כינוס אפי 2008
תכנית
9:00 – 8:30

התכנסות והרשמה

9:10 – 9:00

פתיחה :יואב כהן

 10:20 – 9:10יו"ר :יואב כהן
 nבחירת מודל סטטיסטי לאבחון לקויות למידה
ענת בן-סימון ,תמר קנת-כהן ,שמואל ברונר ,נתן אינטרטור

 nהשוואת תהליך ציינון אופקי ואנכי של שאלון פתוח
		

אבי אללוף ,מרינה פרונטון ,גלית קלפפר

 nעל מגבלה בדירוג רמת הצלחה של קבוצות במערכת החינוך

		

אור בשר ,שלמה יצחקי ,יעל שחק-אלנברג ,עדנה שכטמן

 11:30 – 10:20סימפוזיון :בדיקת ידע ובחינת ההבנה :הַי ֵלכו שניים יחדיו גם אם נועדו?
יו"ר :יצחק פרידמן מציגה :ענת זהר מגיבים :אירית חזני ,יואב כהן ,דוד נבו

 12:00 – 11:30ה פ ס ק ה
 13:30 – 12:00יו"ר :גרשון בן-שחר

 - CARP nשאלון איפסטיבי דו-ממדי להעדפות מקצועיות
קרלוס פייזר

 nתוקף המבדק הסוציומטרי :ממצאים ארגוניים והצגתם בארגון
צחי אשכנזי

		

 nתעסוקת סטודנטים לתואר ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהם
		

		
נעם זוסמן ,אביעד טור-סיני ,דמיטרי רומנוב

 nהוגנות נתפסת של כלי מיון ללימודים ולעבודה
		

אייל גמליאל ,איל פאר

 15:00 – 13:30א ר ו ח ת צ ה ר י י ם
 16:30 – 15:00סימפוזיון ראמ"ה :מערכת החינוך בראי המיצ"ב ומבחנים בינלאומיים
יו"ר :יואל רפ

 nתמונה פנוראמית על פערים בהישגים בחברה הישראלית בפרספקטיבה בינלאומית ומקומית
		

מיכל בלר ,ענבל רון-קפלן ,נתנאל גולדשמידט ,זהבה סבו

 nהשפעת הרקע החברתי-כלכלי על פערי ההישגים בקריאה בין דוברי עברית לדוברי ערבית
		

רות זוזובסקי

 nזיהוי בתי ספר בולטים לחיוב ולשלילה
		

חגית גליקמן ,טל רז ,רונה רפאלי-הירש ,חגית שטיינברג ,מירב גבע

 nאפקט ההכנה למבחני המיצ"ב
		

עינת נוטע-קורן ,סיגל גבעולי ,מיכל בראל ,חגית גליקמן

 nדפוסי אי-השבה במבחני הישגים הנערכים בסיכוניות נמוכה )(low-stakes
		 יואל רפ ,חגית גליקמן ,עינת נוטע-קורן

 16:50 – 16:30ה פ ס ק ה
 18:20 – 16:50יו"ר :ריטה סבר
 nהקשר בין מיקוד מוטיבציה לבין היענות בשאלוני דיווח עצמי
		 אריאל איילון

הצגת ממד"ה :מיון בהקשר  -חיפוש אחר אלטרנטיבות למיון הקלאסי
 nמתקדמים לצמרת :מעקב אחר אפקטיביות מרכיב המיון בקורס "אמיר"
		 לניבוי איכות שירות של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה
יאיר נעם ,סוזן פונד

 nהמעבר מהיגיון "האיכות האישית" להיגיון "ההלימה התעסוקתית"
		 במיון מועמדים לשירות בצה"ל
		

יאיר נעם ,ענת קדם ,סוזן פונד

 nבין מבחן האישיות הקלאסי למבחן המצב :פיתוח מבחן דילמות הנהגה אינטראקטיבי 			
		 בשיטת ה(Situational Judgment Test) SJT-
		 ג'ודי גולדנברג ,ליאת בסיס

 18:40 – 18:20אסיפת חברי אפי

