קול קורא להשתתפות בכנס Call for Papers
“Not in My Back Yard (NIMBY)”:
Inter-cultural Inclusion in Educational
Systems and in Society
“לא בחצר האחורית שלי”:
הכלה בין-תרבותית במערכות חינוכיות ובחברה
צילום :עידית רפאל

בתאריכים  8-7בינואר  2015יתקיים כנס משותף של הקונסורציום הכולל שלוש מכללות :אורנים המכללה האקדמית לחינוך ,המכללה האקדמית בית ברל
ורוד-איילנד קולג’ (ארה”ב) .הכנס יתקיים במכללה האקדמית בית ברל ובמכללה האקדמית לחינוך אורנים.
נושאי הכנס :הכנס יעסוק במושגים מרכזיים הקשורים לרב-תרבותיות ולחינוך שעל סדר היום הציבורי והפוליטי של המדינות הדמוקרטיות המבוססות
בעולם .המושגים הללו קשורים זה בזה ,אך לעיתים מנוגדים זה לזה“ :הכלה” מול “הדרה”; נוער בהדרה ובסיכון ,ריבוי תרבויות (מעגלי שייכות עדתיים,
אתניים ,לאומיים ודתיים והיחסים ביניהם) מול תפיסות רב-תרבותיות; רב-לשוניות לעומת חד-לשוניות בחברה ובמערכות חינוך ,ועוד .חקר המושגים
האלו הוא פרי פעילות משותפת של שלוש המכללות ,ובזיקה למדיניות משרד החינוך לגבי חברת מופת המתבטאת בסיסמה “האחר הוא אני”.
מטרות הכנס :מטרה ראשונה היא להפנות זרקור למפגשים בין-תרבותיים במערכות חברתיות וחינוכיות תוך זיקה למערכות חינוכיות פעילות בשטח .דיון
אקדמי בנושאים אלו עשוי להיות תשתית לפעילות אקדמית ולהתוויית מדיניות בנושאים כגון מפגשים בין-תרבותיים (קבוצות רוב מול מיעוטים ,ישובים
מרובי קבוצות תרבותיות) במערכות חינוך והשכלה ,וליצירת מסוגלות בין-תרבותית תוך טיפוח ערכי יסוד דמוקרטיים משותפים.
מטרה נוספת של הכנס היא להדק את הקשרים האקדמיים בין המכללות השותפות .התוצר המתוכנן של הכנס הינו ספר ובו אסופת מאמרים על
המחקרים והפרויקטים שיידונו ויוצגו בו.
קהלי יעד :חברי וחברות סגל במכללות המשתתפות בכנס ובמוסדות אקדמיים אחרים ,סטודנטים ,ואנשי/נשות חינוך.
מושבים :בכנס יתקיימו מושבים שונים המתמקדים במחקר ובהיבטים תאורטיים ויישומיים .מושבי הכנס יכללו הרצאות ,דיוני שולחנות עגולים ,הצגת
פוסטרים ,פאנלים ,סדנאות וסיורים.
• אורך הרצאה בכנס  20 -דקות.
• משך פאנל ,דיון סביב שולחן עגול או סדנה  -שעה.
• הכנס יערך בשפות עברית ואנגלית.
ניתן לשלוח תקצירים המתארים ממצאי מחקרים ופרויקטים ייחודים הקשורים לנושא הכנס בהיקף של עד  300מילים (אין צורך בהפניות ביבליוגרפיות)
לפי ההנחיות הבאות :כותרת המאמר (בעברית ובאנגלית) ,שם/שמות הכותבים ,שיוך מוסדי ,כתובת מייל ,ארבע מילות מפתח .עיצוב התקציר בגופן דוד
 ,12רווח  1.5בין השורות .התקצירים יבדקו בעילום שם על ידי הועדה המארגנת.
יש לשלוח את התקצירים עד לתאריך  30בספטמבר  2014לגברת ליזה שאולוב ,מזכירת הרשות למחקר ולהערכה באורנים ,לכתובת.liza_s@oranim.ac.il :
חברי הועדה המארגנת :פרופ’ לילך לב ארי ,ד”ר אורלי חיים ,פרופ’ עזרא שטיגליץ ,פרופ’ שוש לשם ,ד”ר משה שנר ,ד”ר אורלי סלע ,פרופ’ ענת סטבנס,
גב’ ענת בנסון ופרופ’ אלן ביגלר.
לשאלות ניתן לפנות ל:
פרופ’ לילך לב-ארי ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך llevari@oranim.ac.il -
ד”ר אורלי חיים ,המכללה האקדמית בית ברל orli.haim@beitberl.ac.il -
פרופ’ עזרא שטיגליץ ,מכללת רוד-איילנד EStieglitz@ric.edu -

