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 מידע כללי

הגדולים בעשייה מתוך אמונה והבנה שהמורים הם שחקנים ראשיים בתהליך הוראה, אחד האתגרים 
של תפיסות ועמדות תוך הבנה לעומק בפרט, הוא  תחום הדעת אנגליתהחינוכית בכלל, ובהוראת 

בהבנה . אני רואה חשיבות גדולה ותצפיות םהסתמכות על מקורות כראיונות, חקר שיח, מסמכים רפלקטיביי
כיצד המורים תופסים את המציאות החינוכית כמו גם השינויים החלים כל העת. ניתוח תפיסות ועמדות 

לצורך כמו גם בפיתוח המקצועי של המורים  הכשרת פרחי הוראהבהמורים עשוי להוות חוליה משמעותית 
ועל  ההשלכותנקודת המבט של המורים עשויה להאיר גם על  שפה האנגלית.קידום מטרות בהוראת ה

  . השפה האנגליתתהליכים שונים בעת הוראת  שלטיביות קמידת האפ

מחקריי מעוגנים בשדה התיאורטי מתוך . התיאוריה ובין המעשה בחשיבות הקשר ביןמאמינה כחוקרת, אני 
. צורך מחקר חינוכי לתת מענה לצורך הקיים בשדה החינוכישעל  רצון לתרום לשדה המחקרי אך גם משום

 שוי לנבוע מנסיבות שונות כמצב כלכלי או פוליטי.זה ע

תפיסות ועמדות מורים בנוגע לתוכנית הלימודים תמקד בשבצעתי לקבלת תואר דוקטור ההמחקר  
באנגלית וכלי הערכה תוך שימוש בשיטות איכותניות וכמותניות. המחקר הנוכחי מתמקד בתפיסות ועמדות 
פרחי הוראה מהמגזר הערבי בנוגע להדרכה המעשית בבית ספר יהודי. המחקר מתבסס על שיטות 

 שיח כתוב.  איכותניות תוך ניתוח מעמיק של ראיונות וחקר
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