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 תארים אקדמיים

 

 מכון מופ"תבית הספר להתמחויות בהתמחות במחקר והערכה,  2016-2018

מקונפליקט לפתרון: "נושא העבודה:  לחינוך(.דוקטור: אוניברסיטת בר אילן )בית הספר  2008-2005

. מנחה: פרופ' "קבוצות בישראל-תהליך  השגת הלכידות בזהות היהודית בקרב נשים מתת

 שלמה קניאל

אילן, תחום חינוך לחשיבה במסלול תכניות  -בית הספר לחינוך, אוניברסיטת ברמוסמך:  2004-2002

  בהצטיינות יתרה, לימודים

 אילן, בהצטיינות.-המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת ברבוגר:  1990-1986

 

 

 תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמים

 מחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילןב מרצה מן החוץ היום -2015

)חינוך מכללה אקדמית לחינוך   :אורות ישראל( במכללת 2020משנת בכירה )מרצה מרצה  היום -2007

 ייעוץ חינוכי(בתוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד ובחוג לכללי, 

2010-2009 

2015-2011 

 המחלקה לחינוך, המכללה האקדמית אשקלון

 במכללת אורות ישראל M. Teachריכוז ובניה של תוכנית הלימודים במסלול  2018-2020

 M.Teachחברה בפורום מרכזי תוכניות  היום-2018

 במכללת אורות ישראל ועדה לחידוש תכנית לימודי החינוך של תואר ראשוןחברה ב 2017-2018

 חברה בבית המדרש להתחדשות פדגוגית במכללת אורות ישראל 2016-2018

 רכזת הקורסים המתודולוגים לתואר ראשון במכללת אורות ישראל היום-2013

 NARST  (a global organization for improving science education through  -חברה ב היום-2019

research) 

 FTA (The Facet Theory Association) -ב חברה  היום-2011

 חוקרת ברשת עמיתי מחקר במכון מופ"ת )בצוות בראשותו של פרופסור שלמה קניאל( 2005-2006
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 ומענקי מחקרמלגות, פרסים 

יושרה של סביבת הלמידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ו השפעתהמענק מחקר:  2020-2021
)בשיתוף עם ד"ר יובב  למדעי החברה, מכללת אורות ישראלסטודנטים בקרב  אקדמית

 מכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוךעשת(, 

הלמידה באמצעות טכנולוגיות מידע בסביבת למידה מקוונת תרומת    :  מענק מחקר תחרותי 2018-2019
)בשיתוף עם ד"ר ציפורה   לעיצוב של עמדות חיוביות כלפי שילוב המחשב בלמידה ובהוראה

 , מכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוךשויצקי(

נגר(, -גן)בשיתוף עם ד"ר נגה מ שילוב סימולציות בלמידה ובהוראהמלגת מחקר הערכה:  2016-2017
 מכללה אקדמית גורדון

 מרצה מצטיינת, מכללת אורות ישראל 2016-2017

 במסגרת בית המדרש להתחדשות פדגוגיתלהובלת שינוי פדגוגי במכללה מענק   2016

, התלמידים תפיסת לפי בכיתה החדשנית הלמידה סביבת מאפייני הערכת"מלגת מחקר:  2016-2015
      , מכון מופ"תנגר(-)בשיתוף עם ד"ר נגה מגן  "הרצוי למצב בהשוואה המצוי במצב

למידה משלבת בפדגוגיה חדשנית כאמצעי , "מכללת אורות ישראלמענק מחקר תחרותי:  2014-2013
 "להפחתת חרדות של סטודנטיות בקורס סטטיסטיקה

 מרצה מצטיינת במכללת אורות ישראל 2013

 ."המקצועית של מוריםקונפליקטים בזהות  מכללת אורות ישראל, "מענק מחקר תחרותי:   2013-2012

2011 Louis Guttman Young Scientists Outstanding Paper Award, FTA    

מנקודת   השוואה בין מכללות לאוניברסיטאות בטיב הכשרת המורים"מלגת עמית מחקר:   2005-2006
)בשיתוף עם פרופ' שלמה קניאל   "ספר ומפקחים במשרד החינוך-מבטם של מנהלי בתי

 , מכון מופ"תוד"ר אינגריד ברט(

              ,מלגת קרן שופף לסטודנטים מצטיינים ולקידום האורתודוכסיה המודרנית 2008-2007
 בר אילן-אוניברסיטת

 אילן-, אוניברסיטת ברלדוקטורנטים מצטייניםמלגת הנשיא  2008-2004

 אילן-, אוניברסיטת ברפרס הרקטור 2007

 

   
          

 תחומי מחקר  

ישראלית -גיבוש זהות במציאות משתנה )זהות מקצועית של מורים, זהות יהודיתתהליכי  •

 דתית בגיל ההתבגרות ובבגרות המתהווה(-ואמונית

 סביבות למידה חדשניותמאפייני פדגוגיה חדשנית ו •

 חרדה בתהליכי למידה )חרדה מסטטיסטיקה( •

 הדתי בגיל הרך תולדות החינוך •

 
  

 


