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תשרי ,תשע"ב
אוקטובר2011 ,

מרצים ,קולגות וחברים לעבודה,
לאחר חודשים בהם הפרענו לכם את מנוחת הקיץ ,אתם מוזמנים לעיין בתוצרים הראשונים של חוברת
פרסומי הסגל ,תחומי העניין וההתמחות של חברי הסגל במכללה.
הכוונה היא להפוך את הוצאת החוברת למסורת ,בה נוכל להציג את ההישגים האקדמיים בתחום
התמחותם של חברי סגל המכללה .החוברת תפורסם באתר המכללה ותופץ לעמיתים מהמכללה ומחוצה
לה.
מוגשת לפניכם המהדורה הראשונה של קובץ הפרסומים ותחומי העניין של חברי הסגל במכללה .המהדורה
הנוכחית של קובץ הפרסומים מופיעה באתר המכללה.
)לשם הנוחות קובץ הפרסומים וקובץ תחומי העניין מצויים בקישורים נפרדים(.
במהלך תכנון וביצוע החוברת עמדו לפנינו שתי מטרות עיקריות:
הכרה פרופסיונאלית מעמיקה של הקולגות איתם אנו עובדים מספר שנים ,ויצירת הזדמנות לתכנון
מחקרים משותפים לחוקרים שלא עבדו בשיתוף קודם לכן.
הפרסומים  /מחקרים שמתפרסמים בחוברת זו הם משנת  ,2011 – 2009באנגלית ובעברית.
כמו כן ,כדי לעודד שיתוף פעולה בין חברי הסגל ועל-מנת לאפשר היכרות הדדית טובה יותר מוצגים
תחום\תחומי ההתמחות ונושאי המחקר והעניין של החברים.
חלק זה מצורף עבורכם בעותק שבידכם.
אתם מוזמנים לעיין במחקרים שפורסמו עד כה במסגרות שונות ולהכיר את תחומי העניין והמחקר
המגוונים של כולנו.
מבחינתנו זו חוברת הפרסומים הראשונה ,ובעתיד מקוות אנו לעדכן בכל ראשית שנה את הפרסומים
החדשים ואת המחקרים השונים שבתהליך ביצוע.
בברכת שנה טובה ופורייה לכולנו ,שנת הישגים ופרסומים אקדמיים,
לו יהי!

ד"ר היידי פלביאן

ד"ר אורית אבידב-אונגר
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ד"ר אבידב-אונגר אורית
תחום התמחות :מנהל החינוך
תחומי המחקר :הובלת תהליכי שינוי בארגונים; פיתוח מקצועי של עובדי הוראה; הטמעת
טכנולוגיות חדשניות במערכת החינוך; העצמת מורים
ד"ר אבו נג'א מחמד
תחום התמחות :מתמטיקה והוראתה
תחומי המחקר :השימוש בטכנולוגיה להוראת המתמטיקה; תפיסת מושגים מתמטיים בקרב
תלמידים; רמות החשיבה הגיאומטרית בקרב סטודנטים
ד"ר אור עדנה
תחום התמחות :פסיכולוגיה התפתחותית; פדגוגיה לגיל הרך
תחומי המחקר :ויסות עצמי בגיל הרך; המשחק בגיל הרך; חשיבה סימבולית; ארגון סביבה
לימודית בגיל הרך; קשר בין תנועה לחשיבה
ד"ר איזנברג יוספה
תחום התמחות :אסטרטגיות למידה לילדים בעצ"מ;
שילוב ילדים חולים במערכת החינוך; פדגוגיה והדרכה פדגוגית
תחומי המחקר :שילוב ילדים חולים במערכת החינוך; פדגוגיה והדרכה פדגוגית בחינוך המיוחד
ד"ר אלמכאוי שאהר
תחום התמחות :גידול בעלי חיים בקרב הבדואים בנגב
תחומי המחקר :מאזן אנרגיה בבעלי חיים :פיזיולוגיה ואדפטציה במדבר; ייצור חלב בכבשים,
עזים וגמלים; שימוש בבעלי חיים בקרב הבדואים; גידול בעלי חיים ביישובים בדואים;
אינטנסיבית ואקסטנסיבית; חלוקת עבודה ותפקוד משפחתי בגידול בעלי חיים
ד"ר בורץ מרק
תחום התמחות :פסיכולוגיה קלינית
תחומי המחקר :גיל נעורים; בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם; טראומה; מעברים בחיים;
פסיכולוגיה על פי הגישה של יונג
ד"ר בן שלום מנחם
תחום התמחות :היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה; תלמוד
תחומי המחקר :היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה;
ספרות תלמודית; הנצרות הקדומה  -יהדות מול נצרות; ש.י .עגנון  -שיח רב;
שכבתי אינטרדיסציפלינרי  -שימוש במקורות יהודיים עתיקים בספרות עברית חדשה;
מלחמת יום כיפור  -מהלכים צבאיים ,תרבות וחברה  -היסטוריוגרפיה והדרכים לכתיבת
היסטוריה.
