קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מחקר ועיון בחינוך מתמטי"
קול קורא
אנו מזמינים את כל העוסקים בהכשרת מורים ובהתפתחות מקצועית של מורים ואת כל העוסקים במחקר בחינוך מתמטי ,לשלוח מאמרים
מחקריים בתחום החינוך המתמטי ,או מאמרים העוסקים בדרכי הוראה ובתובנות שעולות מהכשרת מורים למתמטיקה ובהתפתחות מקצועית של
מורים בחינוך היסודי והעל-יסודי בכל הרמות האקדמיות.
במערכת של כתב העת מכהנים נציגים מהמוסדות השונים להכשרת מורים למתמטיקה בארץ ,והוא נחשב כתב עת שפיט.
כתב העת הוא יוזמה מבורכת של נשיא שאנן  -המכללה האקדמית הדתית לחינוך ,פרופ' יחיאל פריש ,והוא יוצא בחסות המכללה ובמימונה.
יוצא לאור באופן קבוע מאז שנת .2014

הנחיות למחברים
כתבי היד של מאמרים הנשלחים לשיפוט לכתב העת "מחקר ועיון בחינוך מתמטי" צריכים להיכתב בשפה העברית ולהכיל לכל היותר 25
עמודים .ב 25-עמודים אלו ייכללו כל התקצירים ,הטבלאות ,האיורים ורשימת המקורות .אם המאמר כולל טבלאות או איורים ,יש לשבץ אותם
בטקסט במקום שבו הם אמורים להופיע במאמר.
יש להגיש את המאמר בגופן  Davidגודל  ,12רווח כפול ,יישור דו-צדדי ,ולשלוח את המאמר כמסמך  wordבדואר אלקטרוני לכתובת
yanivb@cet.ac.il
יש לצרף למאמר תקציר בעברית בהיקף של  200-100מילים ,ורשימה של  5-3מילות מפתח.
המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט מקצועי ,לכן במאמר יהיה עמוד שער ובו שם המחבר ,כתובתו ,מספר טלפון ודוא"ל .כמו כן יש לציין
בעמוד השער את תוארו ושיוכו האקדמי ,המקצועי או אחר של המחבר.
כדי לשמור על אנונימיות הכותבים בתהליך ההערכה והשיפוט ,אין לציין את שמות הכותבים בגוף המאמר ולהימנע מכל אזכור או רמז באשר
לזהות הכותבים.
כתבי היד של מאמרים המוערכים כרלוונטיים לאופיו של כתב העת ,מועברים לשיפוטם של קוראים המתמחים בנושא המאמר ועוברים תהליך
שיפוט על פי שיטת "העיוורון הכפול" :זהות המחברים אינה ידועה לקוראים ,וזו של הקוראים אינה ידועה למחברים.
המחברים מתבקשים להקפיד על הדפסת מקורות המידע שבסוף המאמר לפי הכללים שנקבעו בידי ארגון .APA
מאמרים שיתקבלו לפרסום יעברו עריכה מדעית ולשונית .לאחר העריכה הגרסה הסופית תישלח למחברים לאישור ותוחזר בהקדם.
אין לשלוח מאמר אם הוא כבר התפרסם או עומד להתפרסם במקום אחר ,או שהוא מצוי בתהליך שיפוט בכתב עת אחר.
מצפים לקבל בהקדם הצעות לפרסומים לגיליון הבא של כתב העת!

