שלום רב
אנו שוקדים על הכנת התוכנית לכנס ,ומקווים לסיימה עד אמצע אפריל .אנו נודיע על סיומה כך
שתוכלו להיכנס לאתר הכנס ולברר היכן בדיוק הרצאתכם שובצה .נעשה כמיטב יכולתנו להתחשב
בבקשות שמגיעות אלינו ,אך איננו יכולים להתחייב שנוכל להיענות לכולן.
פרופ' יעל פישר הכינה עבורכם הדרכה שתוכל לעזור לפרזנטציה שלכם.
פרזנטציה (באנגלית)
הרצאת ( TEDעם "טיפים" שיכולים לעזור לכל הרצאה)
שימו לב :הכנס מתקיים בשפה האנגלית בלבד ,וכך גם כל ההרצאות וכל סוגי ההצגים
פוסטר




מושבי פוסטרים יתקיימו בכל אחד מימי הכנס.
מושב פוסטרים יימשך שעה וחצי ויכלול  9–7פוסטרים.
לרשות המציג יעמדו  5דקות להצגת הפוסטר ,ולאחר מכן יתקיים דיון משותף עם הקהל.

הנחיות להכנת פוסטר





הפוסטר צריך להיות בגודל  70ס"מ רוחב  100 Xס"מ אורך ; יש להדפיסו על נייר או בד
ולא על קאפה.
שפת הפוסטר הינה אנגלית בלבד
מומלץ להכין דפי תקציר המפרטים את תוכן הפוסטר ולחלקם למשתתפי הכנס.
בתום המושב עליכם לאסוף את הפוסטר .הנהלת הכנס לא תוכל להיות אחראית
לפוסטרים שלא נאספו.

הנחיות נוספות מופיעות במסמך "הכנת פוסטר מחקרי או יישומי" המצורף למייל זה וגם נמצא
בחלק העברי של אתר הכנס.
הרצאה






כל מושב יימשך שעה וחצי ויכלול  4–3הרצאות.
הזמן המוקדש לכל הרצאה –  15דקות ועוד  5דקות דיון.
בחדרי ההרצאות יש מחשב ,מסך ומקרן.
אנא הגיעו לכיתה ששובצתם אליה כ 15-דקות לפני התחלת המושב ,והתקינו את המצגת
שתלווה את הרצאתכם.
אם תיתקלו בקושי תוכלו להיעזר בצוות הטכני שבבניין.

מושב הרצאות (סימפוזיון)








כל מושב יימשך שעה וחצי ויכלול  4–3הרצאות.
הזמן המוקדש לכל הרצאה –  15דקות ועוד  5דקות דיון.
מגיש המושב יהיה יו"ר ומנחה המושב
במושבי הרצאות שהוגשו עם  3מציגים הוספנו מציג רביעי באותו הנושא ואנו נעביר לכם
את פרטיו.
בחדרי ההרצאות יש מחשב ,מסך ומקרן.
אנא הגיעו לכיתה ששובצתם אליה כ 15-דקות לפני התחלת המושב ,והתקינו את המצגת
שתלווה את הרצאתכם.
אם תיתקלו בקושי תוכלו להיעזר בצוות הטכני שבבניין.

סדנה ושולחנות עגולים (ארוכים)


בשל ריבוי הסדנאות הטובות שהוצעו ,חלק מהסדנאות יתקיימו בכיתות נפרדות ,וחלק
באולם הכנסים בפורמט של "שולחן עגול ארוך" ,לצד שולחנות עגולים נוספים.



במכתב הקבלה לכנס הודענו לכם על הפורמט ששובצתם אליו :סדנה או סדנה בפורמט של
שולחן ארוך.



סדנאות שיתקיימו בפורמט של "שולחן עגול ארוך" יימשכו  90דקות (אם תרצו – תוכלו
לסיים לאחר שעה) .מושבי השולחנות העגולים מתקיימים במקביל במרחב אולם הכנסים.
אם תרצו להראות חומרים עליכם להביא עימכם מחשב ,או עותקים מודפסים.



סדנאות שיתקיימו בכיתות נפרדות יימשכו  60דקות.



כדי להתאים למסגרת המושבים שהם בני שעה וחצי – חלק מהסדנאות יתחילו  15דקות
לפני התחלת המושב ויסתיימו כעבור שעה ,וחלק מהסדנאות יתחילו  45דקות לאחר
תחילת המושב ויסתיימו  15דקות לאחר סיומו.



לדוגמה ,חלק מהסדנאות שצמודות למושב שמתקיים בשעות  11:00–9:30יתקיימו בין
 9:15לבין  ,10:15ואחרות יתקיימו בין  10:15לבין .11:15

אנא שימו לב לשעה ששובצתם אליה!

שולחן עגול (קצר)


במהלך הכנס יתקיים מושב אחד של שולחנות עגולים קצרים.



מושב "שולחן עגול קצר" יימשך  30דקות 10 .דקות יוקדשו לתיאור המחקר או היוזמה
שאתם מציגים ,ועשרים דקות יוקדשו לדיון עם הקהל .אנא תכננו את זמן ההצגה שלכם
בקפידה ,כדי להשאיר די זמן לדיון ומשוב של קהל המשתתפים.



המושב כולו יימשך שעה וחצי ,והוא כולל  3הצגות בפורמט זה מסביב לכל שולחן.



מושבי השולחנות העגולים מתקיימים במקביל במרחב אולם הכנסים.



אם תרצו להראות חומרים עליכם להביא עימכם מחשב.

דיון בעקבות ספר/סרט


דיון בעקבות סרט או ספר יתקיים בפורמט של שולחן עגול ארוך – כפי שמופיע מעלה.



נשמח לקבל מכם בהקדם את הפרטים על הספר או הסרט :מהו השם המדויק ,כיצד אפשר
לצפות בסרט ,האם יש ברשותכם עותק של הספר שנוכל להציג לעיון.



אם תרצו להראות חומרים עליכם להביא עימכם מחשב או להביא עותקים מודפסים.

פאנל דיון
פאנלים יתקיימו בכל אחד מימי הכנס.
הפאנל יימשך  90דקות ,ויורכב משלושה חלקים:

הצגת הנושא :מנחה הפאנל יפתח ,ולאחר מכן כל אחד מהמציגים יציג את עמדתו במשך
.1
 10דקות (כ 45-דקות בסך הכול).
.2

דיון בהשתתפות הקהל ,בהנחיית מארגן הפאנל (כ 30-דקות).

.3

סיכום של משתתפי הפאנל ושל המארגן (כ 15-דקות).
אפשר להקרין מצגות או חומרים נוספים על מסך בחדר (או באולם) שבו הפאנל יתקיים.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ,ומחכים לראותכם