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ד"ר ברבש מריטה
תחום התמחות :מתמטיקה והוראתה
תחומי המחקר :פיתוח תובנה מתמטית ואפיוניה; גישה בינתחומית להוראת המתמטיקה;
ידע דיסציפלינארי כבסיס דידקטי בהוראת המתמטיקה; הוראת הגיאומטריה בשכבות גיל שונות;
לשון ומתמטיקה :התלות ההדדית
ד"ר ברוך רחל
תחום התמחות :תקשוב בחינוך
תחומי המחקר :טכנולוגיית המידע; סביבות למידה; מגדר
ד"ר ברזנר-מזור מוניקה
תחום התמחות :מדריכה פדגוגית ומרצה )ראש מסלול לשעבר(
תחומי המחקר :אהבה וחינוך; חינוך ורגשות; אמפתיה; אסתטיקה; הדרכה פדגוגית
ד"ר ברץ לאה
תחום התמחות :ספרות עברית וספרות ילדים
תחומי המחקר :ספרות בהיבט רב תרבותי; ספרות בעידן מתוקשב
ברק-לוי יעל
תחום התמחות :תפקיד האב במשפחה והתמודדות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
תחומי המחקר :התמודדות משפחות לילדים בעלי צרכים; מיוחדים; מעורבות האב במשפחה;
ילדים בעלי לקויות תקשורת; שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
ד"ר גוברמן ראיס
תחום התמחות :חינוך מתמטי
תחומי המחקר :חשיבה מתמטית והתפתחותה; ידע מורים; יצירתיות מתמטית; קדם אלגברה
והוראתה
ד"ר גוטרמן קובי
תחום התמחות :מנהל החינוך
תחומי המחקר :שיפור תהליכי הוראה למידה; מנהיגות חינוכית – פדגוגית; תצפיות הוראה ושיח
פדגוגי
ד"ר גורב דבורה
תחום התמחות :חינוך מתמטי
תחומי המחקר :שילוב טכנולוגיות בהוראת המתמטיקה; למידה מרחוק; שיח מצוקה; ידע
הנדרש ממורים למתמטיקה
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גרומברג-ורדי רוית
תחום התמחות :חינוך מיוחד
תחומי המחקר :שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה כוללת; הפרעות קשב וריכוז
ד"ר גרין הילה
תחום התמחות :חינוך מיוחד ובלשנות קלינית
תחומי המחקר :דיבור ושפה אצל ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה; פרוזודיה של השפה העברית
המדוברת
ד"ר גרפי-שרעבי גזית
תחום התמחותDifferentiated Instruction :
תחומי המחקר;Teaching Strategies ;Curriculum ;Assessment ;arningLe Styles :
Diverse Classrooms
ד"ר דן דורון
תחום התמחות :לשון המקרא לאור הלשונות השמיות
תחומי המחקר :משחקי מילים בלשון המקרא; חקר האטימולוגיה של מילים מקראיות לאור
הלשונות השמיות; לשון ספרות הילדים
ד"ר האופטמן שרה
תחום התמחות :הוראת הספרות עם/ללא מחשב
תחומי המחקר :הספרות ,קריאת ספרים וניתוחם; לאחרונה ספריו של סייד קשוע ובעיקר "גוף
שני רבים" )(2010
ד"ר הכהן הדס-מלכה
תחום התמחות :חינוך מיוחד; מחשבים בחינוך המיוחד;שילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה
תחומי המחקר :מודל לבניית קורס אקדמי מקוון מצליח בחינת הטמעתן של האסטרטגיות
הפדגוגיות בסביבה וירטואלית ; אימון במשחקי מחשב והשפעתם על הישגים לימודיים
ד"ר וורם אריה
תחום התמחות :היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
תחומי המחקר :ניסויי חשיבה במדע; סוגיות פילוסופיות במדע המודרני;
אינפורמטיביות; רציונליות וקידמה במדע חינוך ,חברה ומדע
ד"ר ויסמן תמר
תחום התמחות :חינוך מתמטי
