ועדת המחקר הבין-מכללתית תשע"ב  -הצעות מחקר שאושרו לביצוע
שם החוקר
דר' פרנקל טובה
דר' שרל פוקס פול

שם החוקר
דר' רפאלי ורד

שם החוקר

מכללה
אפרתה

מכללה
קיי

מכללה

שם המחקר
הערכת קורסי הפיתוח המקצועי של מורים מתחילים על פי מתווה אופק חדש

שם המחקר
פסיכולוגיה חיובית בהכשרה להוראה :חוויות של 'זרימה' בלמידה בקרב סטודנטים
להוראה
שם המחקר

דר' ויצמן שוש
דר' קרניאלי מירה

אורנים

כיצד אקדמאים הפונים להוראה כקריירה שניייה תופסים את עתידם המקצועי?

דר' מירסקי ניצה

אורנים

נזקי גלוקוז גבוה בתאי עצב בתרבית והשפעת  - GTFחומר אנטי סוכרתי
המופק משמרים

דר' מישר טל חגית

אורנים

שימוש בויקיפדיה על ידי מורים :בין הרצוי למצוי

דר' כהן גילת
דר' ברנשטוק גלית

אורנים

התאמת יחיד-ארגון' ומוכנות מורים לשינוי של "תוכנית התקשוב הלאומית"

דר' שוורץ מילה

אורנים

השפעת תפקודים ניהוליים על התפתחות מיומנויות טרום אקדמיות ואקדמיות
בגיל הרך

שם החוקר
דר' תמיר ורד

שם המחקר

מכללה

מבנים משפחתיים עכשווים :עמדות וסטריאוטיפים של גננות ומתכשרים להוראה
סמינר
הקיבוצים לנוכח מציאות זו בעבודתם החינוכית היומיומית
מידת הצלחתם של סטודנטים "מיוחדים"" ,מצוינים" ו"רגילים" בקורסים מקוונים

דר' רונן אילנה

סמינר
הקיבוצים

דר' זייפרט תמי
דר' זלקוביץ ציפי

התמודדות עם שינויים טכנולוגיים-פדגוגיים בהוראה בעידן של התפתחות טכנולוגית
סמינר
הקיבוצים מואצת

דר' שרירא שרה
דר' שינפלד מירי

סמינר
הקיבוצים

בין פדגוגיה לטכנולוגיה :מזמינות פדגוגיות של סביבות הוראה מקוונות

דר' קריץ מיקי

סמינר
הקיבוצים

ייצוגים וירטואליים בסביבות למידה תלת ממד

דר' גסר דבורה
דר' רוזנברג קטיה

סמינר
הקיבוצים

נשירה מהכשרה להוראה

דר' בן פשט מלכה

תולדות העיצוב המקומי בלימודי עיצוב במוסדות אקדמיים להכשרת מעצבים
סמינר
הקיבוצים ומורים לעיצוב בישראל

דר' הרפז גל

מסוגלות עצמית אקדמית ,סגנון בקשת עזרה ,הזדהות עם המוסד ומידת התמיכה
סמינר
הקיבוצים הניתנת לסטודנטים בעלי לקויות למידה והשפעתם על הרווחה הנפשית והצלחתם
בלימודים

דר' שרייבר בטי
דר' ולדמן טינה
דר' כרמל ריבי

סמינר
הקיבוצים

The Impact of Using Assistive Technology (AT) Reading Software
in English for Academic Purposes (EAP) on Reading Fluency and
(Comprehension of Students with Learning Disabilities (LD

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

דר' רביב תמר

וינגייט

השפעה של תכנית התערבות בשיעורי חינוך גופני על מוטיבציה לפעילות גופנית
בשעות הפנאי ועל כושר גופני בקרב תלמידות תיכון

דר' קנופ שטינברג נילי

וינגייט

הערכת שיווי משקל ויציבות בקרב שחקני כדורסל צעירים לאורך שנת אימונים

דר' אילת אדר סיגל

וינגייט

הערכת השפעתה של תכנית קידום בריאות ילדי כיתות ה'-ו' במועצה המקומית בית
דגן ,השנה השנייה

שם החוקר

שם המחקר

מכללה

גב' שני מיכל
גב'רגב חיותה
גב' דראל מיכל

לוינסקי

הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת לקידום הבנה מתמטית של תלמידים על הרצף
האוטיסטי

דר' גביש בלה

לוינסקי

מה עושה ההכשרה לתפיסת עולמם המקצועי של המתכשרים להוראה בחינוך
המיוחד?

