מידע לסגל מרשות המחקר וההערכה– מאי 2016
כנסים


הכנס הארצי השנתי הארבעה-עשר של מיט"ל בנושא "טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה
בהשכלה הגבוהה :כיוונים ומגמות" ייערך באוניברסיטת בר אילן ביום רביעי ,ט"ז בסיון
התשע"ו ,ה 22-ביוני  .2016לפרטים נוספים ולאתר הכנס.



כנס וירטואלי ארצי דיבור בציבור ,משרד החינוך שיערך ב  23למאי  2016לפרטים נוספים:



www.edu.gov.il/Conference_invitation



כנס האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,שייערך באוניברסיטת בר אילן ב .6.7.2016-לפרטים
נוספים.


ATEE 2016 Annual Conference - Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher
Education, will take place on August 22-24, 2016 at FONTYS, University of Applied
Sciences Rachelsmolen 1 – Building R3 Eindhoven, the Netherlands. For details.
ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and





Researchers" will take place atUniversity College Dublin. For details.
Higher Education Conferences Worldwide. For details





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.



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

קרנות מחקר


קול קורא של קרן מאל"ו למענקי מחקר בתחום ההערכה .לפרטים נוספים .לתקנון הקרן
וטפסי הגשת הבקשה באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.



קרן ( ISFהקרן הלאומית למדע) מודיעה על פתיחת מחזור הגשה לשנת  2016בתוכנית
הוצאה לאור במדעי הרוח ובתוכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה .קישור להנחיות
ולטפסים באתר הקרן .המועד האחרון להגשת הבקשות בתוכנית הוצאה לאור במדע הרוח
הינו .5.8.2015

: מזמינה להגיש הצעות למחקריםSpencer Foundation קרן



[The Spencer Foundation seeks to shed light on the role of education in
reducing/reinforcing economic and social inequalities and to find ways to more
fully realize education's potential to promote equal opportunities.The Spencer
Foundation supports both basic and applied research on education and related
issues in two programs:Major Research Grants and Small Research Grants.For
details see http://www.spencer.org/content.cfm/grant-policies]
The Harry Frank Guggenheim Foundation קרן אמריקאית למחקר על אלימות



[The Foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences
and the humanities that promise to increase understanding of the causes,
manifestations, and control of violence and aggression. Applicants for a research
grant may be citizens of any country. New applications must be received by
August 1, for a decision in December. Applications are reviewed once a year. For
details seehttp://www.hfg.org/rg/guidelines.htm .]

קישורים שיסיעו למחקר וכתיבתו
 בשלב.הספרייה הלאומית מעמידה לרשות הקהל כתבי עת בגישה ישירה מהבית

-

 לשם כך. פתוחה לכל משתמש בתחומי מדינת ישראלJSTOR  הגישה למאגר,זה
 הגישה לכתבי.צריך להירשם (בחינם) לספרייה הלאומית ולבחור שם משתמש וסיסמה
.העת האלקטרוניים היא למשתמשים רשומים בלבד
מכללתי במכון מופ"ת נותן מגוון שירותים לחברי הסגל (כגון איתור-מרכז המידע הבין

-

. לפרטים.)מאמרים בכתבי עת מדעיים
קטלוג ספריות אוניברסיטאיות בישראל מנוע חיפוש לקטלוגים אינטרנטיים של ספריות
אוניברסיטאיות בישראל

-

 מאגר לחיפוש מקורות בתחום החינוךERIC

-

תזאורוס הגדרת מונחים בחינוך- ERIC

-

ספריית מכון מופת מאגרי מידע שונים בנושאי חינוך

-

Duke University Libraries  שיטות שונות- כללים לכתיבת רשימה ביבליוגרפית

-

