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 .2ועדת אתיקה במחקר
בעקבות הנחיות של משרד החינוך הוקמה במכללה ועדת אתיקה במחקר ,שאחד מתפקידיה
הוא מתן היתרים לעריכת מחקרים הנערכים במסגרת המכללה על ידי אנשי סגל שלנו או אנשי
סגל ממוסדות אחרים .בראש הוועדה עומדת ד"ר קלאודיה גלושנקוף .כל מחקר על אנשים חייב
לקבל אישור של הוועדה .תקנון הוועדה ,המפרט את הליך קבלת האישור לעריכת מחקר ,נמצא
באתר .כמו כן נמצא באתר טופס בקשה לעריכת מחקר במכללה.
לתקנון ולטופס היכנסו לכאן

ב .קולות קוראים לעריכת מחקרים ולהצטרפות למאגר מומחים

 .1קולות קוראים שפורסמו על ידי משרד החינוך
http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx
הקולות קוראים הם:
.1

הצעות מחקר בנושא אוריינות ערבית כשפת אם

.2

הצעות מחקר בנושא אוריינות עברית כשפת אם

.3

מחקר בנושא מדיניות חינוך רב לשונית

.4

מחקר בנושא תכניות ייחודיות להכשרת עובדי הוראה

.5

מחקר בנושא קליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך

.6

מיון מועמדים להוראה במגזר הערבי

.7

מחקר בנושא בחינת היישום של דו"ח דורנר

.8

קידום השימוש בטכנולוגיות להוראת תחומי הדעת

.9

מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2016
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 .2קרן מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה) למחקר לשנת
2016
קרן מאל"ו למחקר מחדשת את פעילותה לשנת .2016
מצ"ב "קול קורא" לידיעתכם ולהפצה בקרב מי שלדעתכם ימצא בו עניין .
הקרן תומכת במחקרים בתחום המדידה וההערכה.
את תקנון הקרן וטפסי הגשת הבקשה תוכלו למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
בקישור הבא

 .3קול קורא למאגר המומחים של ראמ"ה
חברי הסגל מוזמנים להירשם למאגר המומחים של הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
המומחים הרשומים במאגר יכולים להציע את עצמם למיזמים המבוצעים על ידי ראמ"ה בתחום
החינוך ,והכוללים מחקרים ,פיתוח מבחנים ,פיתוח חומרי למידה ,פיתוח מערכות מידע ,סקירות
ספרות ,חוות דעת מקצועיות ,עריכה לשונית ועוד .מידע מפורט על המאגר וחוברת להרשמה
ניתן למצוא באתר של ראמ"ה

 .4קול קורא להצטרפות למאגר המומחים במשרד החינוך
המדען הראשי במשרד החינוך מוציא קולות קוראים לעריכת מחקרים ,פיתוח תכניות לימודים,
כתיבה של סקירות ספרות ועוד פעילויות אקדמיות .ניתן להגיש הצעות לקולות הקוראים האלה
רק אם המציע רשום המאגר המומחים של המשרד .מי שמעוניין להירשם למאגר המומחים
חייב להגיש בקשה על גבי החוברת הנמצאת באתר של המדען הראשי .פרטים לגבי הקולות
הקוראים והחוברת להגשת בקשה להרשמה למאגר המומחים ניתן למצוא בקישור הבא
מס' מכרז 27/12.15
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ג .קולות קוראים לכתיבת מאמרים ולהצגה בכנסים

 .1קול קורא לכינוס הקיץ של האגודה הישראלית לחקר שפה
וחברה
מצ"ב קול קורא לכינוס הקיץ של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה; בסופו – טופס
להגשת תקציר לכינוס .הכינוס יערך ב 3.7.16-במכללה האקדמית בית ברל.
לפרטים היכנסו לכאן

 .2קולות קוראים והזמנות לאירועים של האגודה הסוציולוגית
הישראלית


קול קורא להגשת תקצירים אודות לימודי מוגבלויות והחברה בישראל.

