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 מאמריםכתיבת ל "קול קורא" –שנה לקידום נוער  50

 

 – במשרד החינוך קידום נוערהקמתו של שירות שנה ל 50נציין  עלינו לטובה )תש"פ( בשנה הבאה

לא מצאו את מקומם כון, אשר נושרים ובמצבי סילבני נוער מקצועי -מענה רב עניקאשר מ שירות

 . טיפולית-חינוכית תמחה בעבודהמאשר אחרות וחינוכיות במסגרות 

קובץ נוציא, בשיתוף המסלולים האקדמיים לקידום נוער במכללות, היובל, ציון לרגל 

 .עתידו - הווה - עבר :מאמרים מיוחד אשר יעסוק בקידום נוער

של השירות, לספר על תהליכי היווצרותו  זוהי הזדמנות להביא לידי ביטוי את הייחודיות

 והתגבשותו של השירות בישראל, כמו גם להתוות כיווני התפתחות אפשריים לעתיד. 

וסטודנטים  , מרציםעובדי קידום נוער בעבר ובהווה,  מוריםמנהלים ואנחנו מזמינים 

אנשי מקצוע בתחומי החינוך והטיפול וחוקרים ו מנחים במסלולי קידום נוער,

להציע מאמרים מקוריים, אשר יאירו זוויות שונות של תחום  - חומים שוניםבת

 עיסוק מגוון וייחודי זה.

בנושאים אקדמיים או העוסקים בתיאור יוזמות ותיעוד פעילות  -נשמח לקבל הצעות למאמרים

המקצועית של עובדי קידום נוער,  התגבשות הפרופסיהאשר יעסקו במבט היסטורי על  -בשטח

סוגיות מרכזיות למבחינה תפיסתית או ארגונית, התייחסות  נקודות מפנה בחיי השירותבחינה של 

 השכלתי-החיבור המהותי בין התחום הטיפולי לחינוכי, בתחום של עבודה עם נוער בסיכון כיום

.  גישות חדשות ואתגרים שונים הניצבים בפני קידום נוער היום)בדגש על תכנית היל"ה( וכן הצגת 

גישות ב, שינויים באוכלוסייה עימה עובד שירות קידום נוערבנקדם בברכה הצעות שיעסקו 

מבט השוואתי ל. נשמח גם אוריינטציית העתיד של התחוםעיסוק בוכן בתחום  יזמות, על חדשניות

 אשר טרם ראו אור.מחקרים פורצי דרך בתחום לוכן  בין קידום נוער לארגונים מקבילים בעולם

בצרוף מילים  500של עד  תקצירשלוח המעוניינים לקחת חלק בקובץ מתבקשים ל

 .  1910.52.עד לתאריך  ,קורות חיים

גל הרץ לכתובת המייל: דר' עורך הקובץ,  את ההצעות יש לשלוח אל

galhertz@tauex.tau.ac.il 

 מילה( 10,000עד  6,000-פורמט אקדמי מקובל )כב 1.3.19את המאמרים שיבחרו יש להגיש עד ל 

 ים. ו לשיפוט עמיתעברוהם יו

 עובדי קידום נוער וסטודנטים אשר יגישו הצעות שיבחרו יקבלו סיוע בעריכה. 
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