 עידית רפאל:צילום

Call for Papers קול קורא להשתתפות בכנס
“Not in My Back Yard (NIMBY)”:
Inter-Cultural Inclusion in
Educational Systems and in Society
January 7-8, 2015
:”“לא בחצר האחורית שלי
תרבותית במערכות חינוכיות ובחברה-הכלה בין

The conference Not in My Back Yard is a joint initiative of a consortium of three colleges: Beit-Berl College, Oranim
College and Rhode Island College (USA). The conference will take place on January 7-8, 2015 at Beit-Berl College and
Oranim College, Israel.
Topics: The conference will focus on a number of key concepts and issues central to the public and political agenda in most
established democracies around the world. The various concepts are interrelated, yet may sometimes be contradictory, e.g.,
inclusion versus exclusion; social exclusion of youth at-risk, pluriculturalism versus multiculturalism; multilingualism versus
monolingualism in educational systems as well as in various societal frameworks.
The choice of the central theme of this conference is an outcome of collaborative activities which have taken place during the
past year among faculty members from the three colleges. The theme is also directly linked to the central topic of diversity
and tolerance; in keeping with the concept of ”I am the other” currently being promoted by the Israeli Ministry of Education.
Purpose: The purpose of the conference is to shed light on intercultural encounters in various educational and societal
frameworks and enhance connections among the colleges and educational systems and practitioners in the field. Focusing
the discussion on these topics may result in the establishment of academic activities as well as policy formulation regarding
intercultural encounters (native born or veteran residents vs. migrants, majority vs. minority groups) in educational
frameworks, with the aim of attaining intercultural efficacy (changes in knowledge, attitudes and social responsibility) among
students in academic settings.
An additional important aim of the conference is to strengthen the academic ties among the three colleges. Following the
discussions at the conference we intend to publish a book which will include the various research papers and educational
projects presented at the conference.
Target Audience: Faculty members in the three colleges as well as other academic institutions, students, educators and
practitioners in the field.
Presentation Formats: The conference includes various presentation formats: paper presentations, thematic panel
discussions, round table discussions, poster presentations, workshops and field trips.
• Duration of presentations: individual papers will be assigned 20 minutes; panel, roundtable and workshops will be assigned 60
minutes each.
• Presentations will be delivered in English or Hebrew.
Abstract Submission: We welcome abstracts for papers reporting research studies, educational projects and initiatives
relevant to the conference general topic.
Abstracts should be submitted in English or Hebrew. Please attach your English abstract as a Word document
(maximum 350 words, excluding title and references, in Times New Roman, 12 pt.) no later than September 30, 2014
to Ms. Liza Shaulov: liza_s@oranim.ac.il
Please include the following information:
Author(s)’ name(s) and affiliation(s), author(s)’ e-mail address(es), presentation title, presentation format (paper
presentation, poster, panel, round table, workshop), an abstract and four key words.
All abstracts will be reviewed anonymously by the organizing committee.
Organizing committee members: Prof. Lilach Lev-Ari, Dr. Orly Haim, Prof. Ezra Stieglitz, Prof. Shosh Leshem, Dr. Moshe
Shner, Dr. Orly Sela, Prof. Anat Stavans, Ms. Anat Benson and Prof. Ellen Bilger.
If you have any questions, please contact:
Prof. Lilach Lev Ari - llevari@oranim.ac.il - Oranim Academic College
Dr. Orly Haim - orli.haim@beitberl.ac.il - Beit-Berl College
Prof. Ezra Stieglitz - EStieglitz@ric.edu - Rhode Island College

