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שלום רב,
יחידת המחקר שמחה להציג בפניכם את חוברת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל במכללת סמינר
הקיבוצים ,שראו אור בשנת  .9332חוברת זו מהווה במה לעבודה המחקרית ,שנעשית על-ידי חברי הסגל
של המכללה ,וכוללת ספרים מדעיים מקצועיים ,מאמרים אשר הוצגו בכתבי עת מדעיים ובספרים ,דוחות
מחקר וכן הצגות בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.
החוברת מאפשרת לחברי הסגל במכללה ולעמיתיהם ממכללות אחרות להתרשם ממגוון תחומי המחקר
והעשייה של מרצי המכללה ,וכן ,היא נותנת הזדמנות לחוקרים עצמם להציג את פרי עבודתם.
אנו מודים לכל אלו ששלחו אלינו את רשימת פרסומיהם ,ומקווים שיתמידו בעבודתם המחקרית.

בברכה,
ד"ר סמדר דוניצה-שמידט ,ראש יחידת המחקר
וצוות יחידת המחקר
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כצנלסון ,ע' ( .)9332משבר ביחסים בין-דוריים :ניתוק הקשר סבים-נכדים .החינוך וסביבו ,כ"ט.80-23 ,
לבנון-מורדוך ,א' ( )9332תוקפנות ופגיעות אלימות ביחסי מגדר :ייצוגן בטקסטים של דרמה ישראלית
ברפרטואר התיאטרון הקאמרי  . 1289-9331החינוך וסביבו ,כ"ט.122-912 ,
מיכאלי ,נ' ( .)9332להחזיר הוראה ליושנה .הד החינוך.53-55 ,)5(20 ,
מיכאלי ,נ' ( .)9332מפנה באופק? על הרפורמה במבנה ובשכר העבודה של המורה .חברה.0-6 ,33 ,
סואן ,ד' ,דוידוביץ' נ' וקולן מ' ( .)9332שאלה של זהות :על זהותם הישראלית של סטודנטים ערבים
ויהודים בשני קמפוסים של מכללות ישראליות .החינוך וסביבו ,כ"ט.162-189 ,

סואן ,ד' ,דוידוביץ' ,נ' וקולן ,מ' ( .)9332שיח של שונות  -האקלים החברתי בקמפוס האקדמי בעיני
סטודנטים יהודים וערבים בשתי מכללות ציבוריות בישראל .מחקרי יהודה ושומרון ,ט"ז.021-019 ,
סואן ,ד' ,דוידוביץ' ,נ' וקולן ,מ' ( .)9332שיקולים בבחירת לימודים במכללות  -השוני בין יהודים לערבים.
מפנה.09-02 ,53 ,
פטקין ,ד' וגסר ,ד' ( .)9332סיפורן של מורות מובילות במתמטיקה  -מפרחי הוראה לעמדות מפתח.
החינוך וסביבו ,כ"ט.02-60 ,
רווה ,ע' ( .)9332אבי אבי :ההיבט הבין-טקסטואלי בסוגיית הביוגרפיה של חכמים .החינוך וסביבו ,כ"ט,
.000-009
רחמן ,י' ( .)9332אגדות מוזרות ,צלצולי קסם :על אגדות אמנותיות המפרשות מקרא .הגיגי גבעה-שנתון
המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ,י"ג.22-82 ,
שחר ,ר' וליוש ק' ( .)9332האבהות החדשה .החינוך וסביבו ,כ"ט.991-908 ,
שפי ,פ' ווינברגר ,י' ( .)9332מסוגה לסוגיה :עיצוב זהות מקצועית באמצעות מחקר נרטיבי .החינוך וסביבו,
כ"ט.190-100 ,

דוחות מחקר
ברוש ,א' ( .)9332מודעות ,ידע ונכונות להתמודד עם החינוך המיני בבית הספר ,בקרב סטודנטים
להוראה .דוח מחקר,הוגש למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
גליקמן א' ודוניצה-שמידט ,ס' (" .)9332יש דרך" :שביעות רצון ומיפוי צרכים עתידיים .דוח מחקר ,הוגש
ליחידת המחקר וההערכה ,תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
דוניצה-שמידט ,ס' ואקרמן-אשר ,ה' ( .)9332הישגיהם הלימודיים של סטודנטים בעלי לקויות למידה
במכללת סמינר הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר
הקיבוצים.
דוניצה-שמידט ,ס' ומנדה ,ג' ( .)9332רפואה משלימה :עמדות ותפיסות בקרב הציבור .דוח מחקר ,הוגש
ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
דוניצה-שמידט ,ס' ,אקרמן-אשר ,ה' ומזור ,א' ( .)9332הערכת מכינת ניצני מהו"ת במכללת סמינר
הקיבוצים .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
דופור-דרור ז'"מ ( .)9332הקטנת תהליכי פלישת צמחים פולשים בשטחים פתוחים ומוגנים בחבל הים
תיכוני של ישראל .דו"ח מסכם ,הוגש למשרד להגנת הסביבה.
דופור-דרור ז'"מ ( .)9332הקטנת תהליך פלישה של שיטה כחלחלה באמצעות שיטת הטיפול הכימי
הממוקד .דו"ח מסכם ,הוגש לרשות הטבע והגנים.

