
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
בית-הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימר) פוקס 

הפקולטה למדעי הרוח, רביבים: 
תכנית מצטיינים להוראת מקצועות היהדות. 

הכנס, שיעסוק בסוגיות הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים, מתקיים עם 
השקת הספר "הם לא ברחו מהכיתה", מאת אשר שקדי, המסכם מחקר 

איכותני רב שנים וממוקד בתכנית ההכשרה "רביבים".

תחום הכשרת המורים והתפתחותם נמצא במאמץ בלתי פוסק לחיפוש 
דרכו. בשנים האחרונות אנו עדים לשימוש הולך וגובר במחקרים 

איכותניים בקרב העוסקים במחקר ובמעשה הכשרת המורים.

כנס זה מבקש לתת במה לאותם חוקרים, לחזק את המגמה של שימוש 
במחקר איכותני בתחום ולהביא לקדמת הבמה את תרומתה של 

מתודולוגיית המחקר האיכותני לשדה זה.

קול קורא להגשת תקצירים ולהצעת מושבים:
אנו מזמינים תקצירים המציגים מחקרים העושים שימוש בכל הגישות, 

הסוגות והמתודולוגיות של המחקר האיכותני: חקרי מקרה, אתנוגרפיות, 
מחקרים נרטיביים, סיפורי חיים, מחקרי שיח, מחקרים בגישה ביקורתית 

ועוד. נעודד הצגת מחקרים עצמיים שנהיו רווחים במעשה המחקרי של 
העוסקים בהכשרת מורים. דגש מיוחד יינתן למחקרי פעולה של מורי 

הכשרת המורים והתפתחותם ושל תלמידיהם שהפכו במוסדות הכשרה 
שונים לחלק מתהליך ההכשרה וטיפוח התפתחותם. 

יתקבלו בברכה גם מחקרים המשלבים מחקר איכותני עם מחקר כמותני.

הנושאים הרלבנטיים לכנס הם:
המניעים להצטרפות להוראה ולהכשרה, המניעים להתמדה או לעזיבת 

המקצוע, מקומם של תכני הדעת בהכשרה ובהתפתחות המורים, 
צמיחתו והתפתחותו של ידע התוכן הפדגוגי של המורים, אמונות 

ואידאולוגיות  בעבודת המורים בכל שלבי התפתחותם, תפיסת המורים 
את תלמידיהם ומקומם בתהליך ההוראה-למידה, דרכי ההדרכה, דרכי 
ההערכה, השפעות תרבותיות, רכישתן והתפתחותן של גישות ההוראה. 

כמו כן, נשמח לקבל עבודות העוסקות בדרכי הוראת המחקר האיכותני 
במוסדות ההכשרה..

תכנית הכנס תכלול, פרט למושבי ההרצאות, גם מספר מושבי מליאה של 
מרצים מוזמנים.

מאמרים נבחרים, אשר יעברו תהליך של הערכת עמיתים, יתפרסמו 
בספר שיוקדש לנושאי הכנס.

מוזמנים תקצירים בני כ- 3 עמודים הכוללים סקירת ספרות, מתודולוגיה 
וממצאי המחקר. בראש כל תקציר תופיע כותרת ההצעה ותחתיה שם או 

שמות הכותבים, השיוך האקדמי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון. 

ניתן להציע נושא למושב מלא. בעמוד הראשון יופיעו כותרות המושב, 
שם היו"ר ו- 4-3 שורות המתארות את נושא המושב. יצורפו 4-3 

תקצירים רלוונטיים על פי הדרישות הנ"ל. 
ההצעות יוגשו בגופן בגודל 12, עם שוליים מתאימים.

מודיעים על כנס מדעי בנושא:

מחקר איכותני 
בשירות הכשרת מורים 
והתפתחותם המקצועית

הכנס יתקיים בימים רביעי וחמישי, כ"ד-כ"ה בתשרי, 
27-26 באוקטובר 2016, בקמפוס האוניברסיטה 

העברית, הר הצופים, ירושלים

יש ליידע את הנהלת המרכז לחינוך יהודי על כוונתכם להגיש תקציר 
עד ה-25 ביוני 2016.

melton-centre@savion.huji.ac.il :יש להפנות את ההצעות ו\או שאלות לכתובת
מועד אחרון להגשת התקצירים: 25 ביולי 2016.  


