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מידע מרשות המחקר ,נובמבר 2016
 .1רשות המחקר של המכללה מזמינה את חברי הסגל להגיש הצעות מחקר ובקשות לתמיכה
בעריכה לשונית ותרגום של מחקרים או הצגתם בכנסים בשנת תשע"ז .למידע מפורט לחצו
כאן.
 .2האגף למחקר ופיתוח של המנהל הפדגוגי במשרד החינוך מקדם את פיתוחן וישומן של
יוזמות חינוכיות .המעוניינים להצטרף למהלך פיתוח חדשני ולקדם רעיונות חינוכיים
מזומנים לקרא פרטים על כך בקישורhttp://hamamop.org.il :
 .3מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי
המחקר שלהם ,ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
השנה החל מחזור ב' של התכנית לפוסט-דוקטורט .ניתן לראות את רשימת עמיתי התכנית.
עמיתים אלו נבחרו מתוך  60חוקרים אשר הגישו מועמדות .במקביל נפתחה ההרשמה
למחזור ג' של תכנית הפוסט-דוקטורט :קול קורא לתכנית פוסט דוקטורט במכון מופ"ת
לשנה ג  '.חוקרים מתחילים ,בעלי תואר שלישי ,מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות
בתכנית .התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם ,שהמכללה מעוניינת במיוחד
לטפח ולקדם .המלצת המכללה היא תנאי סף לקבלה לתכנית .עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו
מלגת קיום חודשית אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר .עמיתים שלא
התקבלו בשנה הקודמת ועדיין עומדים בקריטריון של מספר שנים מאז סיום התואר,
מוזמנים להגיש שנית את מועמדותם .מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית
פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות
בישראל .לפרטים נוספים.
 .4הקרן הלאומית למדע מודיעה על פתיחת המחזור השלישי של התוכנית המשותפת ישראל-
קנדה .אתר הקרן פתוח להרשמה להגשות ולהגשת הבקשות האדמיניסטרטיביות .את הקול
הקורא וההנחיות המעודכנות ניתן להוריד מאתר הקרן .לפרטים נוספים.
 .5כנסים:
א .האיגוד העולמי למדעי היהדות יצא בקול קורא להגשת תקצירים לקונגרס העולמי
ה 17 -למדעי היהדות שיתקיים בתאריכים י"ד – י"ח באב תשע"ז ( 6-10באוגוסט
 )2017באוניברסיטה העברית בירושלים .לפרטים נוספים:
http://www.jewish-studies.org/concfp_he.ehtml
ב .קול קורא להגשת תקצירים לכנס בינלאומי העוסק בטכנולוגיה וחינוך .הכנס
יתקיים בוולנסיה שבספרד בתאריכים  6-8למרץ .2017 ,לפרטים
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