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 1קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 הטכניון  לולו גרה
Arab high school students’ participation in authentic physics inquiry: Negotiating 

dsfigured worl 

 אביב -אוניברסיטת תל סימונה הולשטיין 
 תפישות אודות למידה של מורים 

 ים בכתה המשלבים סקראץ' בהוראה של תחומי דעת שונ

 יה קופסאות שחורות בהוראת הביולוג מכון ויצמן למדע גור אריה לבני אלכסיד 

 שילוב טכנולוגיה בלימודי ראשית האלגברה ככלי לקידום תלמידים בעלי הישגים נמוכים אביב -אוניברסיטת תל תמר אבירם 

 , תוך עיסוק במשימות מסדר חשיבה גבוהההוראה-שילוב משחקים מתמטיים ממוחשבים ברצף אביב -אוניברסיטת תל דהאודליה צייא
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 2קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 מכון ויצמן למדע אלעד יעקבסון 
המונים  שימוש בגיימיפיקציה לצורך הגברת המוטיבציה של מורים להשתתף בתהליכי מיקור  

 בסביבות למידה משולבות

 אביב -אוניברסיטת תל חגית גבאי
 משוב אוטומטי אפקטיבי בקורס תכנות מקוון

 

 מורים כמנחי מחקר בפיזיקה של תלמידים: השתתפות בעולם מחשבתי חדש  הטכניון  סאלח פראג' 

 אילן -אוניברסיטת בר גיא גרובס 
בית בקרב קוגניטי-קוגניטיבית לתהליך למידת חקר פתוח וחשיבה מטה-תרומת הכוונה מטה

 תלמידי בית ספר יסודי 

 ת ולמידה מקצועית מקוונת של מורים למדעיםֹאוְצּרות דיגיטלית כמקדמת חשיבה פדגוגי  הטכניון  אפרת דיין

 זאב מעיין 
האוניברסיטה העברית  

 ירושלים
 על תהליכי למידה והוראה בקורסים לתכנות בחוגים למדעי המחשב  0.2Webהשפעת 
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 3קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 הטכניון  שני צור
השקפות מורים בנוגע ללמידה מבוססת חקר, ההיבטים מקדמים ומעכבים עיצוב ויישום של 

 למידת חקר במובן הרחב 

 כיצד יכולים מורי המתמטיקה ליצור הזדמנויות לפתרון בעיות עצמאי לתלמידי תיכון?  מכון ויצמן למדע ל זקס רח

 הטכניון  דלית לן 
התפתחות אוריינות גאוגרפית במסגרת פרויקט מדע אזרחי בבית הספר והרלוונטיות שלה לחיי 

 יום יום

 אביב -אוניברסיטת תל פישלזון -רותם ישראל
לוגים בסביבות למידה -כישת מושגים של חשיבה חישובית: מדידה מבוססת יצירתיות ור

 משחקיות

 אביב -אוניברסיטת תל אורית בארוט
קורס  מודל להעלאת שביעות רצון ב –ניתוח למידה ומסלולי לימוד מותאמים אישית ואישיותית 

 מקוון במלואו 

 אביב -אוניברסיטת תל אורית עזרא 
Levels and Components of Contextualized Mobile Assisted Language Learning: 

n Students’ Language Learning MotivationImpact o 
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 4קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 אודליה שרירא
 DTUהטכניון בשיתוף אונ' 

 דנמרק

קהילה המשתתפים ב  ,טכנולוגי-התפתחות זהותם המקצועית של רכזי מורים בהקשר החינוכי

 ווירטואלית מקצועית לומדת

 בחינת האפקטיביות של סרטוני וידאו קצרים להוראת מתמטיקה אביב -אוניברסיטת תל אלי נצר 

 התפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה בשילוב טכנולוגיה בפרקטיקה שלהם בכיתה אביב -אוניברסיטת תל אחלאם ענאבוסי

 מדע אזרחי בבית הספר: שותפות הדדית בין בתי ספר ומדענים אוניברסיטת חיפה  ת אטיאסאסנ 

 מכון ויצמן למדע ליאת נקר
על יצירתיות הוראה מבוססת תבניות והשפעתה על רכישת מיומנויות מרכזיות במדעי המחשב ו

