מכון

מופ״ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)

״קול קורא״
למחקר ייחודי
בתוכנית הפוסט-דוקטורט
במכון מופ״ת

יחידת מו״פ התנסות בהוראה (אקדמיה-כיתה) מחפשת חוקר/ת לביצוע מחקר במסגרת תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת,
בנושאים אלה:
•קהילה מקצועית לומדת של מורים מכשירים וגננות מכשירות.
•קהילה מקצועית לומדת של מובילות אקדמיות ,המובילות בשדה קהילה מקצועית לומדת של סטודנטים ומורים מכשירים יחד.
הסטודנטים המתכשרים להוראה במסגרת תוכנית אקדמיה-כיתה שותפים במשך שלושה ימים בשבוע בהוראה בכיתה (או יומיים +
 60שעות גמישות) .נוסף על הגידול במספר שעות הנוכחות של הסטודנטים בכיתות ,גם תפקיד המורה בכיתת האם השתנה.
במודל המסורתי המורה הייתה “מורה מלווה״ ,אך בתוכנית אקדמיה-כיתה המורה בכיתת האם הקולטת את הסטודנטית היא “מורה
מכשירה״ .המשמעות היא שחלק ניכר מתפקיד ההכשרה של הסטודנטיות מונח כיום על כתפי המורות המכשירות .עקב השינוי,
גם תפקידה של המובילה האקדמית (מדריכה פדגוגית ,מד״פית) עבר שינוי .מכאן ואילך היא תוביל “קהילה מקצועית לומדת״
שבה נפגשות מדי שבוע הסטודנטיות והמורות המכשירות ,ובהובלת המד״פית הן תעסוקנה בשיפור איכות ההוראה באמצעות חקר
הפרקטיקה.
כדי לתמוך בצרכים של המורות המכשירות (והגננות המכשירות) לאור השינוי בתפקידן ,וכן בצרכים של המד״פיות בהובלת
הקהילות ,יחידת מו״פ התנסות בהוראה יוזמת קהילה מקצועית לומדת של מורות וגננות מכשירות וקהילה מקצועית לומדת של
מד״פיות .באמצעות הקהילות הללו נזהה את הצרכים ,נתכנן מענים ,נתנסה בהם בשדה ונעריך את מידת היעילות של המענה
בהתנסות.
חבר/ת צוות מו״פ התנסות בהוראה יובילו את שתי הקהילות המקצועיות הלומדות .אנו מחפשים חוקר או חוקרת שיצטרפו בקביעות
למפגשי הקהילות הללו ויחקרו את איכות ויעילות הביצוע ,כדי שנוכל לתכנן את השיפור לקראת ההמשך.

* המחקר יתבצע במסגרת תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת; ההרשמה והמיון יהיו בהתאם לתנאי התוכנית
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מפגש למתעניינים יתקיים ביום ראשון ,י׳ בכסלו תשפ״ב ,14.11.2021 ,בשעה 14:30

להרשמה לחצו כאן

המועד האחרון להגשת המועמדות :יום חמישי ,י״ב בטבת תשפ״ב16.12.2021 ,
לתנאי הקבלה ,לרשימת המנחים ולטופס ההרשמה המקוון היכנסו לאתר תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת
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