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פרס האגודה הישראלית לפסיכומטריקה לשנת 2022
לעבודת מחקר לתואר שני או לדוקטורט
בתחום המדידה וההערכה
האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי) מעניקה פרס לעבודת מחקר זוכה בתחום המדידה וההערכה.
מטרת הפרס היא לעודד חוקרות וחוקרים צעירים/ות לבצע מחקרים בתחום המדידה וההערכה.
האגודה מזמינה בוגרי/ות תואר שני או שלישי במוסד ישראלי מוכר ,שעבודת התזה או הדוקטורט שלהם
אושרה בשלוש השנים האחרונות ,להגיש עבודה זו כמועמדת לפרס אפ"י  .2022ניתן להגיש עבודות אשר
נושאן הוא מדידה או הערכה במדעי החברה ,או עבודות העוסקות בפיתוח של כלי מדידה והערכה בתחום
ידע במדעי החברה ,מדעי הרוח ,החינוך ,הרפואה ,או מחקר על כלים אלו .את העבודות ישפטו מומחים
בתחום המדידה וההערכה.
הפרס ,בסך  4,000ש"ח ,יוענק בתנאי שתימצא עבודה ראויה העומדת בקריטריונים שהוגדרו .במקרים
מיוחדים הפרס מחולק בין כמה זוכים/ות באותה שנה.
הפרס יוענק בכינוס השנתי ה 18-של אפי ,שיתקיים ב 17-בינואר  ,2022ובו יתבקש/תתבקש הזוכה להציג
את נושא העבודה ואת ממצאיה העיקריים .תקציר של העבודה הזוכה יופיע גם בחוברת התקצירים של
הכינוס.
המעוניינים/ות להשתתף מוזמנים/ות לשלוח אל יו"ר ועדת הפרס ,רון ברצלבסקי בכתובת
) (ispaisrael@gmail.comמייל בנושא "פרס אפי  "2022שאליו יצורפו המסמכים הבאים ,כל מסמך
בקובץ נפרד :
 .1טופס הגשת מועמדות https://forms.gle/rEDT6tPKmfZcX5Z2A
 .2עבודת המחקר ,ללא פרטים מזהים ,בפורמט דיגיטלי ( PDFאו )WORD
 .3תקציר העבודה (קובץ  ,WORDעד  300מילים) .בראש התקציר יש לציין את שם העבודה ושם
מגיש/ת העבודה (אפשר להגיש את תקציר העבודה באנגלית)
 .4אישור רשמי ממוסד הלימודים על הגשת העבודה
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא  28באוקטובר 2021
מגישי/ות המועמדות לפרס יקבלו בדוא"ל חוזר אישור שהצעתם הגיעה.
הודעה על תוצאות השיפוט תישלח עד  16בדצמבר .2021
מידע נוסף על אופן השיפוט וחלוקת הפרס אפשר למצוא בכתובתhttp://www.ispa.org.il/ :
שאלות בנושא התחרות ניתן להפנות לרון ברצלבסקי rbratslavsky.rama@education.gov.il

