קול קורא

כנס כנרת השלישי למוגנות ילדים
המחלקה למדעי ההתנהגות,
המכללה האקדמית כנרת
הכנס השנה נערך השנה בסימן מעגלי התמיכה של הילד
מועד הכנס 6/4/2016
חשיבותו של כנס זה הינה בהבנה כי אופן ההתמודדות של הילד בבית ובבית-הספר ,ברגעי משבר ,מושפע
מכלל מעגלי התמיכה המקיפים אותו  -ההורים ,חבריו לכיתה ולרשת ,מורים ,צוות בית הספר והקהילה כולה.
בכוחם של מעגלים אלו להגן על הילד ,למנוע מעורבות במעשי הצקה ובריונות ולסייע במידה ונפל קורבן
למעשים אלו.
להלן שלוש אפשרויות השתתפות בכנס:
 הרצאה
 סדנא
 פוסטר המתאר ממצאי מחקר או פעילות חינוכית בתחום
כל אלה יוצגו בפני קהל של אנשי חינוך וטיפול ,אנשי מקצוע אשר עובדים עם בני-נוער באופן ישיר או עקיף,
וכן אנשי מחקר וסטודנטים.
ההרצאות יתקבלו בנושאים הבאים:
 הצגת מחקר בנושא בריונות והצקה בקרב ילדים
 תיאור תופעת ההצקה במרחב הווירטואלי
 הצגת פרופיל המציק והקורבן ,מעמדם של הצופים מהצד
 קשר בין קורבנות /בריונות ותופעות נלוות כמו סמים ,אלכוהול ,מעמד ,מאפיינים אישיותיים ,מצב
רגשי וכד'
 תכניות מניעה והתערבות לצמצום תופעת הבריונות בקרב ילדים
 הצגת הערכה של תכנית התערבות או פרויקטים הקשורים להצקה ובריונות בחינוך הבלתי פורמלי
 הצגת הערכה של תכנית בית ספרית או אזורית להתמודדות עם תופעת ההצקה והבריונות
 הצגת הערכה של תכנית התערבות או פרויקטים הקשורים למעגלי התמיכה כגון הורים ,צופים
מהצד ,מורים ,קהילה ועוד
*משך ההרצאה כחצי שעה (עשוי להשתנות בתאם לאילוצי התכנית)

הסדנאות צריכות להכיל מרכיב יישומי ופרקטי  .יתקבלו סדנאות בנושאים הבאים:
 תכניות מניעה והתערבות
 כלים עבור הורים לזיהוי והתערבות במקרי הצקה ובריונות
 כלים עבור אנשי חינוך להתמודדות והתערבות במקרי הצקה ובריונות
 כלים להתמודדות עם בריונות במרחב הווירטואלי
 סדנאות טיפוליות
 טיפול פרטני /טיפול קבוצתי /טיפול משפחתי  /תמיכה וייעוץ
 ארגונים המטפלים בקורבנות להצקה
 ארגונים המטפלים בילדים ונוער הנוהגים באופן בריוני במרחב הפיזי או הווירטואלי
פוסטר שיוצג ברחבי מתחם הכנס:
 פרויקט בית ספרי בנושא מוגנות ילדים .פוסטר אשר הופק על ידי תלמידים בבית הספר בנושא חשיבות
התערבותם של קבוצת השווים במיגור תופעת ההצקה
 פוסטר אשר הופק על ידי סטודנטים המציג תוצאות מחקר שנעשה בתחום ההצקה והבריונות או הצעה
למחקר בתחום
הנחיות להגשת תקצירים:
יש להגיש תקצירים בעברית או באנגלית בהיקף של עד  300מילים על פי הדגשים הבאים:
 יש לציין בעמוד הראשון ,הקודם לתקציר ,את שם המלא של המחבר ופרטי התקשרות ,את תוארו
האקדמי ,שיוכו המוסדי והאם מדובר בתקציר סדנא או פוסטר או תקציר הרצאה ( במקרה ומדובר
בהרצאה ,יש לציין האם מדובר במחקר אמפירי או עיוני או הערכה(.
 תקציר של מחקר אמפירי יכלול התייחסות קצרה לרקע התיאורטי ,שיטת המחקר ,ממצאים עיקריים
ומסקנות .כמו כן ,יש לצרף  5מילות מפתח.
 תקציר של תיאור תופעה /תכנית  /סקירה עיונית יכלול התייחסות קצרה לרקע תיאורטי ,תיאור התכנית /
הנושא ,ממצאים עיקריים ומסקנות .כמו כן ,יש לצרף  5מילות מפתח.
 תקציר של סדנא יכלול נושא הסדנא ,הגישה המתוארת ,ההקשר לתופעת ההצקה בקרב ילדים.
 פורמט הגשה :גודל  , 12רווח שורה וחצי ,גופן  Timesאו  Davidהתקצירים יכתבו בקובץ. WORD
הנחיות להגשת פוסטרים:
 מידות הפוסטר יהיו :גובה הפוסטר  = 120ס"מ ,רוחב הפוסטר  = 90ס"מ
 אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי
פונטים לטקסט לפחות  18מעלה ולכותרות לפחות  24ומעלה)
 בראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר ,שם המחבר/ים ושם המוסד .
הנחיות נוספות:
 כל התקצירים יוערכו על ידי וועדת הכנס.
 כותבי התקצירים אשר יתקבלו להצגה בכנס יתבקשו להגיש תקציר מורחב לטובת ספר תקצירים של
הכנס.







כותבי התקצירים אשר יתקבלו להצגה בכנס ויבחרו להציג מצגת ,יצטרכו להעבירה למארגני הכנס שבוע
טרם מועדו.
הכנס הינו חינם  ,פתוח לקהל הרחב ולא מצריך תשלום לטובת הרשמה.
את התקצירים יש לשלוח כקובץ לדנה דמרי לכתובת מייל danadamari84@gmail.com
תאריך אחרון למשלוח תקצירים 7/2/2016
תוצאות השיפוט והחלטות יימסרו למציעים עד 21/2/2016
בהצלחה רבה!

