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לפרטים ראו כאן
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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.

 .3ייעוץ מחקרי במכון מופ"ת
חברי הסגל זכאים לקבלת ייעוץ אישי בנושאים מתודולוגיים ,מיועצים הנמצאים במאגר של
מכון מופ"ת .זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של  01%לכל הפחות ,למעט מורי
מורים שהמחקר שלהם הוא חלק מהדרישות להשלמת תואר שני או שלישי .אין לבחור יועץ
המועסק במכללה של המבקש לקבל את הייעוץ.
להסבר על הייעוץ ורשימות היועצים היכנסו לכאן
טופס בקשה לייעוץ מתודולוגי וניתוח סטטיסטי
טופס בקשה ליעוץ בכתיבה ובפרסום
לאחר קבלת אישור לבקשה במייל יש לפנות ישירות ליועץ/ת ולתאם אתו/ה את שעות
הייעוץ שאושרו לך .לאישור בקשתך יצורף טופס שכר המיועד לחתימת היועץ/ת ,בתום
הייעוץ אנו נקבל מהחוקר או מהיועץ/ת טופס חתום ונשלם בהעברה בנקאית לחשבונו/ה.

ב .קולות קוראים לעריכת מחקרים ולסקירות ספרות
 .1קול קורא לחברי הסגל במכללת לוינסקי להגשת הצעות מחקר
בעידוד נשיאת המכללה והרקטורית ,ובמסגרת התוכנית להרחיב את התמיכה במחקרי חברי
הסגל ,הועדה לעידוד מחקרים פונה אליכם בקול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת הלימודים
תשע"ז .מחקרים שיתקבלו יזכו את המציעים שלהם ב  6ש"ש בשנת הלימודים תשע"ז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .1.2.6112לפרטים ראו כאן.
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 .2קול קורא לסקירה מדעית בנושא לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך
המדעי בישראל והמצוינות בו
צוות המומחים המוביל את הפעילות בנושא לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי
בישראל והמצוינות בו ,מזמין סקירות מדעיות שתשמשנה את המהלך הלימודי .
נושאי הסקירות הם:
 )1הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל
 )2שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל
לפרטים ראו כאן

ג .קולות קוראים לכתיבת מאמרים ולהצגה בכנסים
 .1קול קורא להגשת הצעות להרצאות בכינוס המ"ג של איל"ש
הכנוס של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש) ,יתקיים ביום שלישי ,
כ"ג בתשרי תשע "ז  25באוקטובר  2016 ,במכללת לוינסקי לחינוך.
לפרטים ראו כאן

 .2קול קורא לגיליון הבא של הביטאון "אפשר" בנושא :המציאות
הווירטואלית :היבט חינוכי-טיפולי בקרב ילדים ונוער במצבי סיכון
לפרטים היכנסו לכאן

 .3קול קורא להגשת מאמרים לגיליון השלישי של כתב-העת
"רוח הספורט"
מערכת כתב העת "רוח הספורט" מזמינה כותבים וכותבות להגיש מאמרים לקראת פרסום
גיליון ג'.
רוח הספורט הינו כתב עת שפיט של מכללת אוהלו ,אשר יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה
לחידושים בתחומי החינוך הגופני והספורט.
אנו מזמינים חוקרים ,מורים ותלמידי מחקר ,להגיש מאמרים לפרסום ברוח הספורט .את
המאמרים יש להגיש עד ה 11-ביולי  6112לדוא"לudic@ohalo.ac.il :
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ד .כנסים ,ימי עיון והשתלמויות מקצועיות
 .1כנס בנושא :הורים ,מורים ותלמידים  -פרטיות באתרי רשתות חברתיות
נערך על ידי מכון פרטנר לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב ,בית הספר לחינוך
של אוניברסיטת תל-אביב  ,ומכללת לוינסקי לחינוך.
הכנס יתקיים ב 11במאי בשעה  ,1111באודיטוריום פורטר ,בנין פורטר למדעי הסביבה
באוניברסיטת תל-אביב.
תכנית הכנס וטופס ההרשמה

 .2מפגש עם פרופ' מייקל פויאר Michael Feuer
נשיא האקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך.
המפגש יתקיים ביום שני  ,ז 'בסיון תשע"ו  1ביוני 6112
בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,רח 'ז'בוטינסקי  31 ,ירושלים.
לפרטים ראו כאן

ד .פרסומים אקדמיים וחומרים מקצועיים
 .1פורטל מס"ע
מכון מופ"ת הקים פורטל תוכן חינוכי המתמחה בתחומי הוראה ,פדגוגיה ,שיטות
הוראה והכשרת מורים בישראל .המאגר כולל אלפי מקורות מידע
לפרטים ראו כאן

 .2חוברת של ד"ר איתי הס – הדרכה במחקר כמותי
חוברת לליווי והדרכה בביצוע וכתיבת פרויקט המבוסס על מחקר כמותי
החוברת זמינה להורדה באתר רשות המחקר בקישור הבא

 .3גיליון חדש של כתב העת "שפה וחברה"
הופיע גיליון חדש כפול של כתב השפיט "עיונים בשפה וחברה" ,כתב העת של
ה"אגודה הישראלית לחקר שפה וחברה" .לפרטים ראו כאן.
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 .4הוראה באקדמיה
אנו שמחים להודיע על השלמת הגיליון השישי של כתב העת "הוראה באקדמיה"
היוצא לאור באמצעות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .הגיליון עוסק
בנושא טכנולוגיות בנות-זמננו ושילובן בהוראה.
אתם מוזמנים לעיין בו באתרhttp://academicteaching.net :

 .5 5רשימת מקורות מומלצת למחקרים ולעבודת גמר בחינוך מיוחד
הרשימה כוללת שמות של ספרים וכתבי עת בחינוך המיוחד ,מאורגנים על פי
תחומים .כל המקורות נמצאים בספריית מכללת לוינסקי לחינוך .הרשימה נערכה על
ידי ד"ר איתי הס .לרשימה היכנסו לכאן

 .6מאגר 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

 .7מידע על כתבי עת בעברית
רשימה של כתבי עת בעברית ,בתחומי דעת שונים מוצגת כאן

 .8כתב 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
כתב העת צורף למאגר המידע של מכון סאלד

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

5

