בחזית המחקר :יום עיון רב תחומי שנתי לחקר החינוך
יום חמישי ,כ"ד סיון תשע"ח7.6.2018 ,
אולם  , 63בניין בית הספר לחינוך ( ,)905אוניברסיטת בר-אילן

9:00-9:30

התכנסות וכיבוד קל

"סקרנות מדעית בקרב ילדי הגן – אינדיקטורים מילוליים

 9:30-10:00ברכות
פרופ' שולמית מיכאלי ,סגנית נשיא למחקר ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' יעקב יבלון ,ראש בית ספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן
 10:00-11:00הרצאת פתיחה :

Prof. Michael J. Feuer, PhD Dean, Graduate School of Education and
Human Development the George Washington University:
”“Does Education Research Matter? Lessons for Policy and Practice

דר' אורנית ספקטור-לוי ,המגמה להוראת המדעים:

והתנהגותיים במהלך פעילות מדעית אותנטית"


פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי ,המגמה למנהיגות וניהול מערכת
החינוך:

"The hidden meaning of TIMSS: The relationship between school ethical
"culture and science achievement in TIMSS 2015
"12:30-13:00לשבור את הקרח" – כיבוד בליווי גלידות (לובי ,קומה )-1
 13:00-14:00מושבים מקבילים :הצגת מחקרי חברי הסגל וסטודנטים
לתארים מתקדמים (חדרי בניין בית הספר לחינוך).
 14:00-15:00מושב שולחנות עגולים ופוסטרים (לובי ,קומה )-1

 11:00-12:30הרצאות ( TEDאולם  , 63ההרצאות בעברית)


דר' כרמית אלטמן ,המגמה לייעוץ חינוכי ,והמגמה להתפתחות הילד:

"The story so far: Narrative analysis of bilingual children with typical
"development and their peers with SLI


פרופ' נירית באומינגר-צביאלי ,המגמה לחינוך מיוחד ,התמחות באוטיזם:
"School-Based Peer Social Intervention (S-PSI) RCT for Minimally Verbal
"Children with ASD (MVASD): Preliminary Findings



דר' מני יערי ,המגמה ללקויות למידה:
"הכשלים הקוגניטיביים של מבינים חלשים תוך כדי קריאה"



דר' טובה מיכלסקי ,מדעי הלמידה וההוראה והחוג להכשרת מורים:

"Integrating Video Analysis of Teacher and Student Behaviors to Promote
"Preservice Teachers’ Advancement of Students' Self-Regulated Learning

 15:00-16:00פאנל  :יזמות וחדשנות בארגוני חינוך (אולם ) 63
מנחה :פרופ' דויד פסיג ,בית הספר לחינוך

משתתפים:
מר אורי בן-ארי ,מייסד ונשיא קרן אתנה
גב' רביטל דואק ,מנכ"לית קרן עתיד פלוס
גב' מור קרסין ,מנהלת מרכז עידן טכנולוגי ,עמק המעיינות
גב' טל שריר ,רכזת יחידת אסדרה דינמית במנהל הפדגוגי ,אגף מו"פ ,בתי"ס
ניסויים ויוזמות במשרד החינוך
דברי סיכום
השתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש.
שימו לב שמספר המקומות מוגבל .להרשמה לכנס לחץ כאן

