קול קורא לחוקרים מתחילים
חוקר מלווה מרצה – תשפ"ב
מחזור ב' של התכנית חוקר מלווה מרצה יוצא לדרך!
מטרתה של התוכנית חוקר מלווה מרצה היא להציע לחוקרים מתחילים להשתלב כשותפים פעילים ותורמים
במחקרים שחוקרים בכירים מובילים ,ולהגיע לפרסום אקדמי.
משך הפעילות :שנה.
התכנית היא ללא עלות לחוקרים המתחילים.
התוכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי המועסקים כמרצים במוסדות ל הכשרת מורים.
להלן רשימת החוקרים הבכירים שהביעו נכונות להנחות חוקרים מתחילים ותחומי המחקר שלהם.
חוקרים מתחילים שמעוניינים להצטרף לאחד החוקרים מתבקשים לשלוח קורות חיים ורשימת פרסומים לרשות
המחקר במכון מופ"ת  rashut@ macam.ac.ilולכתוב למי הם מבקשים להצטרף.
הגשת בקשות :עד 15.7.2021
תשובות יימסרו לפונים עד 15.8.2021
שם החוקר הבכיר

מוסד

פרופ' אלקד  -להמן אילנה

מכללת לוינסקי

ד"ר ארביב אלישיב רינת

מכללת סמינר הקיבוצים

ד"ר גוטמן מרי

מכללת תלפיות

ד"ר גנאיים דיא

מכללת סחנין

תחומי מחקר

הוראת הספרות
מדיניות חינוכית והשלכותיה
החברתיות; מדיניות כ"א בהוראה:
התמחות בהוראה ,חונכות
בהוראה ,התפתחות מקצועית
ונשירה מהוראה; מדיניות
בהכשרה להוראה; פדגוגיה
בהכשרה להוראה; ריבוד חברתי
במערכת ההשכלה ושוויון
הזדמנויות חינוכי
רב  -תרבותיות וחינוך ,הגירה
וזהות.
פסיכולינגו י סטיקה

של

השפה

הערבית ; עיבוד חזותי של אותיות,
מילים וטקסטים בערבית ; הבסיס
קוגנ יציה,

חינוך

וספרי

לימוד

בערבית ובחשבון; לקויות למידה
בקריאה חשבון וכתיבה ; עמדות
כלפי תלמידים עם לקויות למידה ;
סוציולינגוסיטיקה ;

ביטויים

של

מעמד

השפה

הע ברית במרחב ;

סטר או טיפים מגדריים וחינוך מיני
השכלה גבוהה :מדיניות ,מדדי
ביצוע ,הוראה למידה והערכה ;
חינוך ,ערכים וזהות לאומית ;

חינוך לפנאי

פרופ' דוידוביץ ניצה

אוניברסיטת אריאל

ד"ר וידרגור חוה

מכללת גורדון

ד"ר חיים אורלי

בית ברל

למידת שפות בהקשר הבית ספרי

ד"ר עשת יובב

המכללה האקדמית צפת

יושרה אקד מית

פרופ' פישר יעל

מכללת אחוה

קיוון חדש

ד"ר שינפלד מירי

סמינר הקיבוצים

חקר התפתחות חשיבת עתיד
בקרב תלמידים מחוננים
מצטיינים ורגילים הלומדים
בחטיבת הביניים
רב לשוניות – היבטים של
רכישת שפות נוספות בקרב
תלמידים עולים ו  /או רב -
לשוניים ; ערוב שפות; מדיניות
לשונית ; ה י בטים בהוראת ו/או

למידה ש יתופית מקוונת בסביבה
רב תרבותית ; למידה בעולמות
וירטואליים; כשירות רב  -תרבותית;
מודלים בלמידה שיתופית; למידה
מרחוק; למידה במדיה החברתית;
בינלאומיות