תחומי המחקר :שילוב מחשב בהוראה; למידה מרחוק; שיח מצוקה; הידע הנדרש ממורים
למתמטיקה
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פרופ' וינר שלמה
תחום התמחות :חינוך מתמטי
תחומי המחקר :התפתחות מושגים מתמטיים; תהליכי פתרון בעיות מילוליות ובעיות הוכחה
במתמטיקה; שילוב ערכים חינוכיים בשיעורי המתמטיקה
ד"ר ולדימירסקי אירנה
תחום התמחות :היסטוריה כללית
תחומי המחקר :היסטוריה של מזרח אירופה ומרכז אסיה בעת החדשה; היסטוריה של ארצות
הברית; היסטוריה אינטלקטואלית ומעבר רעיונות בין מערב למזרח; היסטוריה יהודית מודרנית;
שימוש בטכנולוגיות מידע במקצועות הומניים
ד"ר זמיר שרה
תחום התמחות :מנהל מערכות חינוך הערכה; חברה ומדיניות החינוך
תחומי המחקר :סוציאליזציה פוליטית; מדיניות החינוך; החברה הישראלית;
תקשורת בינאישית ובין-תרבותית
ד"ר חת ענבל
תחום התמחות :נוירופסיכולוגיה
תחומי המחקר :זיכרון ושינויים התפתחותיים בסוגי זיכרון שונים עם ההזדקנות; לקויות למידה
ובפרט דיסלקציה; תפקודי חשיבה גבוהים )ניהוליים(; חינוך מיוחד;  ;ADHDאוטיזם
ד"ר טובול-לביא גילה
תחום התמחות :קלינאית תקשורת
תחומי המחקר :התפתחות שפה; לקויות שפה אצל ילדים; הקשר בין שפה דבורה לשפה כתובה
ד"ר לוי עמיר
תחום התמחות :מנהל חינוך; משאבי אנוש; מנהיגות; שינוי ארגוני
תחומי המחקר :פוליטיקה עוצמה והשפעה; שינוי ויזמות
ד"ר לוין אורנה
תחום התמחות :ספרות עברית חדשה
תחומי המחקר :חקר עגנון; פיתוח מערכות למידה מתוקשבות )ספרות ומחשבים ,טכנולוגיה(;
הוראת מחוננים ומצטיינים; ספרות ומקרא; ספרות משווה
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ד"ר לשם בקי
תחום התמחות :אלימות בקרב בני נוער
תחומי המחקר :חשיפת בני נוער )יהודים וערבים בישראל ובני נוער פלסטיניים בגדה ובמזרח
ירושלים ( לאלימות בקהילה :ההשלכות כתוצאה מחשיפת בני נוער )יהודים וערבים בישראל ובני
נוער פלסטיניים בגדה ובמזרח ירושלים( לאלימות תמיכת המשפחה ותמיכת המורים כגורמים
ממתנים
ד"ר מאי נירה
תחום התמחות :פדגוגיה ביקורתית; הנחיית מעגלי דעת דיאלוגים;
הנחיית צוות חשיבה בהוראה דיאלוגית פריירינית; טיפול בילדים עם ל"ל
תחומי המחקר :הבניית ידע פרופסיונאלי במעגלי דעת דיאלוגיים אצל מורי חינוך
מיוחד ואצל מורי סטאז'
ד"ר מגן-נגר נגה
תחום התמחות :אוטונומיה בית ספרית :בתי ספר בניהול עצמי ,שיתוף מורים בקבלת החלטות,
אוטונומית המורה; הנשירה מבית-הספר היסודי ועד בית-הספר התיכון :תופעת הנשירה הגלויה
והסמויה בבתי הספר ,תוכניות למניעה וצמצום הנשירה; הוראה-למידה-הערכה :איכות ההוראה,
המורה הטוב ,אסטרטגיות הוראה ,סגנונות ואסטרטגיות למידה ,הערכה חלופית ,הל"ה בסביבה
מתוקשבת; חינוך מתמטי :קשיי למידה במתמטיקה והוראה מתקנת; סטטיסטיקה בחינוך:
מודלים היררכיים 2/3) HLM -רמות( ,ניתוח משוואות מבניות ,AMOS -ניתוחי שונות ורגרסיה-
 ,SPSSתורת השטחות.SSA -
תחומי המחקר :איכות ההוראה בבתי ספר; הוראה איכותית בסביבה מתוקשבת; קשיי למידה
במתמטיקה -היבטים קוגניטיביים ופסיכולוגיים
ד"ר מועלם אורית
תחום התמחות :התפתחות הילד וחינוך בגיל הרך; התפתחות מוזיקלית וחינוך מוזיקלי בגיל הרך
