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 עבודות הגמר היחידה ל תראש, אורלי סלעד"ר  : דברי פתיחה

 ד"ר יעל פויס, דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים  :הדברי ברכ

 הערכהלהרשות למחקר ו תראש, ארי לילך לבד"ר    :דברים

                                                                * 

 )רשימת הדוברים בעמוד הבא( הצגה של עבודות נבחרות

תוצג  -מעט מתוך מגוון גדול  –יינות עבודות מצטמבחר  מציגיםהוסטרים תערוכה של פ

 בלובי של הפקולטה טרם האירוע ובאולם בטקס עצמו

* 

 דות הצטיינות טקס הענקת מלגות ותעו

 ענת בוהנה, בשם מקבלי מלגות ההצטיינות  :דברים

 ריינשטיין: עבודות בתחום תרבות יהודית ע"ש מרווין מלגות 

 שפה שניהיורק: עברית כ-מלגות הפדרציה היהודית בניו

 

 מלגות ותעודות הצטיינות

 ;הדרהחינוך והוראה לתלמידים ב ;תחומית במדעי הרוח-ייעוץ חינוכי; הוראת שפות; הוראה רב

 ; מוסמך בהוראה )תעודות הצטיינות(הוראת המדעים ;ניהול וארגון מערכות חינוך

 

 יפורסמו על גבי לוחות המודעותמקבלים שמות ה

* 

 ותכם חשובההשתתפ -ים צרסטודנטים ומ

 בברכה

 ראשי התכניות        אורלי סלעד"ר        ד"ר יעל פויס



 

 הצגה של עבודות נבחרות

 

 /עבריתהתכנית להוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית

 Creating Optimal  Conditions of Flow for  English Teachers   סוזן סבוראי

  יעיש-נורית גורד"ר מנחה: 

 

 וארגון מערכות חינוךלניהול התכנית 

 מקצועי רב צוות עבודת על'  ע"רגו מפגש' המודל הטמעת השפעת   רגב-יפעת פבריקנט
 רגיל לחינוך ספר בבית מקדמת בכיתה( ותרפיסטיות מחנכים)

 שירלי מידז'נסקיד"ר מנחה: 

 

 עבודות גמר נבחרותסטודנטים מציגים 

 מעט משפע גדול של עבודות מצוינות

   תתחומי-ברהתכנית להוראה 

 תפיסת הבניית? יחדיו שניהם הילכו,למיניות והחינוך הצניעות ערכי זית גוטמןפ
דתי -הממלכתי החינוך בוגרות אורתודוקסיות דתיות נשים של המיניות
 בישראל

 ענת ישראליד"ר מנחה: 

 

 התכנית להוראת שפות

 פונקציונאליים  בטקסטים הנקרא הבנת מיומנויות בפיתוח אסטרטגיות             נרג'ס וילי חוסיין
                     ערביים יסודיים ספר בבתי' ד בכיתות

 מוחמד חמדד"ר מנחה:  

  זרה כשפה אנגלית בשיעורי מוטיבציוניות אסטרטגיות  ושרה רביבא

 שוש לשםד"ר מנחה: 

בשיטה אלטרנטיבית בבתי הספר התיכוניים   הוראת הסיפור הקצר בדורה חלבי
 הערביים

  בסיליוס בוארדיד"ר מנחה:    



 

  ייעוץ חינוכיהתכנית ל

 היועץ של ותפקידיו מעמדו בין השוואה:  עבודתו וסביבת החינוכי היועץ ודיה אברמוביץ'ה
 ספר בבית לאומי-הדתי היועץ לבין ממלכתי יסודי-על ספר בבית החילוני
 דתי-ממלכתי

 ד"ר אילה צורמנחה: 

, תלמיד) הפרט לצרכי מחויבות בין: החינוכי היועץ של אתיות דילמות דורית בנימין
  (הספר בית) המערכת צרכי לבין( ומנהל מורה, הורה

 ד"ר חני רם מנחה:

 

 

   חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

 תלמידים של בכיתה השיתופית הלמידה בשיטת אסטרטגיות הוראת וג'דאן עיאדאת
  הבדואי במגזר בהדרה

 עינת ליכטינגרר ד"מנחה: 

 על ,אינטראקטיביים ולוחות קליקרים, מערבת טכנולוגיה השפעת רובין אדוה
 ודימוי מוטיבציה, אקדמיים לביצועיים מסוגלות, לימודיים הישגים

  בהדרה תלמידים בקרב עצמי

 אינה בלאוד"ר מנחה: 

 

   התכנית למנהיגות בחינוך

 הערבי במגזר המקצוע רכז של התפקיד תפיסת סוהיר המאם

 גבי אסםר ד"מנחה: 

 ?תרבותיות רב לקראת :בישראל מיוחד לחינוך ספר בבתי שינוי הובלת תמי מנור

 ארי-לילך לבד"ר מנחה: 

 "קיים מול מקיים" - תי ספר יסודייםחינוך סביבתי בב הטמעת דגנית קמחי

 ד"ר שירלי מידז'נסקימנחה: 

 

   התכנית להוראת המדעים

 על מושגים מפת באמצעות למידה-הוראה השפעת:  פעולה מחקר ניבאל שחברי
 הפוטוסינתזה נושא למידת כלפי התלמידים של ועמדות הישגים

 פולק-מדי וליצקרד"ר מנחה: 


