כיצד מגיעים אלינו ?

תשס"ט
שם החוקר

שם המכללה

ד"ר אבו-ראס רוידה

המכללה האקדמית בית ברל

אחמד וליד

אלקאסמי מכללה אקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון

ד"ר אילוז שירה
פרופ' ריץ' ישראל
ד"ר אפלבאום מרק
ד"ר לייקין רוזה
ד"ר בן איון חיה
ד"ר גביש בלה
ד"ר גרשמן יורם
ד"ר דאהר וג'יה
ד"ר ביאעה נימר
ד"ר דודזון רפי
ד"ר אבו סעד חסן

ד"ר לוין תרצה
ד"ר דיאב חנסאא
זדוף דיאנה
חגאזי יחיא
ד"ר קפל-גרין עדנה
ד"ר היימן רויטל
דהאן רינה
ד"ר הלפרן מלכה
ד"ר הרשקוביץ אורית
ד"ר שחם מירי
ד"ר מילר אורנה
ד"ר מעוז מיכל
ד"ר וינר-לוי נעמי
ד"ר זילברשטיין ירון

ד"ר חסנין סוהיל
ד"ר טנצר מירה
ד"ר שמלא ענת
ד"ר יריב אליעזר
ד"ר יפה אלקה
ד"ר דיקמן נעמי

שם המחקר
תפקיד ותרומת החונך לסטאז'רים בתכנית התמחות
ההוראה-סטאז' בבתי ספר ערביים בדואים בנגב.
עמדות של מורים כלפי שימוש במחשב וטכנולוגיות מידע
לצורכי הוראה במגזר הערבי.
קדושה דתית וקדושה אזרחית :מבט השוואתי על ימי זיכרון
לאומיים בחטיבת הביניים הישראלית.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש בדיקת תפיסת המושג "בעיה מאתגרת" בקרב מורים
למתמטיקה בעלי ניסיון ,תלמידים חזקים וקשר ביניהם.
קיי באר שבע
אוניברסיטת חיפה
עמדות תלמידי בית הספר היסודי כלפי לימודי התנ"ך.
מכללת לוינסקי לחינוך
שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים מודל השילוב הרצוי
מכללת לוינסקי לחינוך
בעיני המורות הכוללות.
פירוק ביולוגי של חומרים בעלי פעילות אסטרוגנית במשקעי
אורנים  -המכללה האקדמית
נחלים.
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
למידת מתמטיקה דרך פעילויות בסביבת טלפון סלולארי.
אלקאסמי מכללה אקדמית
לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורמים תרבותיים-חברתיים המשפיעים על אימוץ טכנולוגיות
ותקשוב על-ידי מורי מורים ,מורים וסטודנטים להוראה
קיי באר שבע
במגזר הערבי.
אלקאסמי מכללה אקדמית
לחינוך והמכללה האקדמית
לחינוך ע"ש קיי באר שבע
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי באר שבע
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש סיפורי הצלחה של המתמחה בשנתו הראשונה בהוראה.
דוד ילין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש המורכבות ביחסי הגומלין הנוצרים בין מכללה להכשרת
מורים לבין בית ספר משלב במסגרת .PDS
דוד ילין
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
המכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה

שימוש בכלים מולקולאריים לאפיון אוכלוסיות חיידקים במגוון
מקורות מים מתוקים ובעונות שנה שונות.
פרויקט ראשי קבוצות – סדנאות מונחות סטודנטים לקידום
למידה פעילה.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש מיקוח או תמורה עם הפטריארכיה? גברים פטריארכלים
ומקומם בקידום השכלת נשים ושינוי תפקידי מגדר.
דוד ילין
חמדת הדרום -מכללה אקדמית תהליך הכשרת סטודנטים להוראה מהמגזר החרדי
לחינוך ,יהדות והוראת המדעים במסגרת אקדמית :מאפיינים קוריקולריים ,ציפיות ועמדות
מתכשרים.
תפיסות ועמדות של סטודנטים ,במכללה להכשרת מורים,
מכללת סכנין להכשרת עובדי
ביחס לאלימות בבתי-ספר.
הוראה
שיפור תהליכי למידה שיתופית בקורס המקוון "מבוא למחקר
אורנים  -המכללה האקדמית
חינוכי-כמותי" לסטודנטים במכללת אורנים – מחקר פעולה.
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
המכללה האקדמית לחינוך
גורדון חיפה
אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך ,התנועה הקיבוצית

אילו נושאים עולים בהדרכה הפדגוגית ,כיצד הם נבחרים
ועל מה לא מדברים?
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת:
חקר מקרה.