דר' רוסו צימט גילה
גב' רבנר נחמה
גב' שיפרין זהרה

לוינסקי

תפיסות עולם על אודות חינוך וטיפול בגילאי לידה עד שלוש ,של סטודנטים לחינוך
ושל צוות ההוראה בגיל הרך במכללות

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' שישון ברוריה
דר' פופר גבעון אריאלה

דוד ילין

מסע לתכנית מס"ע :מחקר הערכה של תכנית המצוינים ותרומתה להתפתחות
המקצועית של המשתתפים בה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

דר' בן נון נעמי

דוד ילין

Teaching in a second language:The Experience of Non Native
Hebrew Speakers teaching in Israel

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

פרופ' עליאן סלמאן

הערבית

מאפייני "המורה המצוין" כפי שהם נתפסים על ידי מנהלים מהמגזר הערבי

דר' שחר סימן-טוב אתי

הערבית

תפיסת הרוחניות ותפיסת זיקתה לחינוך בקרב פרחי הוראה מהמגזר הערבי
בישראל

דר' עבאס רנדה

הערבית

תפיסת בית הספר על ידי התלמידים ,רקע חברתי-כלכלי ודמוגרפי ומרכיב סיכון
לנשירה :השוואה בין תלמידים במערכת החינוכית הערבית לבין תלמידים
במערכת החינוך הדרוזית

שם החוקר

מכללה

שם המחקר

דר' גינדי שחר

בית ברל

מחקר רטרוספקטיבי של השמת תלמידים על הספקטרום האוטיסטי

דר' שנהב שלי

בית ברל

חינוך ,זהות וזיכרון במרכזי מורשת אתניים

דר' הדר לינור
דר' גרינברגר לורי
דר' ג'יוסי ורוד
דר' מרקוביץ דליה

בית ברל

הבניית זהות מקצועית של בוגרי המכללה האקדמית בית ברל בזיקה לתהליך
ההכשרה במכללה

דר' קליבנסקי חגית

בית ברל

שילוב של ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים בתנועת נוער

דר' אייזיקוביץ-אודי עינב
פרופ' פרסקו ברברה

בית ברל

תפיסות מפתחי תכניות ,ומורים למתמטיקה את תכניות הלימודים החדשה
במתמטיקה בגישת ה"Alignment"-

דר' בוני נח חגית
דר' חימי חנה

בית ברל

עמדות מקצועיות ואישיות של סטודנטים להוראה כלפי חומרים פסיכואקטיביים
)חפ"א( :סמים ,אלכוהול וטבק

מכללה

שם המחקר

שם החוקר
מר אסעד חאלד

אלקאסמי

אפקט החשיפה לקורס טכנולוגי עתיר ידע בנושא עיבוד ספרתי של תמונה במחשב
של תלמידות ערביות בחטיבת הביניים מבחינת הישגיהן ועמדותיהן אודות הרצון
שלהן ללמוד ולעסוק בתחום

דר' מראם מסראווי

אלקאסמי

אימהות מוקדמת בקרב סטודנטיות ערביות לתואר ראשון :מאפיינים ודרכי
התמודדות

דר' חבאיב האלה

אלקאסמי

הקשר בין עמדות גננות כלפי חינוך לקריירה בגיל הרך ותפיסת מסוגלות מקצועית

דר' קופרסמיט ג'ודי

אלקאסמי

דר' גנאיים אסמאא
דר' דאהר וגיה
דר' ביאעה נימר

אלקאסמי

ניתוח לשוני-דסקורסיבי של טקסטים נרטיביים ועיוניים כתובים באנגלית על ידי
דוברי ערבית :תובנות על כשירותם הלשונית באנגלית כL2-
The Development of College Instructors' Technological
Pedagogical and Content Knowledge

גב' נבילה סמארה

אלקאסמי

תחושת מסוגלות עצמית בקרב מורים ערבים המשלבים תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים בכיתתם

מכללה

שם המחקר

שם החוקר
דר' גוברמן ראיסה
דר' מנדלר דפנה
דר' ברבש מריטה

אחוה

מתמטיקה רלוונטית :שילוב בין לימודי מתמטיקה ללימודי הסביבה
בבית הספר היסודי

