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קול קורא להגשת תקצירים

מועד אחרון להגשת תקצירים להרצאות ומושבים ה 15.10.2019 -

הצעות לתקצירים ומושבים יש לשלוח ל ices.israel.info@gmail.com

הכנס השלישי של האגודה הישראלית לחינוך משווה יתקיים ביום חמישי ה 17.01.2019 -באוניברסיטת בן
גוריון בנגב .האגודה הישראלית לחינוך משווה ,שמה לה למטרה לקדם את המחקר והשיח סביב סוגיות
מרכזיות בחינוך בעידן הגלובלי ,מנקודות מבט דיסציפלינאריות שונות (סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,ופסיכולוגיה
של החינוך ,הוראה ולמידה ,כלכלת חינוך והיבטים פוליטיים בחינוך) .האגודה מקדמת מחקר העוסק בהשוואה
בין חקרי מקרה לוקאליים ומדינתיים ,עבודות העוסקות במחקר על סוגיות להן היבטים וביטויים גלובליים
ובינלאומיים ,כגון מדידה והערכה ,ניאו-ליברליזם בחינוך ,חינוך לאזרחות גלובלית ,חינוך לשלום ,הגירה
וחינוך ,חינוך לזיכרון השואה וג'נוסייד ,חינוך לזכויות אדם ,מגדר ,דת וחינוך ועוד.

תמה מרכזית שתעמוד במרכז הכנס השנתי השלישי של האגודה היא "חינוך לערכים בעידן פוסט-אמת",
אולם ,אנחנו מזמינים /ות תקצירים מחוקרים וחוקרות העוסקים באספקטים השוואתיים שונים של החינוך,
מנקודות מבט מגוונות .אנו רואים/ות בכנס מקום להצגה ודיון במגוון סוגיות בחינוך ההשוואתי והבינלאומי
והזדמנות לקדם חשיבה מחקרית השוואתית בחינוך .אנו מבקשות/ים לעודד הן תלמידי/ות מחקר והן
חוקרים/ות המשלבים/ות או שוקלים/ות לשלב היבטים השוואתיים במחקרם/ן להגיש תקצירים או הצעות
למושבים.
על התקצירים לכלול התייחסות למטרות המחקר ,המסגרת התיאורטית ,מתודולוגיה וממצאים ולהיות באורך
של עד  350מילה .הצעות למושבים צריכות לכלול רציונאל למושב ( 250מילה) ותקצירי החוקרים המשתתפים
( 250מילה כל אחד).
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כמו כן בתכנית הכנס פאנל מרכזי שידון בתמה המרכזית של הכנס – חינוך לערכים בעידן פוסט אמת –
הרצאת אורח נוספת של פרופ' טריסטן מקאוון מאוניברסיטת לונדון תחת הכותרת
" ,"The unbundling of higher education: new dawn or tragic endומושבי חוקרים/ות מקבילים.
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