קולות קוראים ומידע לסגל – ינואר 2016
קולות קוראים מלשכת המדען הראשי


מחקר בנושא תכניות ייחודיות להכשרת עובדי הוראה (קישור)



מחקר בנושא קליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך (קישור)



קידום השימוש בטכנולוגיות להוראת תחומי הדעת (קישור)

כנסים


הכנס הישראלי השביעי למחקר איכותני ב 8-10.02.2016 -לפרטים נוספים.



כנס יצירתיות בהוראה תשע"ו :מכללת אורנים 4 ,ביולי  .2016לפרטים נוספים לחצו כאן.



כנס האגודה לחקר תולדות החינוך :מכללת גורדון 5 ,ביולי  .2016לפרטים נוספים לחצו כאן.



כנס האגודה הישראלית לחינוך משווה :בר אילן 31 ,למרס  .2016לפרטים נוספים לחצו כאן.



הכינוס הבין -לאומי השלישי לכתיבה אקדמית :מכון מופ"ת 27-28 ,ביוני  .2016לפרטים נוספים
לחצו כאן

הודעות רשות המחקר הבין-מכללתית – מכון מופ"ת


רשות המחקר הבינמכללתית מפתחת מאגר חוקרים באתר של מכון מופ"ת .ניתן להציע
מועמדות להצטרף למאגר .לפרטים.

-

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת נותן מגוון שירותים לחברי הסגל (כגון איתור
מאמרים בכתבי עת מדעיים) .לפרטים.

קולות קוראים להצעת מאמרים לכתבי עת


קול קורא להגשת מאמרים לגיליון השני של כתב העת "ילדּות" העוסק בתרבות וספרות ילדים
ונוער .המועד האחרון להגשה הוא  .1.4.2016לפרטים נוספים.
קול קורא להצעת מאמרים לגיליון מס'  6של "הוראה באקדמיה" בנושא :שילוב טכנולוגיה
בהוראה לקידום הלמידה .לפרטים נוספים.
קול קורא של כתב העת "במעגלי החינוך – מחקר ,עיון ויצירה" בנושא הכשרת מורים (מכללת
דוד ילין) .יתקבלו בברכה מאמרי מחקר מסוגות שונות או מאמרי עמדה והגות ..לפרטים.
קול קורא להגשת כתבי יד לכתב העת" הגות ומחקר בחינוך בישראל " -סדרת ספרי עיון חדשה
בפרדס הוצאה לאור .לפרטים נוספים.



כתב העת Educational Action Research Journal :מזמין חוקרים ישראלים ממכללות
להוראה להגיש מאמרים בנושא  ACTION RESEARCHוכן לשמש כקוראים .קישור לכתב
העת.







כתב העת האקדמי "דפים " מתמקד בתיאוריה ,במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה
ופיתוחם .זהו כתב העת השפיט המרכזי הקיים בארץ בנושא הכשרת מורים.
קול קורא של כתב עת שפיט "במעגלי החינוך – מחקר ,עיון ויצירה" בנושא הכשרת מורים
(מכללת דוד ילין) .לפרטים .
קול קורא של כתב עת "גילוי דעת" (סמינר הקיבוצים) .לפרטים
כתב עת "דברים" (מכללת אורנים) לפרטים  .הנחיות למחברים .
קול קורא של כתב עת "ג'אמעה" (מכללת אלקאסמי) .לפרטים
קול קורא של כתב עת "חוקרים @ הגיל הרך " (מכללת לוינסקי) .לפרטים
קול קורא של כתב עת "מעוף ומעשה" (מכללת אחווה) .לפרטים
כתב העת החדש "מחקר ועיון בחינוך מתמטי" .לקול קורא והנחיות להגשת מאמרים .
קול קורא להגשת מאמרים לכתב עת חדש "הומור מקוון  -כתב עת מדעי לחקר ההומור" -
לפרטים .
קול קורא לפרסום מאמרים בכתב העת 'עיונים במינהל ובארגון החינוך'  -כתב עת מקצועי
בתחומי מינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך .את כתבי היד יש לשלוח כקובץ  wordאל רותם רגב,
רכזת המערכת ,לכתובת המייל . eunim2000@gmail.com :אתר כתב העת .
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן מזמינה מחברי כתבי יד להגיש את כתב היד לפרסום
בבית ההוצאה .לפרטים  .הוצאת אוניברסיטת בר-אילן הינה הוצאת ספרים אקדמית ותיקה
ובעלת מוניטין המפרסמת ספרי מחקר בעיקר בתחומי מדעי היהדות ,הרוח ,החברה והמשפטים
זה כ 35-שנה.



קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת Evaluation Review













Evaluation Review (ERX) is an interdisciplinary forum for social science
researchers, planners, and policy makers who develop, implement, and utilize
studies designed to improve the human condition. Consistently highly ranked and
cited, ERX brings together the latest applied evaluation methods used in a wide
range of disciplines. It presents the latest quantitative and qualitative
methodological developments, as well as related applied research issues. Submit
your research to Evaluation Review.

Review of Education The new journal from the British Educational
Research Association – launching in 2013!Review of Education (An
International Journal of major studies in Education), British Educational
Research Association. For details.
International Journal of Educational Policies .The Journal of Educators Online



invites you to submit original papers in the broad area of computer-mediated
learning to include pedagogy, content, technical and organizational issues for the



קול קורא לגיליון של כתב העת Journal of Teacher Education