 בפתרון בעיות
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https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%97%d7%9c%d7%90%d7%9d%20%d7%a2%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%a1%d7%a0%d7%aa%20%d7%90%d7%98%d7%99%d7%90%d7%a1%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%aa%20%d7%a0%d7%a7%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%aa%20%d7%a0%d7%a7%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%aa%20%d7%a0%d7%a7%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%aa%20%d7%a0%d7%a7%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf


 6.10.2021 –כנס ארצי לתואר שלישי בהוראת המדעים  –תקצירי המשתתפים 

 

 5קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 בחינת קהילות המורים לכימיה ככלי לתמיכה במורים  הטכניון  ענת שאולי 

 הטכניון  שחף רוקר יואל 
דסה ומתמטיקה: מסוגלות עצמית, מיומנויות בינאישיות ובחירת קריירה במדע, טכנולוגיה, הנ 

 FIRSTחקר מקרה של פרויקט 

 והשפעתן על בחירה והתמדה בקריירה בקרב סטודנטים ובוגרים תוכניות עתידים בצה"ל הטכניון  ארצה -אור שב

 ככלי לתמיכה במעבר להערכה מקוונת לשם למידה  של מורים  רפלקציה הטכניון  אביבית ארווץ 

 הטכניון  כהןרונית ליס ה
bility Among Science and Cultivating Social Awareness and Social Responsi

Engineering Undergraduate Students 

 המקרה של קצב שינו –תפקידם של הקשרים חוץ מתמטיים בהבניית ידע  אביב -אוניברסיטת תל דפנה אליאס

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a2%d7%a0%d7%aa%20%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a9%d7%97%d7%a3%20%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%20%d7%99%d7%95%d7%90%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a9%d7%97%d7%a3%20%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%20%d7%99%d7%95%d7%90%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a9%d7%97%d7%a3%20%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%20%d7%99%d7%95%d7%90%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a9%d7%97%d7%a3%20%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%20%d7%99%d7%95%d7%90%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a9%d7%97%d7%a3%20%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%20%d7%99%d7%95%d7%90%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%95%d7%a8%20%d7%a9%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa%20%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%a5%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%a1%20%d7%94%d7%9b%d7%94%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%20%d7%9c%d7%99%d7%a1%20%d7%94%d7%9b%d7%94%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%93%d7%a4%d7%a0%d7%94%20%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf


 6.10.2021 –כנס ארצי לתואר שלישי בהוראת המדעים  –תקצירי המשתתפים 

 6קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 תרבותיים-היבטים קוגניטיביים, דיאלוגים וסוציו  –למידה שיתופית  הטכניון  דור -נעמה בן

 שיקולי דעת של מורים לביולוגיה בפיתוח פעילויות מבוססות מאגרי נתונים למדעמכון ויצמן  כרמל בר 

 אילן -אוניברסיטת בר אושרה אלוני
 בהוראת מדעים בחטיבת הביניים ערוצי ליישום פדגוגיה מכילה-מודל הוליסטי רב

 קולם של התלמידים –

 אפיון שיח כיתתי בקורסים מדעיים לפרחי הוראה מבני החברה הערבית  גוריון בנגב -אוניברסיטת בן דבאח-הדיל עומר אדריס

 הטכניון  רועי פרץ
חשיבה מערכתית, מידול   :סטודנטים ומורים למדע והנדסה כלומדים עצמאיים בסביבה מקוונת 

 ואוריינות מדעית

 הערכה מעצבת ממוחשבת במהלך רצפי הוראה בגיאומטריה בבית ספר יסודי אוניברסיטת חיפה  ובחסן אי

 

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%94%20%d7%91%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c%20%d7%91%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%94%20%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%94%20%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%94%d7%93%d7%99%d7%9c%20%d7%93%d7%91%d7%90%d7%97%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%20%d7%a4%d7%a8%d7%a5%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%20%d7%a4%d7%a8%d7%a5%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%20%d7%a4%d7%a8%d7%a5%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%20%d7%a4%d7%a8%d7%a5%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%97%d7%a1%d7%9f%20%d7%90%d7%99%d7%95%d7%91%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf


 