מי אנחנו ?
לוח פעילויות

ד"ר לוטן צביה
פרופ' עירית קופפרברג
ד"ר ליכטינגר עינת
ד"ר מחאג'נה אברהים
פרופ' כפיר דרורה
ד"ר נאסר עבד אלפתח
ד"ר נאסר פאדיה
ד"ר סגל שרית
ד"ר עזר חנה
ד"ר סנדבנק אנה
ד"ר פיק אלה
ד"ר פישל דיתה
ד"ר טובלי אסתר
ד"ר קדיש דוד
ד"ר עובדיה אלונה
רגב חיותה
ד"ר נחליאלי טלי
ד"ר רונן אילנה
ד"ר שינפלד מירי
ד"ר רוסק סוזן

ד"ר שגיא רחל
סעדה נביל
גילת יצחק
שטיין חנן
ד"ר הררי ישראל
ד"ר אייבזו שירי
ד"ר שישון ברוריה
ד"ר מסאלחה טאהא
ד"ר שרון רקפת
ד"ר פלד יהודה
ד"ר בר-שלום עודד
ד"ר שרקייה ראג'ח
ד"ר שליו סתוית
ד"ר זעלאן נאסר

מכללת לוינסקי לחינוך

התפתחות ידע מקצועי בהוראה בשיח בעיות מקוון.

אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
המכללה האקדמית בית-ברל

תהליכי ויסות עצמי ומאפיינים מוטיבציוניים של תלמידים
תת -משיגים בביה"ס היסודי.
לימודי אסלאם בעידן הגלובליזציה :המקרה של הכשרת
המורים הערבים בישראל.

המכללה האקדמית בית-ברל

תפיסות מוטעות של מחזור המים בקרב סטודנטים להוראה.

מכללת לוינסקי לחינוך

לחץ בהכשרה להוראה.

אוריינות בגן הילדים :אינטראקציה בין ילדים במהלך כתיבה
המכללה האקדמית בית-ברל
של טקסט.
מיומנות תיקון הדנ"א בעקבות קרינת על-סגול ,והשפעתה
אורנים  -המכללה האקדמית
על התכונות האקולוגיות – חסרי חוליות ימיים כמודל.
לחינוך ,התנועה הקיבוצית
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש מחקר מעקב אחר :א( התפתחותן המקצועית של מורות,
בוגרות מסלול חינוך מיוחד; ב( זיהוי מקורות הידע של
קיי באר שבע
המורות ובחינת קישורן למסגרת העבודה ולהתנסות במהלך
שאנן המכללה האקדמית
ההכשרה להוראה.
הדתית לחינוך
המכללה האקדמית בית ברל

השפעת מיצויים צמחיים טבעיים על עמידות מושרית בצמחי
עגבניה :היבטים אפידמיולוגים וביוכימיים.

מכללת לוינסקי לחינוך

אירועים מעודדי חשיבה ואירועים בולמי חשיבה בהוראת
המתמטיקה.

מכללת סמינר הקיבוצים

הקורס המקוון :סביבת למידה התומכת בשונות בין לומדים.

המכללה האקדמית בית ברל

מחקר בין-לשוני :סגמנטציה של הברות בתהליכי עיבוד
פונולוגי בקרב מבוגרים דוברי עברית כשפת אם בעלי לקות
קריאה וקוראים תקינים הלומדים אנגלית כשפה זרה.
עמדות של תלמידים ערבים כלפי פנייה לעזרה בקשיים
לימודיים ובמצוקות אישיות.

מכללת לוינסקי לחינוך
אלקאסמי מכללה אקדמית
לחינוך
מכללת לוינסקי לחינוך
מכללה לחינוך גופני ולספורט
ע"ש זינמן במכון וינגייט

בדיקת ידע התוכן הפדגוגי של מורים מנוסים בחינוך גופני.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש בחינת שתי גישות להתנסות מעשית ותרומתן לפיתוח זהותו
המקצועית של פרח ההוראה.
דוד ילין
המכללה האקדמית הערבית
לחינוך בישראל  -חיפה
יצירת למידה משמעותית באמצעות וויקי – .Wiki
מכללת אוהלו בקצרין

המכללה האקדמית בית ברל
מרכז רפואי עמק עפולה
מרכז מו"פ אזורי ,המשולש

חקר הגורמים הקשורים בניצול שירותי ייעוץ גנטי בקרב
נשים מהאוכלוסייה הערבית בארץ.

