי הכנס.  3

  )כותרת העבודה )מחקר / פרויקט / פעילות 

  שם הסטודנט/ים 

  ;מסגרת הלימודים )תכנית, מסלול, חוג(; קורס שבמסגרתו נערכת/ה שם המוסד

 העבודה

   שם המנחה/ המלווה האקדמי 

 התקשרות )מייל, נייד(    פרטי 

  מילים(    44.תמצית העבודה )עד 

 

עדת ולו word)ואת התקצירים של ההצעות שיתקבלו( יש לשלוח כקובץ  ותאת ההצע

 noalev@beitberl.ac.il השיפוט של הפוסטרים בכתובות המייל0

 

 

   
 בברכה, 
 , יו"ר הכנסוגנר ד"ר  תילי

 הועדה האקדמית וחברי צוות ההיגוי
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