תחומי המחקר :התפתחות מוקדמת והתפתחות מוזיקלית; פסיכולוגיה של המוזיקה;
אינטראקציות מוקדמות בין הורים וילדים; משחק ומשחקיות בגיל הרך; מוזיקה ורגשות
ד"ר מוראשן איריס
תחום התמחות :מדעי החינוך
תחומי המחקר :פדגוגיה; מתודיקה להוראת אנגלית; שילוב המחשב בהוראה ובלמידה
ד"ר מיכאל אורלי
תחום התמחות :חינוך; חונכות; פדגוגיה; רב תרבותיות והתמחות בהוראה
תחומי המחקר :התמחות בהוראה; חונכות פר"ח; סטאז'; פיתוח מקצועי למורים חדשים;
חינוך רב תרבותי
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ד"ר מינצר ארלט
תחום התמחות :פסיכולוגיה
תחומי המחקר :פסיכולוגיה של גיל הנעורים; הומוסקסואליות; פסיכולוגיה וספרות
ד"ר מנדלר דפנה
תחום התמחות :כימיה סביבתית; פדגוגיה; הכשרת מורים; קיימות
תחומי המחקר :הכשרת מורים
ד"ר מרגליות אדווה
תחום התמחות :הוראת מדעים; חשיבה מסדר גבוה ופתרון בעיות מורכבות; חשיבה יצירתית;
חשיבה המצאתית שיטתית; חשיבת השבחה; תורת המובן לטיפוח החשיבה
תחומי המחקר :חשיבה מסדר גבוה בהוראת המדעים; חשיבה יצירתית בהוראה ובלמידה; תורת
המובן בהוראה ובלמידה; למידה מקוונת במצבי מצוקה ;שילוב טכנולוגיה בהוראה; למידה
מרחוק; שיח מצוקה
פרופ' נחמיאס שלמה
תחום התמחות :דיני חינוך; משפחה ונוער ; עבריינות נוער
תחומי המחקר :מהותה ומשמעותה של הזכות לחינוך; מידת הצידוק לכפיית החינוך ;היבטים
משפטיים ,מוסריים וחינוכיים; במערכת היחסים שבין הורים לילדיהם; האינטגרציה בחינוך
במבחן משפטי; אחריות מורים לנזקי תלמידים; אמצעי משמעת במבחן משפטי; אתיקה בחינוך;
היבטים משפטיים מוסריים וחינוכיים בהפעלת שיקול דעת עובד החינוך
ד"ר נור טליה
תחום התמחות :ביוכימיה ותזונה
תחומי המחקר :ביוכימיה ותזונה; למידה מתוקשבת
ד"ר סדן מיכל
תחום התמחות :תרבות ואמנות; תכנון לימודים
תחומי המחקר :רועה הצאן בתרבות ישראל ; היבטים אמנותיים בתרבות ישראל; נוף זהות
ומקום; שיתוף מורים בתהליכי תכנון לימודים
ד"ר סיון תמר
תחום התמחות :חינוך מיוחד
תחומי המחקר :לקויי למידה ,ליקויי קריאה וכתיבה; שילוב בעלי צרכים מיוחדים במסגרות
חינוך נורמטיביות; אוריינות ;קריאה וכתיבה בהקשר דו-לשוני ורב תרבותי; סיפורי חיים
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פרופ' ספראי זאב
תחום התמחות :היסטוריה של ארץ ישראל בתקופת בית שני ,משנה ותלמוד
)הלניסטית ,רומית וביזנטית(
תחומי המחקר :גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל בתקופות אלו; כלכלת ארץ ישראל בתקופה
זו; ספרות חז"ל; פירוש המשנה; הקשרים בין הממצא הארכיאולוגי לספרות חז"ל
ד"ר עמיר עליזה
תחום התמחות :אוריינות; חברה ותקשורת
תחומי המחקר :פיתוח מקצועי של מורים )השתלמויות ותכנון לימודים( ושל מורי מורים;
הטמעת תהליכי שינוי פדגוגיים בראייה מערכתית -שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי דעת
שונים; פיתוח סביבות לימודיות אורייניות  -השיח הדבור והשיח הכתוב; דיאלוג בשדה החינוכי
ובתחום התקשורת – הבניית יחסי מוען נמען
ערפאת אדיבה
תחום התמחות :חינוך; הוראת השפה הערבית;
העשרה אינסטרומנטאלית )התיאוריה של פרופ' פוירשטיין(