דר ,א' וכהן ,א' ( .)9332תרומת המרכיב המקוון לסדנת הסטאז' .דוח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר
וההערכה .תל אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
יעבץ ,ב' ווינברגר ,י' ( .)9332התפתחות מקצועית של סטודנטים במהלך השנה השנייה של התוכנית 'חממה
ליזמות חינוכית סביבתית'-מחקר המשך .דו"ח מחקר ,הוגש ליחידת המחקר וההערכה ,תל אביב:
מכללת סמינר הקיבוצים.
כלב ,י' ( .)9332מערכות כוח ,כפייה וניצול בייצוגים פרדיגמטיים בקולנוע .דו"ח מחקר ,הוגש ליחידת
המחקר וההערכה ,תל-אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
עזר ,ח' ומרגולין ,ב' ( .)9332איכות הכתיבה של הסטודנטים להוראה מקבוצות שונות בתחילת לימודיהם
ובסופם  -הערכת כתיבת טיעון .דוח מחקר ,הוגש לרשות המחקר ,ההערכה והפיתוח .תל אביב:
מכללת לוינסקי לחינוך.
רונן ,א' ושינפלד ,מ' ( .)9332הוראה למידה מקוונת  -האם כל אחד יכול? תקציר 'שבילי מחקר' ,הוגש
למכון מופ"ת .תל אביב :מכון מופ"ת.
רונן ,א' ושינפלד ,מ' ( .)9332הוראה למידה מקוונת כמדיום התומך בשונות בין לומדים .דוח מחקר ,תל
אביב :מכללת סמינר הקיבוצים.
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הצגה בכנסים
אבישר ,א' ודביר ,נ' ( ,9332יוני) .גברים אקדמאים הפונים להוראה :עמדות ביחס למשפחה ,קריירה
הוראה ומיניות .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר
שבע ותל אביב.
אבני ,ח' ( ,9332יוני) .השיח המטא-פרגמאטי בשיחות בין ועם ילדים כפוטנציאל לקידום למידה .הרצאה
בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
אבריאל-אבני ,נ' וקיני ,ש' ( ,9332יוני) .מחקרי פעולה כדרך לפיתוח "אזרחות סביבתית" .הרצאה בכנס
הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
ארביב-אלישיב ,ר' ( ,9332פברואר) .מאפייני בית הספר ונשירה מהתיכון בישראל .הרצאה בכנס האגודה
הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
אקשטיין ,ל' ואיתמר ,ד' ( ,9332יוני) .חי ,צומח ,דומם? לימוד מאפייני החיים בהקשר היסטורי  -פרחי
הוראה בוחנים את תפיסותיהם בהשוואה לתפיסות מדעיות מן העבר ולתפיסות עכשוויות .הרצאה
בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

אקשטיין ,ל' ודרייפוס ,ע' ( ,9332יוני) .הלימודים הדיסציפלינריים במכללות לחינוך בעידן של שינוי.
הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

בכר ,א' ( .)9332פנטזיות הצלה בתוך נרטיבים בינאישיים של מטפלות קליניות .הרצאה בכנס הישראלי
לשיטות מחקר איכותניות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע .
ברוש ,א' ( ,9332יוני) .מודעות ,ידע ונכונות להתמודד עם החינוך המיני בבית הספר בקרב סטודנטים
הוראה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל
אביב.
ברנר ,ר' ( ,9332יוני) .יומן מסע מחקר פעולה – היומן ,המסע ,המחקר והפעולה .הרצאה בכנס הבינלאומי
החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
גויסקי ,י' ובן-דור ,ח' ( ,9332יוני) .שיתוף המכללות להכשרת מורים עם הקהילה-סקירת מצב .הרצאה
בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
גולדמן ,ד' יעבץ ,ב' ופאר ,ש' ( ,9332יוני) .עמדות סביבתיות של סטודנטים להוראה בתחילת לימודיהם.
הבינלאומי הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע
ותל אביב.
דביר ,נ' ( ,9332יוני) .מערכי 'כוח/ידע' בהדרכה פדגוגית בהכשרת מורים  -בחינה ביקורתית לאור
התיאוריות של פוקו .הרצאה בסימפוזיון :האתגר הפוסט-קולוניאלי בחינוך הוצג בכנס הבינלאומי
החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

