האגודה הישראלית לאוריינות ושפה
الجمعية اإلسرائيلية للتنور واللغة
The Israeli Association for Literacy and Language

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנים עשר
יום ד' ,כ"ח בתמוז תשע"ח 11 ,ביולי 2018
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
אנו שמחים להודיע על תחילת ההיערכות לכנס הקיץ של האגודה הישראלית לאוריינות
ושפה שיערך השנה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב .כבכול שנה הכנס ירכז
הרצאות ופוסטרים בנושאים השונים של אוריינות ושפה ואנו מזמינים חוקרים וסטודנטים
להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים על פי ההנחיות המצורפות.
השנה הוחלט להגדיל את הפרס עבור הפוסטר המצטיין ל !₪1000
תאריכים חשובים
1/1/2018
1/4/2018
10/6/2018

תחילת הרשמה והגשת תקצירים
מועד אחרון להגשת תקצירים
פרסום החלטות לגבי קבלת תקצירים ומתכונת ההצגה

נושאי הכנס:







אוריינות חזותית
אוריינות לשונית ואקדמית
דו-לשוניות
הבנת הנקרא
הוראת שפה ראשונה ושנייה
חקר השיח








טקסטים גראפיים
לקויות שפה ואוריינות
מוח ושפה
ניצני אוריינות
סוגות שיח
קוגניציה ושפה








קשיי קריאה וכתיבה
רכישת שפה
שיח עמיתים
שפה באוכלוסיות מיוחדות
שפה דבורה וכתובה
תהליכי קריאה וכתיבה

הוועדה המארגנת
פרופ' דורית ארם ,ד"ר מני יערי ,גב' תמר שהם-גואטה ,גב' יעל גילוץ
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הרשמה לכנס
ההרשמה לכנס תעשה באמצעות טופס מקוון זה (לחצו על הלינק.)ctrl+
בטופס זה תחילה תמלאו פרטים אישיים ,ולאחר מכן יוצגו לינקים למעבר לתשלום באתר .PayPal
באתר זה תוכלו לשלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון  PayPalשברשותכם.
הודעה על אישור התשלום תישלח מיידית לאימייל ,קבלה על התשלום תינתן ביום הכנס.
במידה ואתם רושמים לכנס מספר משתתפים ,אנא מלאו את הטופס לגבי כל אחד מהמשתתפים בנפרד.
דמי ההשתתפות בהרשמה מוקדמת הם  ;₪ 180גמלאים וסטודנטים .₪ 130
ארוחת צהרים וכיבוד קל יינתנו במקום.
במידה ויישארו מקומות ,ניתן להירשם ביום הכנס בתשלום במזומן או בהמחאה.
דמי ההשתתפות בהרשמה ביום הכנס הם  ;₪ 200גמלאים וסטודנטים .₪ 150

מתכונות ההצגה אפשריות



הרצאה של  20דקות (הכוללת גם זמן מענה על שאלות)
פוסטר שיוצג בליוויי הסבר (גודל פוסטר :רוחב  80ס"מ ואורך  120ס"מ).

הגשת הצעות להצגה בכנס





ההצעות תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ וורד ( ,)wordאת האימייל יש לשלוח לכתובת
האלקטרונית של האגודה .oryanut.safa@gmail.com :עם קבלת התקציר ישלח אישור לכך.
כל ההצעות יישפטו באופן אנונימי על ידי שופטים שתמנה הוועדה המארגנת .זו תבחן את איכות
המחקר /עבודה יישומית ,רלוונטיות ,חשיבות ,תרומה וחדשנות ,וכן את איכות כתיבת התקציר.
מגישי ההצעות שיתקבלו לכנס ידרשו לאשר השתתפות ,להרשם ולשלם לכנס באמצעות הקובץ
המקוון.
בכל אולמות הכנס יימצאו מחשב ומקרן .אם יש צורך בעזרים נוספים יש לציין זאת.

הנחיות לכתיבת התקציר






התקציר לא יעלה על  300מילים .יש לציין את מספר המילים בסוף התקציר.
בשליחת התקציר יש לכלול את הפרטים הבאים:
 oפרטי המגישים ,שיוך מוסדי ,כתובת אימייל
 oמילות מפתח המייצגות את תוכן המחקר ()3-4
 oסוג המחקר (מחקר בסיסי ,מחקר יישומי ,מחקר התערבות ,מחקר קליני ,מחקר פעולה)
 oמתכונת הצגה מועדף (הרצאה או פוסטר).
התקצירים יוגשו בעברית בלבד ,בגופן  ,Arialגודל  ,12רווח של 1.15.
כותרת התקציר:
 oעל הכותרת להיות בגופן  ,14ממורכזת ומובלטת (.)bold
 oמתחת לכותרת יש לכתוב את המגישים והמוסד האקדמי.
 oמתחת למוסד האקדמי יש להוסיף את כתובת האימייל של אחד מהכותבים.
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גוף התקציר:
 oגוף התקציר ייכתב כפסקה רציפה ויציג את מטרת המחקר ,רקע תיאורטי ,שיטת
המחקר ,ממצאים ודיון.
 oאין לכלול תרשימים ,טבלאות ואיורים.
 oניתן לכלול עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים .אזכורי הפריטים בתקציר יופיעו בסוף
התקציר ויכתבו לפי כללי ה .APA

כותרת הרצאה
שמות הכותבים
מוסד אקדמי
name@email.com
תקציר עד  300מילים הכולל את מטרת המחקר ,
רקע תיאורטי ,שיטת המחקר ,ממצאים ודיון.
ביבליוגרפיה :עד  3אזכורים
מילות מפתח 3-4 :מילים
מתכונת הצגה :הרצאה  /פוסטר
סוג מחקר :בסיסי  /יישומי  /התערבות  /קליני  /פעולה.

לפרטים נוספים ו/או להצגת שולחן עם חומר למכירה בכנס ,נא לפנות אל יעל גילוץ:

oryanut.safa@gmail.com

חפשו אותנו ב"האגודה הישראלית לאוריינות ושפה" ב-

ובאתר http://scriptil.org
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