תחומי המחקר :חינוך :בוגרים ,תפישות והשפעות ,רב תרבותיות
פישמן לידיה
תחום התמחות :מוסיקה בגיל הרך; שירה ,תנועה ונגינה
תחומי המחקר :שפה; זיכרון מוסיקלי
פישמן-קיים הלית
תחום התמחות :מוכנות לחשבון; הוראה מתקנת בחשבון ובשפה ; אבחון דידקטי

ד"ר פישר יעל
תחום התמחות :מנהל החינוך
תחומי המחקר :מצוינות בית ספרית; מעורבות הורים; תפיסת מסוגלות של מנהלים
ד"ר פלביאן היידי
תחום התמחות :פדגוגיה והדרכה; חינוך מיוחד
תחומי המחקר :תהליכי הכשרת מורים; שילוב תלמידים ומתבגרים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך
ובחברה; תהליכי הוראה-למידה; פיתוח תהליכי חשיבה בקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר פלד ברכה
תחום התמחות :אסטרטגיות הוראה למידה
תחומי המחקר :פיתוח חשיבה; תקשוב -בין פדגוגיה לטכנולוגיה; התאמות דידקטיות
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ד"ר פלטי נילי
תחום התמחות :לקויות למידה; הוראה מתקנת קריאה ,כתיבה
)גן וביה"ס ,מבוגרים(; קשב וריכוז; אסטרטגיות למידה
תחומי המחקר :תהליכי הכשרת מורים; שילוב תלמידים ומתבגרים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך
ובחברה; תהליכי הוראה-למידה; פיתוח תהליכי חשיבה בקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר פליישמן עמוס
תחום התמחות :חינוך מיוחד
תחומי המחקר :התמודדות מבוגרים )הורים ,מורים ומבודרים בעלי צרכים מיוחדים( עם קשיים
הנובעים מהצרכים המיוחדים .עסקתי בשנים האחרונות ב:
 .1התמודדות הורים עם אוטיזם
 .2התמודדות מבוגרים עם  ADHDוהפרעות התנהגות.
התמודדות מורים והורים עם אלימות של ילדים עם ADHD
פרופ' פרידמן יצחק
תחום התמחות :מנהל החינוך
תחומי המחקר :מדידה והערכה; פסיכולוגיה ארגונית בארגוני חינוך; שחיקה והתחדשות של
מורים ומנהלים; רפורמות במערכות חינוך; ניהול עצמי של בתי ספר
ד"ר פריינטה בלהה
תחום התמחות :פסיכולוגיה חינוכית :העברה בין דורית
תחומי המחקר :העברת ערכים וזהויות בין דורית; ההתמודדות ההורית עם יציאתו של הילד
מהבית
פרופ' צבר בן יהושע נעמה
תחום התמחות :תכנון לימודים; חנוך יהודי פלורליסטי; שיטות מחקר איכותיות
תחומי המחקר :תפיסות בחינוך יהודי פלורליסטי; אתיקה במחקר איכותי פרשני;
משפחות משולבות
פרופ' קוזולין אלכס
תחום התמחותCognitive psychology :
תחומי המחקרDynamic assessment of learning ; potential ; Cognitive education ; :
Cross-cultural differences in cognition
ד"ר קולן ברברה
תחום התמחות :ספרות אנגלית; למידה מקוונת; הוראת אנגלית
תחומי המחקר :ספרות ותרבות ויזואלית; ספרות והמח; כתיבה אקדמית
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ד"ר קלניצקי אסתר
תחום התמחות :יעוץ חינוכי ,תעסוקתי; הכשרת מורים בעלי צרכים מיוחדים
תחומי המחקר :רב תרבויות בחינוך; זהות וזהות מקצועית של מורים; נגישות להשכלה גבוהה;
תכניות לקידום אוכלוסיות ייחודיות
ד"ר קס אפרת
תחום התמחות :פיתוח תחושת מסוגלות אישית ומקצועית בהוראה; מניעי בחירה בהוראה
תחומי המחקר :תחושת מסוגלות בהוראה; ביבליותרפיה; מניעי בחירה בהוראה
ד"ר רביע חמדאללה