 6.10.2021 –כנס ארצי לתואר שלישי בהוראת המדעים  –תקצירי המשתתפים 

 7קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 הטכניון  לאורה לוין
חטיבת הביניים באמצעות  טיפוח חשיבה אנליטית ומיומנויות מתמטיות יישומיות של תלמידי

 וב והדפסת מוצרים בתלת ממדעיצ

 אביב -אוניברסיטת תל מאיה רון עזרא 
ות מורים וחקר  תפיס :ביטויי יצירתיות מתמטית בכיתה ג' בה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים 

 עיצוב פעילות

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן עבדאלרחמאן עפאן
 של ההיסטוריה להיסטוריה בנושא והמורים  למתמטיקה המורים  בין  פעולה לשיתוף פוטנציאל

 "האסלאמית  של המתמטיקה היסטוריה" של המקרה: המתמטיקה

 אוניברסיטת חיפה  סמאהר נעמה
SCHOOL MATHEMATICS -EXPLORING THE DEVELOPMENT OF SECONDARY

UMENTATION BY FOCUSING ON CRITICAL EVENTSARG-OF-TEACHERS' NOTICING 

 דוד פרל נוסבאום
האוניברסיטה העברית  

 ירושלים

  דיאלוג באמצעות  שונים  דיסציפלינאריים  מרקעים  פיזיקה מורי של מקצועית  התפתחות 

 ארגומנטטיבי 

 נדב מרקו
האוניברסיטה העברית  

 ירושלים

ut Words as Artifacts for Promoting the Learning of Mathematical Proof Witho

Proofs 

 

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8%20-%20%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94%20%d7%a8%d7%95%d7%9f%20%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8%20-%20%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94%20%d7%a8%d7%95%d7%9f%20%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%90%d7%9c%d7%a8%d7%97%d7%9e%d7%90%d7%9f%20%d7%a2%d7%a4%d7%90%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%90%d7%9c%d7%a8%d7%97%d7%9e%d7%90%d7%9f%20%d7%a2%d7%a4%d7%90%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%90%d7%9c%d7%a8%d7%97%d7%9e%d7%90%d7%9f%20%d7%a2%d7%a4%d7%90%d7%9f%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%94%d7%a8%20%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%94%d7%a8%20%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%93%d7%95%d7%93%20%d7%a4%d7%a8%d7%9c%20%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%93%d7%95%d7%93%20%d7%a4%d7%a8%d7%9c%20%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a0%d7%93%d7%91%20%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%95%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a0%d7%93%d7%91%20%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%95%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf


 

 6.10.2021 –כנס ארצי לתואר שלישי בהוראת המדעים  –תקצירי המשתתפים 

 8קבוצה 

 

 שם העבודה / התקציר )קישור( מוסד לימודים  שם מלא

 אביב -אוניברסיטת תל נורית היינה 
ה של אינטראקציה והבניית ידע בנושא מבוא לאנליז - פתרון משימות בסביבת למידה דיגיטלית 

 פונקציות

 עבודת המתמטיקאי וכיתת המתמטיקה: היבטים מונולוגיים והזדמנויות דיאלוגיות אביב -אוניברסיטת תל תמר שובל 

 חסמים מוסדיים לארגומנטציה דיאלוגית בכיתות המדעים והביטויים שלהם ברמת שיח הכיתה דעמכון ויצמן למ ערן זפרני

 גלית אורן עומר

 
 אילן -אוניברסיטת בר

 -יה בחטיבת ביניים קוגניציה ומסוגלות עצמית בקרב תלמידים הלומדים כימ-קוגניציה, מטה

 מחקר אורך 

 ה חשיבה של השתנות משותפת בסביבה טכנולוגית עתירת מציאות רבוד התפתחות  גוריון בנגב -אוניברסיטת בן עותמאן גאבר

 הדס לוי 
האוניברסיטה העברית  

 ירושלים
 נויות פיזמטיות של מורים וקשיים פיזמטיים של תלמידיהםמיומ

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%20%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%20%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%aa%d7%9e%d7%a8%20%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%9c%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%a2%d7%a8%d7%9f%20%d7%96%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%99%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/DocLib/Pages/abstract/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa%20%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f%20%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%a8%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8.pdf
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