ועדת המחקר הבין מכללתית תש"ף  -הצעות מחקר שאושרו לביצוע
שם החוקר

מוסד אקדמי

נושא המחקר

ד"ר רימאא דעאס
פרופ חן שכטר
ד"ר מוופק קדח

אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך
אוניברסיטת בר אילן
אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך

ד"ר ניבי גל אריאלי

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

כיצד מנהלים בעלי מורכבות
קוגניטיבית משפיעים על מנגנוני
הלמידה הארגוניים :תפקידו של
אקלים של חדשנות
אתיקה במחקרים המבוצעים על-ידי
סטודנטים לתואר שני ) )MEd
במכללות להכשרת מורים

ד"ר ענבר לבקוביץ

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

עייפים אך מרוצים :תשישות חמלה
בקרב אנשי חינוך

כמיליה אבראהים
פרופ מרואן דווירי

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

בין נאמנות לתרבות לנאמנות
למקצוע :מבט רגיש-תרבות בדילמות
אתיות ובהתמודדות עימן בעבודתן
של יועצות ערביות

ד"ר אסמאא גנאיים
ד"ר עביר וותד

אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך

MOOC in "Teaching Thinking":
Examining Motivation to Learn
and 21st Century Skills among
Teacher Education Students

ד"ר איה בן הרוש
פרופ לילי אורלנד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
דוד ילין
אוניברסיטת חיפה

ד"ר אורית הוד שמר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

ד"ר איתן אור נוי

מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר שרה פאר
ד"ר אלה צחר

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

הוראת חרדים במכללה חילונית
לחינוך ,מפגש ייחודי ומאתגר

ד"ר איריס אלפי שבתאי

מכללת לוינסקי לחינוך

מיפוי יכולות שפה ,אוריינות ושיח
באנגליתבקרב תלמידים דוברי
עברית וערבית בישראל

ד"ר חננאל רוזנברג
פרופ יאיר עמיחי המבורגר

מכללת יעקב הרצוג

נוכחות והעדר של סמארטפונים
והשפעותיהם על תלמידי בית ספר
יסודי :מחקר ארוך טווח

Triadic mentoring in early
childhood teacher education in
the context of academiaclassroom pre-service teacher
education programs: The role of
relational agency
להיות או לא להיות מחנך יצירתי?! -
זו השאלה .תפיסתם של סטודנטים
להוראה בגיל הרך את היצירתיות
והשלכותיה בעבודתם.
השפעת מדיטציית מודעות על
מיומנויותיהם הווקאליות של פרחי
הוראת מוזיקה

שם החוקר

מוסד אקדמי

נושא המחקר

ד"ר יפעת הררי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד
ילין

תפיסות של גננות מובילות באשר
למנהיגותן ותרומת תפקידן
להתפתחות מקצועית של גננות

ד"ר אילת אטינגר

המכללה האקדמית הערבית לחינוך
בישראל

הוראת נסיך כאמצעי לחינוך "בני
המלך" :חינוך ,פדגוגיה והתאמה
לקהל היעד בספר "בן המלך והנזיר"
לאברהם אבן חסדאי

ד"ר יובל בן אבו

חמדת הדרום מכללה אקדמית לחינוך

תפיסות מטריאליסטיות של מורים
ותלמידים למדעים בנושא חום וקול

ד"ר דפנה גולדמן
ד"ר איריס אלקחר

המכללה האקדמית בית ברל

יישום חינוך לקיימות במוסדות חינוך
במגזר החרדי בבני ברק :נקודת
המבט של אנשי חינוך והשלכות
להכשרת מורים בקהילה החרדית

ד"ר אסמעיל סלמאן
ד"ר רנדה עבאס
פרופ סלמאן עליאן

המכללה האקדמית הערבית לחינוך
בישראל

גורמים המשפיעים על שביעות רצון
הסטודנטים בלימודי M-Teach ,
היבטים קוגניטיביים ואפקטיביים
הישגים ,התמדה בלימודים ,עבודה
במקצוע ,מוטיבציה ומסוגלות עצמית

ד"ר מיקי קריץ
ד"ר דורית ברט

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות

תרומת העולמות הווירטואליים
לקידום הלמידה בסביבה דיגיטלית

