עדיין לא מאוחר!
קול קורא למלגת הצטיינות למועמדים/ות לתואר שני מחקרי בחינוך
לשנה"ל תשפ"ג-תשפ"ד
מתעניין/ת במחקר על:

• חינוך יער (או גישות אלטרנטיביות אחרות) ,או
• למידה והתנהגות מידע ברשת ,או
• תרבות והתפתחות תורת הנפש ()Theory of Mind
רוצה ללמוד לתואר שני? צריך/ה עזרה במימון? ביה"ס לחינוך מציע מלגת הצטיינות לשנות הלימודים
תשפ"ג-תשפ"ד ,לסטודנט/ית לתואר שני ,במסלול המחקרי ,בתוכנית חינוך ,למידה והתחדשות.
המלגה מיועדת לסטודנט/ית שיחלו את לימודיהם/ן בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ג כסטודנט/ית
'מן המנין' וסיימו או מסיימים תואר ראשון בחינוך בממוצע ציונים גבוה .המלגה בגובה  4,914ש"ח
בחודש* ,תינתן במשך שנתיים תמורת התחייבות הסטודנט/ית להקדיש זמן ללימודים ולמחקר ולא
לעבוד בעבודה נוספת בהיקף של יותר מ  30%משרה .הסטודנט/ית מחויב/ת לסיים את התואר
במסלול המחקרי בתוך שנתיים ובכל מקרה בזמן שלא יעלה על שלוש שנים.
המלגה תינתן על בסיס הצטיינות והתאמה למחקר באחד הנושאים המצוינים .ניתן להגיש מועמדות
למלגה עד ה .15.11.22-יש לפנות במייל ולצרף את המסמכים הרשומים מטה בהתאם לנושא המחקר
בו אתםן מעוניינים/ות .מומלץ לפנות קודם לברור פרטים נוספים.
למידה והתנהגות מידע ברשת  -איריס טבק itabak@bgu.ac.il
תרבות והתפתחות תורת הנפש ( - )TOMמייקל ויינשטוק micwein@bgu.ac.il

חינוך יער (או גישות אלטרנטיביות אחרות) – גידי דישון  gdishon@bgu.ac.ilודנה ודר-וייס
vedderwe@bgu.ac.il
יכולים/ות להגיש מועמדות רק מי שיירשם ללימודי תואר שני במסלול חינוך ,למידה והתחדשות.
לתיאור התוכנית ,חינוך ,למידה והתחדשות ראו:
https://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/MA/MA_Curriculum.aspx
יש להגיש את המסמכים הבאים:
•
•
•

טופס הגשת המועמדות למלגה.
גיליון ציונים של תואר ראשון
מכתב המלצה מחבר/ת סגל אקדמי מהמוסד בו נלמד התואר הראשון.

*הערה – גובה המלגה תלוי בממוצע הציונים וייקבע לפי כללי המלגות האוניברסיטאיים.
מתן המלגה תלוי באישור האוניברסיטה ,ובהתאם להנחיות התקציביות.

טופס הגשת מועמדות למלגת הצטיינות – המסלול לחינוך ,למידה והתחדשות ,בית הספר לחינוך.

ת.ז___________________________

שם מלא______________________ :

פרטי תואר ראשון:
תחומי לימודים

מוסד לימודים

ממוצע הציונים

פרסים ותעודות הצטיינות

שנת סיום התואר

נושא המחקר המבוקש:
___________________________________________________________

מנחים/ות פוטנציאלים/ות מהמחלקה:
__________________________________________ .1
__________________________________________ .2
__________________________________________ .3

חתימה____________________

תאריך__________________________________

