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בתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת

| 13.9.2020

יום ראשון ,כ״ד באלול תש״ף

Meeting ID: 994 3447 0952
Passcode: 290418
מנחה :ד״ר ליאת יוספסברג בן-יהושע ,מנהלת תוכנית הפוסט-דוקטורט ומרכז המידע ,מכון מופ״ת
בתוכנית:

10:20-10:00

ברכות ודברי פתיחה
פרופ׳ חן שכטר ,ראש מכון מופ״ת
ד״ר עינת גוברמן ,ראש רשות המחקר במכון מופ״ת
פרופ׳ (אמריטה) עלית אולשטיין ,ראש תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת
דבר הבוגרים :ד״ר אדם הישראלי ,מכללת סמינר הקיבוצים
לכל עמית יוקדשו  10דקות להרצאה  5 +דקות לשאלות
מושב ראשון :שותפות הורים ,מנהיגות ונערות בסיכון
יו״ר :ד״ר דנה שוהם קוגלמס ,המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין

10:35-10:20

מעורבות הורים בפדגוגיה הבית-ספרית :איום או הזדמנות?
ד״ר אדם הישראלי ,מכללת סמינר הקיבוצים

10:50-10:35

Environmental Educational Leadership: The Perceptions of Eco-school
Principals as Expressed in their Drawings
ד״ר דפנה גן ,מכללת סמינר הקיבוצים

11:05-10:50

“זה כמו כלוב .כמו כלוב ארוך שאת חיה שם״ :יחסי פיקוח ושליטה במוסדות נעולים לנערות בקצה רצף
הסיכון בישראל
ד״ר תהלה הרץ ,המכללה האקדמית הרצוג ,מכללת אפרתה

11:15-11:05

הפסקה (זום פתוח – פגוש את העמית)
מושב שני :הוראת תנ״ך ,היסטוריה וספרות
יו״ר :ד״ר תמי הופמן ,מכללת סמינר הקיבוצים

11:30-11:15

תרומת לימוד תנ״ך לעיצוב זהותם הקולקטיבית של הלומדים בחינוך הממלכתי
ד״ר בעז סתוי ,אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

11:45-11:30

Beyond the Curriculum: Teaching History in Israeli Classrooms in the 1970s and 1980s
ד״ר נמרוד טל ,מכללת סמינר הקיבוצים

12:00-11:45

מחקר התערבות ליישום אסטרטגיות הוראה מטא-קוגניטיביות לטיפוח מיומנויות אינטרטקסטואליות
של השפה הערבית בקרב תלמידי כיתות י׳
ד״ר אימאן קשקוש ,מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

12:30-12:00

הפסקה (זום פתוח – פגוש את העמית)

12:45-12:30

ברכות
מר איל רם ,סמנכ”ל ומנהל מינהל עובדי הוראה ,משרד החינוך
מושב שלישי :הוראת המתמטיקה/קהילות מקצועיות לומדות
יו״ר :ד״ר ענבל קולושי מינסקר ,מכללת שאנן

13:00-12:45

 Enculturation׳Tensions as Springboards to Actions: Mathematics Teachers
in an Inquiry-based Professional-Development Community
ד״ר מירלה וידר ,מכללת שאנן

13:15-13:00

קידום מורים ככותבי משימות בקהילת חקירה מתמטית של מורים וחוקרים
ד״ר מירית רחמים ,אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