תחום התמחות :סוציולוגיה של החינוך; משפחה במעבר תרבותי; מיעוטים ;מבנה חברתי
תחומי המחקר :מערכת החינוך הערבית בישראל; חמולה ושינוי חברתי; חינוך משפחתי; דילמות
וקשיים בחיי המיעוט הערבי בישראל
ד"ר רג'ואן מורין
תחום התמחות :הכשרת מורים
תחומי המחקר ;Mentoring :חינוך לשלום;רב תרבויות ורב-לשוניות; אנגלית כשפה זרה; מחקר
פעולה של פרחי הוראה
ד"ר רובין עדנה
תחום התמחות :הוראת מדעים
תחומי המחקר :נשים ומדע; חינוך בחברה רב תרבותית; מגדר וחינוך; שוליות חברתית;
זהות והגדרה עצמית
ד"ר רוזנפלד מלודי
תחום התמחות :התפתחות מקצועית של מורים
תחומי המחקר :שונות בלמידה; שונות בהוראה; הובלת תהליכי שינוי בקרב פרחי הוראה ומורים
בפועל; העצמת מורים
רותם אביטל
תחום התמחות :התפתחות חשבונית תקינה; ליקויי למידה במתמטיקה;
הוראה מתקנת במתמטיקה
תחומי המחקר :התפתחות חשבונית תקינה; ליקויי למידה במתמטיקה
ד"ר ריינגולד רוני
תחום התמחות :חינוך רב-תרבותי; פילוסופיה של החינוך
תחומי המחקר :הכשרת מורים; חינוך רב תרבותי
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ד"ר רייך ורד
תחום התמחות :תקשורת בין אישית
תחומי המחקר :רב תרבותיות; ההתנהגות האנושית במציאות וירטואלית; מחקר איכותי; יחסים
חברתיים בכתה; כתיבה אקדמית
ד"ר שלמה סיגל
תחום התמחות :תחביר וסמנטיקה בלשון המקרא תחומי מחקר עיקריים :לשון המקרא ולשון
חז"ל; תחביר וסגנון בעברית החדשה
ד"ר שמש סמית ג'וזפין
תחום התמחות :מתמטיקה  ;Pure Mathematicsחינוך מתמטי Mathematics Education
תחומי המחקר :הצגות מודורליות של חבורות סופיות
Modular Representations of Finite groups
העשרה מתמטית למורים למתמטיקה
Mathematical enrichment for Mathematics teachers
שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת מתמטיקה
Integrating technological tools in Mathematics teaching
מושגים מתמטיים :התפתחותם ,הגדרתם ,תפיסתם והבנתם על ידי תלמידים ומורים
Mathematical concepts: their development, definition, and their comprehension and
perception by students
ד"ר שרגא-מגן סמדר
תחום התמחות :חלופות הגייה בעברית הישראלית המדוברת
תחומי המחקר :מורפולוגיה  -עברית חדשה; סמנטיקה – עברית חדשה; בלשנות חברתית;
מחקר אטימולוגי
ד"ר שחר דוד
תחום התמחות :היסטוריה של עם ישראל; חינוך יהודי
תחומי המחקר :החינוך העברי בארץ ישראל; מיתוסים ונרטיבים אידיאולוגיים; דידקטיקה של
הוראת היסטוריה
ד"ר תוסיה-כהן בטי
תחום התמחות :דילמות וקשיים בהכשרת מורים; שיפור וייעול בתי ספר; הדרכה ,הנחיה והוראה
תחומי המחקר :תפיסת תפקיד של המדריך הפדגוגי אל מול תפיסת הסטודנטים את תפקידו;
הבחנה בין אופי הוראת הדיסציפלינות באוניברסיטאות להוראתם במכללות להכשרת מורים;
תיאורי מקרה בהדרכה; תפיסות תפקיד ותפקוד בהדרכה ובהוראה; דגמים של עמיתות/שותפות
ועבודה עם צוות בית ספר
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ד"ר תמיר ריקי
תחום התמחות :לשון עברית
תחומי המחקר :לשון ההשכלה; עברית חדשה; לשון וסגנון; כתיבה אקדמית
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