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 בחינוך יישומי למחקר היזמה

 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 ההיגוי ועדת ואוריינות שפה לתחום הוועדה

 בפרט בערבית קריאהבכלל ו וקריאה שפה בנושא מתפתח מחקרי ידע: לימודי מפגש

 החמישה מעלה הכנסים מרכז, 2.2.77, א"תשע בתמוז' ה, חמישי יום
 

 התכנסות 04500-03580

 בחינוך יישומי למחקר היזמה, דרמון אביטל ר"ד - פתיחה 04570-04500

 ואוריינות שפה ועדתבו חבר6 גוריון בן אוניברסיטת, צלגוב יוסף' פרופ – ר"יו5 ראשון מושב 54:89-41:59

 אביב תל אוניברסיטת, רביד דורית' פרופ 70500-04570
 הֵשמי יהטיפולוג והכורח כללי מודל5 מאוחרת שפה בהתפתחות הקריאה

 בירושלים העברית והאוניברסיטה גיל'מק אוניברסיטת, גרודזינסקי יוסף' פרופ 70580-70500
 במוח השפה ייצוג לחקר מבוא

 הפסקה 77500-70580

 היזמה בוועדות חבר6 בירושלים העברית האוניברסיטה, הוכשטיין שאול' פרופ ר"יו5 שני מושב 56:89-55:44  

 חיפה אוניברסיטת, פריאור ענת ר"ד 77580-77500
 והמוחית הקוגניטיבית ברמה לשוניים-דו אצל שפה ייצוג

 בירושלים העברית האוניברסיטה, אחישר מרב' פרופ 71570-77580
 ביניים סיכום

 ההרצאות על ותשובות שאלות 71580-71570

 )תוגש ארוחה קלה( צהריים הפסקת 73530-71580

 ואוריינות שפה בוועדת חברה6 ילןא בר אוניברסיטת, חדאד-'סאיג אלינור' פרופ ר"יו5 שלישי מושב 74-57:74::5  

 , מבואאילןרסיטת בר , אוניבחדאד-פרופ' אלינור סאיג' 73580-73530

 חיפה אוניברסיטת, אברהים רפיק ר"ד 78570-73580
  קוגניטיבי ממחקר עדות5 ערבית דוברי אצל ועיבודה האם שפת ייצוג

 חיפה אוניברסיטת, אביתר הרז' פרופ 78580-78570
   מדוע קשה לקרוא ערבית? נתונים נירופסיכולוגיים

 המחקר על ותשובות שאלות 70500-78580

 הפסקה 70570-70500

  הערביים הספר בבתי ערבית הוראת ר"מפמ, אבר'ג ר'כאות ר"ד 70580-70570  

 נוךבחי והערכה למדידה ארצית רשות, ה"ראמ, עואדיה אימאן
 5 בערבית קריאה הוראת – לשוני חינוך, ובהערכה בפדגוגיה העוסקים של מבט נקודת

 ?עשייהו מדיניות עיצובב סייעהסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי ל ןמה

 ?ם, ובאילו דרכיערבית להוראת לימודים תכניות על ישפיע מתפתח מחקרי שידע רצוי כמה עד5 דיון 71570-70580

 חדאד-'סאיג אלינור' פרופ5 םסיכו 71530-71570

 המארגן צוותחברי ה

 ואוריינות שפה לתחום המומחים בוועדת חבר. גוריון בן אוניברסיטת(, ר"יו) צלגוב ףיוס' פרופ

 ואוריינות שפה ובוועדת ההיגוי בוועדת חבר .בירושלים העברית האוניברסיטה, הוכשטיין שאול' פרופ

  ואוריינות שפה לתחום המומחים ועדתבו החבר .אילן בר תאוניברסיט ,חדאד-'סאיג אלינור' פרופ


