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הזדמנות לפוסט-דוקטורט במחקר משולב בין אוניברסיטאי על פרקטיקות בהכשרת מורים
נפתחת הזדמנות ייחודית לביצוע מחקר בתר-דוקטורט בחינוך ,בנושא פרקטיקות ליבה בהכשרת
מורים .אנו מזמינים מועמדים להציע עצמם להשתתפות במיזם ייחודי המשותף לאוניברסיטאות
מחקר מובילות ,שהינו מחקר גישוש לאפיון דרכי הוראה מיטביות בהכשרת מורים .המועמד/ת
שתתקבל תיהנה מאפשרות לניהול מחקר עצמאי ,מהתנסות בעבודה משותפת בין מומחים בתחום
מחקר הכשרת המורים ,ומהנחיה צמודה ושותפות בכתיבה .בתר הדוקטורט מוצע מטעם
אוניברסיטת חיפה ,במסגרת שיתוף פעולה בין אוניברסיטאי (בין האוניברסיטה העברית ,הטכניון,
מכון וייצמן ואוניברסיטת חיפה) ובחסות המרכז לחקר למידה והתפתחות של מורים במאה ה21-
באוניברסיטה העברית.
משך :אוקטובר  - 2019מרץ .2020
היקף עבודה :כשלושה ימים בשבוע במשך  6חודשים (ניתן גם לבצע את המחקר לאורך משך
ארוך יותר ,בהקצאה של פחות ימים בשבוע ,אך תחת אותו מימון) .ניהול זמנים גמיש.
מימון מוצע :מלגה בהיקף של .36,000
אופי עבודת המחקר :ראיונות עם חברי סגל הכשרת מורים וסטודנטים בהכשרה ,איסוף חומרי
הוראה ותוצרי למידה ,ניתוח איכותני של פרקטיקות בהכשרת מורים ,ריכוז עוזרי מחקר במידת
הצורך ,תיאום בין החוקרים באוניברסיטאות המעורבות במחקר ,שותפות בכתיבת מאמר מסכם
ובפרסומים נוספים שיניב המחקר  ,תכנון שאלונים על בסיס ממצאי מחקר ומעורבות בכתיבת
הצעה למחקר המשך.
דרישות מהמועמד/ת:


סיום דוקטורט עד אוקטובר  2019ולא לפני .2014



יכולת כתיבה אקדמית מוכחת (עדיפות לבעל/ת פרסומים קודמים).



יכולת עבודה עצמאית ,באיסוף וניתוח נתונים ובתיאום ארגוני.



יכולת עבודה וכתיבה בשיתוף פעולה בצוות.

מועמדים מוזמנים לפנות בדוא"ל לד"ר צפריר גולדברג ,החוג ללמידה ,הוראה והדרכה ,הפקולטה
לחינוך ,אוניברסיטת חיפה .tgoldberg@edu.haifa.ac.il ,נייד 052-4407552
תאריך יעד להגשת פניות29/9/19 :
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לפניה יש לצרף:
מכתב קצר המסביר את העניין שלך במחקר המוצע ואת התאמתך לתפקיד
קורות חיים
תעודת תואר שלישי או עדות מנחה על מועד סיום דוקטורט משוער
מאמרים שפורסמו במידה ויש
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