דביר ,נ' ואבישר ,א ,9332( .ינואר) .קריירה ומגדר :גברים אקדמאים הפונים להוראה .הרצאה בכנס שיח
ומגדר בישראל ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן.
דוניצה-שמידט ,ס' וזליקוביץ ,ג' ( ,9332יוני) .הערכתה של הוראת הדיסציפלינה בתוכנית הניסויית-
דמוקרטית .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע
ותל אביב .
דוניצה-שמידט ,ס' ,מזור ,א' ,אקרמן-אשר ,ה' וכהן-עזריה ,י' ( ,9332יוני) .הערכת המכינה במהו"ת.
הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
דופור-דרור ז'"מ ( ,9332אוקטובר) .פיתוח הנחיות לטיפול וממשק בצמחים זרים פולשים בצידי דרכים
בישראל :היבטים טכניים ,כלכליים וסביבתיים .הרצאה בכנס הארצי החמישי של איגוד
המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל.
וולפנספרגר ,י' ופטקין ,ד' ( ,9332יוני) .תרומתה של הוראה שיתופית בסמינריון מחקרי להתפתחות ידע
מקצועי של מתכשרים להוראה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי
ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

זוזובסקי ,ר' ( ,9332יוני) .משתני רקע הנוגעים להכשרתם ולהתפתחותם המקצועית והקשר שלהם עם
תחושת מסוגלותם והישגי התלמידים  -ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי במתמטיקה ובמדעים
 .TIMSS 2003הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר
שבע ותל אביב.
יוגב ,א' ( ,9332יוני)" .מיזוג אופקים"  -התיאוריה של ה.ג .גאדאמר בפרקטיקות של הוראת
ההיסטוריה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים .מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר
שבע ותל אביב.
יוסיפון ,מ' ,ברנר ,ר' וגביש ,ו' ( ,9332פברואר) .קידום הישגים לימודיים בשפה בקרב תלמידים יוצאי
אתיופיה ,באמצעות מתודיקה וטקסטים מכווני תרבות .הרצאה בכנס האגודה הסוציולוגית
הישראלית ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
יעבץ ,ב' ,גולדמן ,ד' ופאר ,ש' ( ,9332יוני) .אוריינות סביבתית בהכשרת מורים  -אפיון סטודנטים להוראה
לקראת סיום לימודיהם .הרצאה בכינוס השנתי השלושים וחמשה של האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה ,רחובות.
ירדני ,ר' ( ,9332מרץ) .החיפוש אחר הזהות בתוך המבוך  -עיון ביצירות בנימין תמוז וא"ב יהושע .הרצאה
בכנס "שבעים פנים לא"ב יהושע"  -הכנס בין-אוניברסיטאי של אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת
תל-אביב ,תל אביב.

כצנלסון ,ע' ( ,9332פברואר) .שילוב סיפורת ילדים בספרי הדרכת הורים .הרצאה בכנס הבין-לאומי
"שווה קריאה" לקריאה ולתרבות הספר ,בנייני האומה ,ירושלים.
לבל ,ט' ,אולשטיין ,ע' ווייס ,ת' ( ,9332דצמבר) .תפיסות של מורות שעובדות עם ילדים עם
צרכים מורכבים בתחום התקשורת .הרצאה בכינוס בינלאומי במלאת  93שנה לעמותת "צעד
קדימה" ,תל אביב.
לבל ,ט' אולשטיין ,ע' ווייס ,ת' ( ,9332נובמבר) .התפתחות תפיסות של מורות לגבי עבודתן עם ילדים עם
צרכים תקשורתיים מורכבים במהלך קורס מתוקשב .הרצאה בכנס "היבטים רב -מימדיים בקרב
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים :מחקר ויישום" ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן.
לבנת ,ח' ( ,9332דצמבר) .מהאחים גרים למדונה  -ומה שבינם לבינה .הרצאה בכנס הארצי לספרני תנועת
המושבים ,שפיים.
לבנת ,ח' (פברואר .)9332 ,קוראים במצוקה  -קריאה לסביבה .עיצוב תפיסות של נוף וסביבה בספרות
לילדים כאמצעי לגיבוש זהות בזמן משבר .מקרה מבחן :הספרות הציונית לילדים ולנוער יהודים
בגרמניה בתקופת הרייך השלישי .0932-0933 ,הרצאה בכנס הבין-לאומי "שווה קריאה" לקריאה
ולתרבות הספר ,בנייני האומה ,ירושלים.

