הכינוס ה 17-של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 2021
י"ד-ט"ו בשבט תשפ"א 27-28.1.2021

כנס מקוון

תכנית
יום ד׳ 27.1.21
14:00 - 14:15

פתיחה יו"ר אפי :צור קרליץ
עדכון מוועדת ״מיהו פסיכומטריקאי״ :ריטה סבר
פתיחה יו"רי הכינוס :גיל גולדצויג ואימאן עואדיה

14:15 - 15:50

  מושב א'     סימפוזיון :מיון מקוון בפקודה :מעבר למיון מרחוק בצה"ל בתקופת הקורונה
יו"ר :יאיר נעם

 nהמעבר להערכה מקוונת במיון התעסוקתי למועמדות לצה"ל (יום המא"ה)
נמרוד בן-סניור
		
 nמבד״ק מרחוק
רביד אור להב ,נטע ברזילי
		
 nמיון מרחוק לאמ"ן  -קרוב מתמיד
אילונה בננסון
		
 nמיון מרחוק בחיל האוויר  -מאילוץ להזדמנות
דנה שושני שנקר
		
15:50 - 16:05

  מושב ב'     הרצאת אורח
16:05 - 17:05
The Use of Content-Referencing to Evaluate the Magnitude of Student Growth
Prof. Derek C. Briggs, University of Colorado, Boulder
			
*ההרצאה תועבר באנגלית

יום ה׳ 28.1.21
14:00 - 14:10

פתיחה יו"רי הכינוס :גיל גולדצויג ואימאן עואדיה
עדכון על לימודי התעודה בפסיכומטריקה :אבי אללוף

14:10 - 15:25

  מושב א'     סימפוזיון :הפקת מדדים משמעותיים מנתונים רועשים :פוטנציאל ואתגרים בשימוש
בנתונים מסביבות למידה אותנטיות למדידה והערכה
יו"ר :מירב אריאלי אטאלי

 nזיהוי שיפור בשטף בעזרת ניתוח נתונים רועשים מקריאה קולית ממושכת שלא במסגרת מבחן
ביאטה ביגמן-קלבנוב
		
 nאומדן יכולות ומיומנויות לומדים בסביבות אינטראקטיביות המשלבות פריטים עם רמזים  
מירב אריאלי-אטאלי
		
 nעל האמינות של אנליטיקות למידה מקורסים מקוונים המוניים פתוחים (- )MOOCs
זיהוי וניקוי של הטיות הנגרמות בגלל חשבונות מזוייפים
גיורא אלכסנדרון
		
15:25 - 15:35

 nתוקף בחינת המתא"ם למיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה
מאיר ברנרון ,תמר קנת-כהן ,נועה גזית
		
 nאתגרים בצמצום הנשירה מההשכלה הגבוהה :בדיקת אפקטיביות של התערבות אינטרנטית
מיכל פיליפס-ברנשטיין ,איתמר גתי
		
 nהתשואה לפסיכומטרי ולבגרות במונחי שכר עתידי
כרמל אורן ,דוד מעגן ,יואל רפ
		
  מושב ג'     (מושב מקביל) סוגיות בהערכה ,העברה מרחוק ושימוש מאסיבי  
יו"ר :צור קרליץ
 nימי קורונה קובעים עובדות בשטח  -העברת בחינה חורצת גורל בהשגחה מרחוק:
המקרה של בחינת הבקיאות בערבית למועמדים ללמוד במכללות להוראה
יארא כריים ,מאיר ליאני ,תהילה סנד ,מירב אריאלי-אטאלי ,מיכל שקד ,ורוניקה ספיץ' ,חוה נוימן
		
 nמדידת הטיות בהישגי לומדים ממדינות מתפתחות בקורסים מקוונים המוניים פתוחים
( )Massive Open Online Coursesבעזרת תיאוריית התגובה לפריט
סער קרפ גרשון ,גיורא אלכסנדרון
		
 nיישומים של ניתוח שפה טבעית להערכה אוטומטית של שאלות פתוחות במדעים
מוריה אריאלי ,טניה נזרצקי ,גיורא אלכסנדרון
		

הפסקה   

הפסקה   

15:35 - 16:50

  מושב ב'     (מושב מקביל)  השכלה גבוהה ,נטיות דמוגרפיות וחברתית  
יו"ר :אימאן עואדיה

16:50 - 17:00
17:00 - 18:15

הפסקה   
  מושב ד'     (מושב מקביל)  סימפוזיון :אוריינטציות של צעירים להשכלה גבוהה
יו"ר :איתמר גתי

 nפיתוח שאלון אוריינטציות להשכלה הגבוהה
תרצה וילנר
		
 nתוקף מתכנס של שאלון אוריינטציות להשכלה גבוהה
יוליה ליפשיץ-ברזילרי
		
 nאוריינטציות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים ערבים
שאדה קשקוש
		
  מושב ה'     (מושב מקביל)  פיתוח כלים ואמידת תכונות   
יו"ר :גילי גולדצויג
 nשימוש במדידה סובייקטיבית (דרך דיווח עצמי) לאומדן מהיר של יכולות מתמטיות של
אנשים בוגרים :סוגיות ואתגרים
עדו גל
		
 - TO ERR IS HUMAN nפיתוח ותיקוף ראשוני לשאלון לאומדן מועדות לתאונות
()Accident Proneness
אירן דיאמנט
		
 nניתוח עיסוקים של תפקיד הרופא המנתח  -הגדרת התכונות והכישורים הנדרשים מרופאים
מנתחים לצורך פיתוח מערכת מיון להתמחויות
נועה גזית ,גלעד בן גל ,רון אלישר
		

