מידע לסגל מרשות המחקר וההערכה– פברואר 2016
כנסים


הכנס הישראלי השביעי למחקר איכותני ב 8-10.02.2016 -בשלב זה ניתן להירשם לכנס רק ביום
הכנס עצמו לפרטים נוספים.



הכנס הישראלי ה 4-למחקר באינטראקציית אדם-מחשב יתקיים במכללת שנקר ב.18.2.2016-
לפרטים נוספים .לתכנית הכנס.




כנס האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,שייערך באוניברסיטת בר אילן ב .6.7.2016-ניתן
להגיש הצעות עד ה .10.4.2016-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. Deadline for
submission is 29.2.16. 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.



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

קרנות מחקר


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



קרן  Spencer Foundationמזמינה להגיש הצעות למחקרים.
[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


קרן אמריקאית למחקר על אלימות The Harry Frank Guggenheim Foundation
[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
-

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת נותן מגוון שירותים לחברי הסגל (כגון איתור
מאמרים בכתבי עת מדעיים) .לפרטים.
קטלוג ספריות אוניברסיטאיות בישראל מנוע חיפוש לקטלוגים אינטרנטיים של ספריות
אוניברסיטאיות בישראל
 ERICמאגר לחיפוש מקורות בתחום החינוך
- ERICתזאורוס הגדרת מונחים בחינוך
ספריית מכון מופת מאגרי מידע שונים בנושאי חינוך
כללים לכתיבת רשימה ביבליוגרפית  -שיטות שונות Duke University Libraries

תזכורת  -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)
לפרסום הקולות הקוראים באתר הלשכה של המדען הראשי.

תזכורת -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



