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כתב העת 'אוריינות ושפה'
כתב העת אוריינות ושפה הוא כתב עת אקדמי שפיט ,היוצא לאור אחת לשנה (שנתון).
זהו כתב עת דיגיטלי מטעם האגודה הישראלית לאוריינות ושפה אשר ביסס את
מעמדו בארץ ככתב עת איכותי ,המציג לקורא ממיטב המחקר של חוקרים ישראלים מן
האוניברסיטאות ומן המכללות .מטרת כתב העת להנגיש לציבור רחב בארץ מחקרים
בעלי עניין לחברה הישראלית ,אשר עוסקים בחברה שלנו על מאפייניה התרבותיים
ואוכלוסייתה המגוונת ,ובבעיות האופייניות לחברתנו ,בתחום של התפתחות קוגניטיבית
בכלל עם דגש על אוריינות ושפה במובנן הרחב .כתב העת מיועד לחוקרים ,לסטודנטים,
לאנשי חינוך ,לקלינאים ולמטפלים ,וכן לקובעי המדיניות האחראים לגיבוש תכניות
ותכנים בתחום האוריינות והשפה .האגודה לאוריינות שפה אשר מוציאה את כתב העת
מקדמת את חקר התחום באמצעות כנס קיץ ,ימי עיון ,מפגשים ,ופרסומים של חבריה
במיטב כתבי העת וכנסים מקצועיים בארץ ובעולם.
אוריינות ושפה מציג מחקרים באיכות מדעית-אקדמית גבוהה ,שבמרכזם התפתחות,
למידה והוראה בתחומי האוריינות הלשונית ,המדעית והמתמטית .המאמרים דנים בשפה,
קריאה ,כתיבה ,חשיבה מתמטית וחשיבה מדעית ,בקרב אוכלוסיות רגילות או עם צרכים
מיוחדים .המאמרים עוסקים גם בהקשר התרבותי-חברתי של ההתפתחות ,כגון באוריינות
הבית או בתכניות לימודים .המאמרים בכתב העת עוסקים בממשק שבין אוריינות ובין
תחומי דעת שונים :פסיכולוגיה ,בלשנות ,מדעי המוח ,חינוך וסוציולוגיה .המאמרים בכתב
העת מבוססים על מחקר אמפירי מבוקר ,כמותי או איכותני ,וכוללים גם ניירות עמדה
מבוססי תיאוריה ,סקירות עיוניות וביקורות ספרים.
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