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הוצאת הקיבוץ המאוחד

דעת גילּוי 

גיליון מספר 14 | סתיו תשע"ט | 2018

המכון לחינוך מתקדם
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד הוצאת

כתב עת רב־תחומי 
לחינוך, חברה ותרבות
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גילוי דעת הוא כתב עת מדעי שפיט היוצא לאור במשותף על ידי 

המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים והוצאת הקיבוץ 

בסוגיות  הדיון  את  ולהעמיק  להעשיר  מטרה  מתוך  המאוחד, 

לחברה  הנוגעות   – ותרבותיות  חברתיות  חינוכיות,   – מהותיות 

הישראלית והעולמית בעשור השני של המאה ה־21. 

לבירור  מרכזית  במה  לשמש  הוא  דעת  גילוי  של  המרכזי  ייעודו 

באמצעות  וציבוריות,  אינטלקטואליות  יסוד  שאלות  ולליבון 

ביקורתי  אופי  בעלי  ספרות  וביקורות  מסות  מאמרים,  פרסום 

פרספקטיבות  של  מגוונת  לקשת  ביטוי  מעניקים  אשר  ופולמוסי, 

דיסציפלינריות, שיטות מחקר והשקפות ערכיות.

70 ש"ח המחיר 

קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת גילוי דעת בנושא 
הוראה מקוונת - לאן?

השפעותיה של למידה מרחוק על טיב החינוך ועל הכשרת המורים

מגפת הקורונה זימנה התנסות אינטנסיבית בלמידה מרחוק והפנתה זרקור אל שאלות יסוד ביחס 
 לתהליכי למידה–הוראה–הערכה והשפעותיהם על טיב החינוך וההשכלה, על הכשרת המורים, 

על הכשירויות האישיות הנדרשות מדמות הבוגר, על היחסים החברתיים ועל השותפויות 
האזרחיות-תרבותיות.

 בעקבות זאת מערכת גילוי דעת מבקשת לפרסם גיליון מיוחד בנושא הוראה מקוונת – לאן? 
מטרתו של הגיליון היא לתת את הדעת ולהרחיב את היריעה בכל הנוגע למגוון הנושאים והאתגרים 

הכרוכים בלמידה מרחוק. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים הדנים בלמידה מקוונת על אתגריה, בהנגשת אמצעים 
טכנולוגיים, ארגוניים ופדגוגיים ובהתמודדות עם חסכים בתחום הרגשי, החברתי וההשכלתי. 

המאמרים יכולים להיות מסוגות אקדמיות שונות – הן עיוניים )הגותיים-ביקורתיים( והן מחקריים 
אמפיריים )איכותניים וכמותיים( – ובהיקף של כ-6,000 מילים. כל המאמרים יעברו שיפוט עמיתים 

ועריכה מדעית. באתר שלנו תוכלו למצוא את ההנחיות להגשת מאמרים.

  gilui.daat@smkb.ac.il :את המאמרים יש לשלוח עד יום ה', 30 בספטמבר 2021, לכתובת

גילוי דעת הוא כתב עת רב-תחומי )חינוך, חברה ותרבות( שפיט המתפרסם פעמיים בשנה בהוצאת 
המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים והוצאת הקיבוץ המאוחד. 

מצפים למאמריכם,
פרופ' נמרוד אלוני – עורך ראשי

ד"ר מעין מזור – עורך בפועל
ד"ר רינת ארביב אלישיב  – עורכת אורחת

ד"ר עתליה שרגאי – עורכת מדעית
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