לבנת ,ח' ( ,9332אוקטובר) .קריאה לבנים  -קריאה לבנות :עיצוב תפיסות מגדריות בספרות לילדים
ולנוער כדרך להתמודדות עם משבר של זהות .הרצאה בכנס הבינלאומי הרביעי של נשים ושואה,
המכללה האקדמית בית ברל ,כפר סבא.
לדרר ,ד' ( ,9332יוני) .הילדים הלא שייכים שהפכו לחלק בלתי נפרד ממני .פוסטר בכנס הבינלאומי
החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
לוטן ,צ' ,זלקוביץ צ' ,גולדשטיין א' ,שרייבר ב' ,הררי ע' ,בלאו ח' ,הולצמן-בנשלום י' ,שויצקי צ',
רוטקופ-הרמתי ש' וברטל ס' ( ,9332יוני) .חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות
היברידיות .היצג עם "צוות חשיבה" בנושא הדרכה פדגוגית מתוקשבת-מכון מופ"ת ,סימפוזיון
בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
ליבמן ,צ' ואקרמן-אשר ,ה' ( ,9332יוני) .מעקב אחר בוגרי התכנית למצוינים .הרצאה בכנס
הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
ליבמן ,צ' ומשעל ,ע' ( ,9332יוני) .אז מה אם הם מצטיינים? עמדות מורים כלפי תכנית המצוינים
במכללה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר
שבע ותל אביב.
לקס ,ל' ( ,9332מרץ) .בין נפעל להתפעל :אילוצים מורפו-פונולוגיים בגזירת פעלים .הרצאה במפגש
העשרים ושלושה של החוג הישראלי לבלשנות .אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.

לקס ,ל' ( ,9332פברואר) .מנפעל לפּועל :על איחוד תבנית הסביל בעברית בת-זמננו .הרצאה בכנס אורנים
השישי  -העברית שפה חיה ,אורנים המכללה האקדמית לחינוך ,טבעון.
מיכאלי ,נ' ( ,9332דצמבר) .פדגוגיה חברתית  -גישה חדשה לחינוך פוליטי בהכשרת מורים .הרצאה בכנס
"חינוך פוליטי והחברה האזרחית – סיכויים וסיכונים" ,המכון הישראלי לדמוקרטיה .
נוי ,כ' ( .)9332מבט מבחוץ מבט מבפנים :תיאוריה ופרקטיקה בכתביו של זיאמי מוטוקיו .הרצאה בכנס
האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון ,סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
סימפסון ,י' ופטקין ,ד' ( ,9332יוני) .צלילי המתמטיקה  -מודל אלטרנטיבי בהכשרת מורים
למתמטיקה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר
שבע ותל אביב.
פולק ,ג' זוזובסקי ,ר' ודרייפוס ,ע' ( ,9332יוני) .קשרי גומלין ,השלמה וסתירות בתוך תוכנית חדשה
לתואר  M.Ed.בחינוך סביבתי .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי
ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
פולק ,ג' ,זוזובסקי ,ר' ורוזנבוים ,מ' ( ,9332יוני) .חינוך סביבתי בהשכלה הגבוהה  -איזון ואינטגרציה
בתוכנית לימודים לתואר שני למורים .הרצאה בכנס האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות
הסביבה .מכון ויצמן ,רחובות.

פטקין ,ד' ומלאת ,ש' ( ,9332יוני) .היומן הרפלקטיבי דיסציפלינרי ככלי לפיתוח מתכשרים להנחיה
והדרכת מורים .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת,
באר שבע ותל אביב.
קופרסמיט ,ג' ולקס ,ל' ( ,9332יולי) .קטגוריות חסרות בשפת אם ובשפה זרה :בין פעלים ושמות
בטקסטים סיפוריים ועיוניים .הרצאה בכנס אוריינות ושפה  ,9מכללת לוינסקי ,תל-אביב.
קוש-זוהר ,ט' ( ,9332אוקטובר) .מה היה קורה לבעלת הארמון בארץ ישראל? קריאה מגדרית במחזה של
לאה גולדברג .הרצאה ב כנס הבין לאומי הרביעי לנשים ושואה :ילדות ונעורים תחת שלטון הרייך:
היבט מגדרי ,מכללת בית ברל ,כפר סבא.
קטקו ,ת' דוניצה-שמידט ,ס' ויוסף ,ג' ( ,9332יוני) .קוד אתי במכללות להכשרת מורים .הרצאה בכנס
הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
קייני ,ש' ,רונן ,א' ,סלונים ,ש' וזוהרן ,י' ( ,9332יוני)' .המורה הזה הוא אני'  -קבוצת שיח כתורמת לשינוי
בתפיסת תפקידו של מורה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון
מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
קריץ ,מ' ( ,9332יוני) .קורס בין-מכללתי רב-תרבותי  -למי זה מתאים .הרצאה בכנס הבינלאומי
החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

