מכון

מופ"ת

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

המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך

דוקטורנטים.יות בתחום החינוך? בואו עכשיו בשביל המחר!

"מעבר לאופק":
תוכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט
בשנים האחרונות של התואר השלישי בתחום החינוך?

מכון מופ״ת מזמין אותך לתוכנית ייחודית שמטרותיה הכרות עם מגוון סביבות
תעסוקה באקדמיה ,בשדה ,ובמשרד החינוך; מתן מידע וכלים להמשך ההתפתחות
המקצועית; ויצירת קהילת עמיתים ורשת מקצועית להמשך הקריירה.
מיתרונות התוכנית:













ליווי ותמיכה בהתפתחות המקצועית בקבוצת עמיתים של דוקטורנטים.יות ממוסדות שונים.
הרצאות של מומחים בנושאים החשובים לתכנון קריירה בתחום החינוך :ממשקים בין אקדמיה ,שדה ומטה;
בניית אסטרטגיה לכתיבה ופרסום של מאמרים; ארבע הרגליים של קריירה באקדמיה; נוכחות ונראות בקהילות
מדעיות ברשתות החברתיות; יזמות בתחום החינוך; ועוד.
היכרות עם תפקידי מפתח במערכת החינוך ,וחשיפה להזדמנויות מקצועיות בתוך האקדמיה ומחוץ לה:
משרד החינוך ,מכוני מחקר ,מגזר שלישי ,רשויות מקומיות ,ועוד.
מתן כלים מעשיים לקידום הקריירה – דוגמת הצגה אפקטיבית של מחקר מדעי ,בנייה וניהול של הזהות
המקצועית  -והתנסות בהם תוך כדי קבלת פידבק מקבוצת עמיתים.
חשיפה לשימוש ברשתות חברתיות בקהילה המדעית ולמיומנויות הרישות (הנטוורקינג) כאמצעי לפיתוח
ולקידום העתיד המקצועי.
מיפוי הצעדים בתכנון פוסטדוקטורט בארץ ובחו”ל :אפשרויות מימון ,יצירת קשרים ,כתיבת ביוגרפיה מדעית; ועוד.
הצגת קרנות מקומיות ובין-לאומיות למימון מחקרים בחינוך ומתן דגשים לכתיבת הצעת מחקר זוכה.
השתייכות לרשת מקצועית של בוגרי ובוגרות תכנית ההזנק “מעבר לאופק”.

לסילבוס מפורט של התוכנית

לחצו
כאן

הפרטים הקטנים:
משך התוכנית :שנה ,שישה מפגשים פעם בחודש (ימי ד׳ ,)9:00-14:00 ,החל מינואר 2022
דמי השתתפות מסובסדים( ₪ 500 :מלגות לעומדים בקריטריונים)
לפרטים נוספים :נא לפנות לטל אורן (מרכזת התכנית) ,career@macam.ac.il :טלפון03-6901429 :

מצפים לפגוש אתכם.ן
ד״ר גל בן-יהודה (מנהלת תכנית “מעבר לאופק״) וצוות המרצים והמרצות
ליווי אקדמי :פרופ’ חן שכטר (ראש מכון מופ״ת) ,פרופ׳ ציפי ליבמן (נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים) ,ופרופ׳ לילי אורלנד-ברק
(דיקנית הרשות ללימודים מתקדמים ,אוניברסיטת חיפה)
צוות היגוי :ד״ר עינת גוברמן (ראש רשות המחקר ,מכון מופ״ת) וד״ר אסנת רובין (ראש ביה"ס ללימודי התמחות מקצועית ,מכון מופ״ת)

להגשת מועמדות
לחצו כאן

