הכנס התשיעי לטכנולוגיות למידה ()2022
מבית הפקולטה לטכנולוגיות למידה
מסמך הכנה לארגונים לקראת רישום מרוכז
שלום רב,
המסמך הנוכחי מכיל פרטים לקראת הכנס המשולב שיתקיים בשני אירועים בתחילת יוני .המסמך מהווה
הצעת מחיר רשמית לצורך התקשרות בדבר רכש כרטיסים בכנס.
השנה יתקיימו שני אירועי כנס בזה אחר זה:
•
•

 ,7.6.22ערב  -אירוע גמר תחרות מצוינות בלמידה והרצאת מליאה ,פנים אל פנים בקמפוס
המכון הטכנולוגי חולון.
 – 9.6.22כנס מקוון במשך יום שלם.

מהות הכנס
הכנס התשיעי לטכנולוגיות למידה ,אותו מארגנת הפקולטה לטכנולוגיות למידה ,משמש זירת מפגש
מקצועית לאלו המבקשים להתעדכן ולהכיר טכנולוגיות עדכניות.
בכנס תוכלו להשתתף במגוון הרצאות שיועברו ע"י מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה בארץ ובעולם .כמו כן,
גם השנה נערכת תחרות מצוינות בלמידה דיגיטלית בה ארגונים יתחרו באמצעות פרויקטים בתחום
הלמידה והלמידה הדיגיטלית על פרס המצוינות.
שני אירועי הכנס ,הפרונטלי והדיגיטלי ,מתקיימים בעלויות סמליות.
מבנה הכנס
• אירוע גמר תחרות מצוינות אשר יערך פנים אל פנים יכלול תצוגה ומפגש עם הפרויקטים שעלו
לגמר וכן הרצאת מליאה במכון.
• הכנס המקוון יערך בין השעות  .09:00-14:30הוא יכיל הרצאת מליאה ,ושלוש רצועות תוכן.
בכל רצועה  3-4הרצאות מקבילות בתחומי טכנולוגיות הלמידה וחדשנות בלמידה.
תמחור:
• אירוע תחרות מצוינות בקמפוס₪ 70 :
• כנס מקוון ,כרטיס ליום מלא , ₪ 100 :סטודנטים וחיילים (כפוף בהצגת תעודה) – ₪ 70
המחירים אינם כוללים מע"מ.
הכרטיס כולל כניסה לכול ההרצאות לאורך הכנס.

תהליך הזמנה:
הרישום עבור יחידים יתבצע דרך אתר הכנס שיעלה בקרוב .להלן תהליך הזמנה מרוכז עבור ארגונים:
•
•

יש לשלוח דוא"ל אשת הקשר אורלי שטיינברג בכתובת orly_s@hit.ac.il :בצירוף הזמנת עבודה
חתומה ע"י מורשי חתימה של הארגון.
ההזמנה צריכה לכלול את מספר המשתתפים וסוג הכרטיס:
 oמס' כרטיסים לאירוע תחרות מצוינת (פרונטלי)
 oמס' כרטיסים לכנס מקוון – לציין מתוכם כמה סטדונטים\חיילים אם רלוונטי
 oמס' כרטיסים משולבים (אירוע  +כנס מקוון)

•
•
•
•

בהזמנה יש לציין את הסכום הכולל :לדוגמה 5 -כרטיסים רגילים לכנס מקוון בלבד ,סה"כ ₪ 500
(לא כולל מע"מ).
יש לציין איש קשר מטעם הארגון לבירורים והעברת הקודים להרשמה – שם מלא ,תפקיד ,טלפון
ודוא"ל זמין.
מרגע העברת הזמנת העבודה המכון מתחייב להוציא חשבון עד כ 3-ימי עבודה.
על סמך הוצאת החשבון ,תועבר מידית פניה לנציגי הכנס לשליחת קודים להרשמה לאיש הקשר
שהועבר באמצעות הדוא"ל.

לתשומת ליבכם :עד השלמת הוצאת החשבון לא יישמרו הקצאות למושבי הכנס המקוון .לכן ,אנו
ממליצים לקדם הליך זה בהקדם האפשרי.
בברכה,
ד"ר ערן גל
יו"ר הכנס | הפקולטה לטכנולוגיות למידה
 – HITמכון טכנולוגי חולון