קרפ גבעון ,ל' ( ,9332מאי) .סדנת התמחות בהוראה מתקנת במתמטיקה ,לילדים מתקשים בתחום זה
בכיתות הרגילות (במסלול לחינוך מיוחד במכללת סמינר הקבוצים) .הרצאה בכנס מורים
למתמטיקה ,מכללת דוד ילין ,ירושלים.
רום ,א' ופלג ,ש' ( ,9332פברואר) .מבחן מעש"ה המחודש  -מבחן עיבוד שפה דבורה לילדים בני חמש
עד אחת עשרה שנים .הרצאה בכנס אגודת קלינאי התקשורת בישראל ,ירושלים.
רונן ,א' ושינפלד ,מ' ( ,9332יוני) .הוראה למידה מקוונת וסטודנטים לקויי למידה  -הילכו שניהם
יחדיו? הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע
ותל אביב.
רמות ,א' ווינברגר ,י' ( ,9332יוני) .מחקר ופרקטיקה בהתפתחות של מנהיגות חינוכית :היבטים
בהתפתחות המקצועית של צוות הבית במרכז פסג"ה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי
בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
שטיימן ,י' ,גדרון ,א' ,כץ ,פ' ואקשטיין ,ל' ( ,9332יוני) .חקירה ,כתיבה ופיתוח כנתיבים לקידומם
והתפתחותם המקצועית של מורי מורים .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים,
מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.

שפי ,פ' ,דביר ,נ' ואבישר ,א' ( ,9332יוני) .למידה תוך שירות ומחקר בקהילה  -מנוף להתפתחות
מקצועית בהכשרת מורים .פוסטר בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון
מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
שקדי ,ח' ( .)9332צוות מדריכים פדגוגיים לומד ומתפתח  -תיאור וניתוח של תהליך ארבע שנתי  .הרצאה
בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
שרייבר ב' ( ,9332יוני) .יישומים טכנולוגיים מתקדמים כאמצעי העצמה וכחלופה ,בלמידה ובהוראה.
הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
שרייבר ב' ווורמברנד נ' ( ,9332נובמבר) .הכנת בוגרים עם לקויות למידה לקראת לימודים אקדמיים.
הרצאה בכנס היבטים רב ממדיים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים :מחקר ויישום ,בית
הספר לחינוך ע"ש פרופ' פ' חורגין ,אוניברסיטת בר אילן -המגמה לחינוך מיוחד ,רמת גן.
שרייבר ב' ,וורמברנד נ' ואפק א' ( ,9332יוני) .הלמידה באוסף אומנותי  -קורס ייחודי עבור סטודנטים
להוראה עם לקויות למידה .הרצאה בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים ,מכללת קיי ומכון
מופ"ת ,באר שבע ותל אביב.
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היחידה למחקר והערכה ע"ש סגל
היחידה למחקר ולהערכה ע"ש סגל בסמינר הקיבוצים פועלת מאז שנות השמונים לקידומו של שדה
המחקר החינוכי בכלל ובתחום של הכשרת מורים בפרט .כיחידת מחקר פעילה היא מספקת משוב לעשייה
החינוכית הענפה במכללה וזאת במטרה לבדוק את האפקטיביות של הכשרת המורים הקיימת בסמינר.
מחקרי ההערכה של היחידה מתמקדים בתכניות ופרויקטים שונים כולל תוכניות ניסוייות של משרד
החינוך .כמו כן ,היחידה משתפת פעולה מחקרית עם חוקרים במכללות ובאוניברסיטות בישראל ובחו"ל.

תפקיד נוסף של היחידה למחקר הוא לעודד את מורי המכללה לבצע מחקרים ולשלב עשייה מחקרית
בתהליך ההוראה שלהם .במסגרת פעילות זו היחידה מעניקה למורים תקציבי מחקר וכן שירותי יעוץ
וסיוע בעריכת מחקר חינוכי על כל שלביו .זאת ועוד ,היחידה מטפלת בתמיכות השונות הניתנות על ידי
המכללה למורים כולל הצגת מחקרים בכנסים בארץ ובחו"ל ,תרגומים ועריכה לשונית עברית -אנגלית,
הפקת פוסטרים ,הוצאת ספרים על-ידי מורי המכללה ותמיכה בדוקטורנטים.

