בשיתוף משרד החינוך ,המינהל למדע ולטכנולוגיה ,גף יישומי מחשב בחינוך
כאן ניתן להוריד את הדף הזה כ PDF -

מטרת מיזם  Scientixהיא לאגם את התוצאות של עשרות מיזמים במימון הנציבות האירופית בתחום
החינוך למדעים ולדאוג להטמעתם .במסגרת תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי,
התכנית השישית והתכנית השביעית ,הושקעו עשרות מיליוני אירו בקידום הנושא .פורטל Scientix
מאפשר גישה ל דוחות של אותם המיזמים וכן לעצמי הלמידה שהם פיתחו .הפורטל תומך גם בקהילת
העשייה של המורים למדעים העושים שימוש באותם המשאבים ותורמים מהניסיון שלהם.
מורים ,מחנכים ,חוקרים ומקבלי החלטות מוזמנים להשתתף וגם לתרום את התוצרים של המיזמים
והאירועים שהם מארגנים בתחום החינוך למדעים.
מאגר המיזמים
כרגע רשומים הפרטים של יותר מ  022 -מיזמים שנערכו במימון הנציבות האירופית .בכדי לעיין
בתוצרים האלה בקרו כאןhttp://www.scientix.eu/web/guest/projects :
מוסדות מישראל השתתפות ב  02 -מיזמים כאלה .בכדי לעיין במיזמים בקרו כאן.
הנכם מוזמנים לרשום מיזמים בתחום החינוך למדעים במימון ציבורי .ניתן לעשות זאת ישירות
באתר  Scientixבאנגליתhttp://www.scientix.eu/web/guest/projects/submit-project :
לחילופין ניתן למלא הטופס בעברית שזמין כאן ולשלוח אותו למתאם  Scientixבישראל:
dov.winer at gmail.com

מאגר עצמי הלמידה
המיזמים השונים פיתחו וממשיכים לפתח עצמי למידה העומדים לרשות המורים למדעים.
http://www.scientix.eu/web/guest/resources

המינהל למדע ולטכנולוגיה של משרד החינוך ,האגף לטכנולוגיות המידע בתיאום עם מפמ"ר מדע
וטכנולוגיה מנהלת תחום מדעים התחיל בזיהוי אותם עצמי למידה שראוי לתרגם אותם לעברית .אם
יש לך העדפה והצעה בנושא הזה פנה בבקשה ל  -לימור בן שיטרית limor5451 at gmail.com
חדר פגישות לרשותכם
ניתן להשתמש בשירותים של חדר הפגישות הווירטואלי של  .Scientixגש לקישור הבא ובדוק זמינות
החדר ביומן ,מלא טופס הזמנת החדר ותוך יומיים החדר יעמוד לרשותך .במקרה שהמיזם שלך עדיין
לא רשום במאגר המידע של  Scientixשלח הודעה על כך לכתובת:
http://www.scientix.eu/web/guest/online-meeting-room
הנכם מוזמנים לפורום של Scientix

הפורום של מורים של  Scientixמהווה קהילה תוססת הדנה ביוזמות והחידושים האחרונים בתחום
החינוך למדעי .הנך מוזמן לעיין ולתרום מהניסיון העשיר שנצבר בישראל בתחום הזה.
http://www.scientix.eu/web/guest/community/fora

שגרירים ומוקד לאומי של  Scientixבישראל
ישראל נכללה בין המדינות השותפות למיזם  Scientixוכמו יתר המדינות פועל בה מוקד לאומי לקשר
עם  .Scientix -עמותת מקש משמשת כמוקד לאומי בישראל .היא פועלת בתיאום מלא עם המינהל
למדע ולטכנולוגיה של משרד החינוך .לרשימת המוקדים הלאומיים ראו :
http://www.scientix.eu/web/guest/national-contact-points

 Scientixמינה שגרירים במדינות השונות הפועלים להפצת הפעילות של  .Scientixהם ישמחו לעזור
לכם לאתר את הפעילויות ואת המשאבים של  Scientixהעשויים להיות רלוונטיים במיוחד עבורך
בעבודתך כמורה .ראוhttp://www.scientix.eu/web/guest/teacher-panel :
בישראל הם :
לימור ריסקין

limoriskin at gmail.com

סטלה מגיד

stella.magid at gmail.com