 קול קורא לכנס שייערך במאי בבודפסט העוסק ב:
ST CENTURY FEMINIST FRAXES ONTOLOGIES AND
MATERIALITIES
 קול קורא עד לתאריך  31.12לכנס בבריסטול ,אנגליה ,העוסק בנושא:
Sociology of Families and Intimate Lives
 קול קורא עד לתאריך  1לפברואר בנושא Resistance
 קול קורא עד לשני בפברואר בנושא גיאוגרפיה של גוף ,מיקום וחוויה
 קול קורא עד לתאריך  31לינואר לכנס בנושא:
Transgressing Boundaries and the Intersection of Sexualities in
Social Work

 .3קול קורא לפעילות מחקרית בנושא עוני והדרה חברתית
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המרכז הבינתחומי לחקר העוני והדרה חברתית באוניברסיטת חיפה מזמין חוקרים צעירים
(פוסט-דוקטורט ,דוקטורט ,תואר שני מתקדם) לסדרת מפגשים בנושא תיאוריה ופרקטיקה של
חקר העוני וההדרה חברתית.
לפרטים ראו כאן

 .4קול קורא כתב העת "ילדות"
"קול קורא" לכתב עת ספרותי בנושא ספרות ילדים
זהו כתב עת חדש היוצא לאור על ידי מכללת גורדון
לפרטים ראו כאן

 .5קול קורא להגשת דיסרטציות בחינוך למרכז המידע הבין-
מכללתי במופ"ת
לפרטים ראו כאן

ד .כנסים ,ימי עיון והשתלמויות מקצועיות

 .1כנס בנושא תמורות זהות במכללת אורות ישראל
לפרטים היכנסו לכאן

 .2מפגש הפורום להשכלה גבוהה
על "עצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל"
עמותת "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" נערכת לקראת מפגש הפורום
להשכלה גבוהה מס'  31שיתקיים בתאריך  8.1.16באוניברסיטת תל אביב
לפרטים היכנסו לכאן
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 .3השתלמויות מקצועות במכון מופ"ת
תעודת הוראה ,סדנאות ,ימי עיון וכנסים ,מפגשים מקוונים ופעילויות אחרות
לפרטים ראו כאן

ה .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים

 .1מחקרים עדכניים על מורים
Teaching in Focus policy briefs use data from the OECD’s Teaching and
Learning International Survey (TALIS) to discuss issues relevant to teachers
and teacher policies in a concise, user-friendly way.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/teaching-in-focus_23039280

 .2סקירה על מורים בישראל
http://www.oecd.org/israel/TALIS-Country-profile-Israel.pdf

 .3מאגר מידע על כתבי עת בחו"ל
מובא להלן קישור לאתר בו יש מאגר מידע על כתבי עת אקדמיים היוצאים לאור בחו"ל .המאגר
יסייע בחיפוש כתב עת מתאים למאמר שאתם רוצים לשלוח .במאגר תמצאו תיאור של כתב
העת והתחומים בהם הוא עוסק .כמו כן ניתן למיין את כתבי העת המופיעים במאגר לפי שם
כתב העת ,מידת היוקרה ועוד.
לכניסה למאגר לחצו כאן
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 .4מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בתחומים שונים ,היוצאים לאור בארץ ,תמצאו כאן

 .5כתב העת" :חוקרים @ הגיל הרך"
כתב העת חוקרים @ הגיל הרך הינו כתב עת אקדמי אינטרנטי ,המהווה במה לפרסום מחקרים
בנושאים הקשורים לגיל הרך .החזון העומד בבסיס כתב העת מושתת על בניית מקורות ידע
עדכניים ומחקריים להבנת הילד בגיל הרך והמערכות התומכות בגיל זה.
עורכת כתב העת היא ד"ר גילה רוסו-צימט.
לפרטים לחצו כאן

ניתן לעקוב אחר המידע באתר המכללה/מחקר ופיתוח
בברכה,
רשות המחקר ,ההערכה והפיתוח
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