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קול קורא
מה הוא תפקידה של הכתיבה באקדמיה ,וכיצד משתנה הכתיבה בתגובה לטשטוש הגבולות שבין הצרכים האקדמיים ,המקצועיים
והאישיים? כיצד נשארת הכתיבה רלוונטית ,וכיצד "מתכתבת" הכתיבה האקדמית עם הסוגות האחרות? בכינוס נבחן את השילוב
בין קהילות השיח שלנו ,את עיצובן מחדש ואת השפעתן על תהליכי הכתיבה ,ההוראה וההערכה .אתם מוזמנים לשתף את
משתתפי הכינוס מישראל ומהעולם בידע ובניסיון שלכם בתחומים אלה.

מושבי הכנס
•

תפקידה של הטכנולוגיה בכתיבה -מדיה חברתית ,אפליקציות ,פלטפורמות ,כתיבה דיגיטלית

•

פדגוגיה והערכה – הוראה והערכה חדשנית

•

הכתיבה בתוכנית  – )EMI( English Medium Instructionהוראת כתיבה בשפה האנגלית
כתיבה אקדמית ולא-אקדמית -תקשורת עם סוגי קהל שונים ,ומגמות בסוגת הכתיבה האקדמית

•

מולטי-מודליות – שילוב תמונות ווידאו

•

ניתוח כתיבה – שיטות לחקר תהליכי כתיבה

•

עירוב של קולות – הנרטיב והפן האישי בכתיבה אקדמית

•

מרכזי כתיבה – תמיכה מותאמת בכתיבה

•

שיווק המחקר – ערוצי פרסום ,קידום והפצה

הנחיות להגשת התקצירים
שפות ההצגה בכנס יהיו אנגלית ,עברית וערבית .מומלץ להציג באנגלית כדי לפנות לקהל הרחב ביותר.
יש להגיש את כל התקצירים באנגלית (היקף התקציר לא יעלה על  300מילים .אין לציין מראי מקום או ביבליוגרפיה).
התקצירים יוערכו על פי הקריטריונים שלהלן:
 .1ארגון ובהירות
 .2קשר לתחומי הכינוס ,לנושאיו ולפרקטיקות שיידונו בו
 .3מיקוד
 .4תאוריה ,מחקר או פרקטיקה
 .5יישומים ,מסקנות והמלצות

סוגי ההצגה
•

מאמר 30 :דקות –  20דקות להרצאה עצמה ו 10-דקות לשאלות ותשובות.

•

סדנה 60 :דקות – בתקציר יצוינו בבירור מטרת הסדנה ,השיטות שייעשה בהן שימוש במסגרתה,
האופן שבו מנחה הסדנה מתכוון להביא להשתתפות פעילה בסדנה ,ומה הם התוצרים הצפויים בסופה.

•

כרזות :הכרזות יוצגו במושב ייעודי במהלך הכינוס .הנחיות להכנת הכרזה יישלחו למועמד עם מכתב הקבלה.

הגשת התקצירים
יש להגיש את כל התקצירים באנגלית באמצעות הקישור.
תאריכים חשובים:
•

מועד הגשת התקצירים 15 :בינואר 2020

•

הודעה על קבלה 1 :במרץ 2020

להגשת תקצירים לחץ כאן
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הכינוס
http://ifaw2020.macam.ac.il/
שאלות ניתן לשלוח לכתובת IFAWiconference@gmail.com

