
יום חמישי, ו’ בניסן תשע”ט | 11 באפריל 2019 
בהובלת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע 

והאגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך

)שעברו תהליך הערכה(  ופרויקטים  מוזמנים לשלוח הצעות להצגה של מחקרים עדכניים  הנכם 
בתחום הכניסה להוראה. ניתן להגיש תקצירים למסלולים הבאים:

העשייה  להוראה.  הכניסה  של  המשמעותית  בתקופה  המורים  את  שמלווים  השותפים  הם  רבים 

החינוכית בתקופה זו, כ"מקהלת קולות רבים", יוצרת הרמוניה מנצחת של קולות ייחודיים. הכנס הארצי 

השלישי של שלב הכניסה להוראה ייערך בתשע"ט בסימן של קולות. הכנס ישמיע את קולם של 

מתמחים ומורים חדשים, חונכים, מנהלים ושותפים נוספים בגנים, בבתי הספר, בחממות היישוביות 

והבית ספריות. הכנס יזמן מפגש בין אנשי מחקר לבין אנשי חינוך והוראה. יחד נשמיע קולות רבים, 

שיצטרפו זה לזה כמקהלה אחת עם מטרות משותפות. 

הכנס יעסוק במגוון נושאים שעומדים לפתחם של אנשי המקצוע והחוקרים בשלב הכניסה להוראה, 

כמו: חוויות של מורים חדשים, המעבר משנות ההכשרה להוראה בפועל, אופייה של תרבות הקליטה 

בבתי הספר, מוטיבציה להוראה, מודלים של קליטה, היבטים תרבותיים בשנות הכניסה להוראה. ועוד. 

הכנס ייתן במה גם להצגה של תוכניות ייחודיות, כמו: "אקדמיה-כיתה" או תוכנית "הפרוטיץ". כמדי 

שנה, הכנס יאפשר בנייה של קהילייה מקצועית לומדת - חוקרת ותודגם בו השותפות אקדמיה – שדה.

קול קורא לכנס ארצי

פוסטר
סדנההרצאה

סימפוזיון

תיאור תמציתי 
וגרפי של מחקר, 
פרויקט או מודל 

עבודה ייחודי

הרצאה בת 20-15 
דקות במסגרת 

מושבים ייעודיים

לפחות 3 הצגות תחת 
אותה מטריה רעיונית, במסגרת 

מכללה/אוניברסיטה או מספר
מוסדות אקדמיים, בשיתוף עם בתי 

ספר, גנים, מרכזי פיסג”ה, רשויות 
מקומיות ועוד

סדנה ייחודית 
שמבוססת על 

תיאוריה ומחקר

"מקהלת קולות רבים" בכניסה למקצוע ההוראה

בראש ההצעה יש לפרט את פרטי המגישים: 
שמות | שיוך מוסדי | תואר אקדמי | כתובת דוא”ל | מספר טלפון

ההצעה תוגש בעברית בקובץ וורד ותכלול: כותרת ההצעה | סוג ההצעה )פוסטר, סימפוזיון, הרצאה, 
סדנה( | תקציר )עד 300 מילים( |  מילות מפתח )עד 5 מילים(. 

בתקציר יש לכלול: הקדמה ורקע תאורטי, שאלות המחקר או השערות, שיטה, תוצאות ודיון. 
בהצעה לסימפוזיון יש להציג: נושא, מטרות ותקצירים של כל ההרצאות

בהצעה לסדנה יש להציג: מטרות, רציונל תאורטי או מחקרי, תיאור שלבי הסדנה ותוצרים מצופים.

grkaye2018@gmail.com :את ההצעות יש להגיש בקישור   לחץ כאן   או באמצעות הדוא”ל
מזכירות הכנס: כרמלה אוחיון ומגי זלדין, טלפון לבירורים: 08-6402884

תאריך יעד להגשת התקצירים: יום חמישי | כ״ה בשבט | 31.01.19

יו”ר הכנס: ד”ר חיה קפלן, ראש היחידה לכניסה להוראה במכללת קיי
הוועדה האקדמית: ד"ר קפלן חיה )יו"ר( | פרופ' קוזמינסקי לאה | ד"ר זילברשטרום שרה

פרופ' שלמה בק | ד"ר אלסייד חאלד | ד"ר אפלבאום מארק
הוועדה המארגנת: ענת קסלר )יו"ר( | ד"ר אלבדור אברהים | ד"ר אסף מירב | ד"ר גלסנר אמנון 

ישראל ורדית | ד"ר פיירסטיין אסתי | ד"ר רייכמן בתיה | שחאדה דינה 

הכנס ייערך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי | עזריאל ניצני 6 ,באר-שבע. 
הזמנה זו מהווה אישור לכניסה עם רכב למכללה.

https://goo.gl/forms/ASksMTH8iWIeAj9m1

