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ד"ר אירנה בלנקי-קרלין
דוא"לirenab16@bezeqint.net :

השתתפות בכינוסים ארציים ובין-לאומיים
בלנקי-קרלין ,א' ( ,2018ספטמבר) .תרבות הדיבור ולמידה שיתופית במגזר הבדואי :היבטים
לשוניים ופדגוגיים בהוראת עברית כשפה שנייה .הכינוס הבין-לאומי השלישי "העברית
והיידיש בימינו :היבטים לימודיים ותרבותיים" .האוניברסיטה הממלכתית בסנקט-פטרבורג,
סנקט-פטרבורג.
בלנקי-קרלין ,א' ( ,2017יולי) .למידה שיתופית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי .כנס הקיץ
ה 11-של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
בלנקי-קרלין ,א' ( ,2017מאי) .למידה שיתופית בקרב הסטודנטים מהמגזר הבדואי .כנס ארצי
ללמידה פעילה ומערבת "יחד זה יותר" ,מכללת גורדון ,חיפה.
בלנקי-קרלין ,א' ( ,2016אוקטובר) .עוד על למידה משמעותית – הקורס "הבעה בעל-פה" במגזר
הבדואי במכללת קיי .הכינוס ה 43-של איל"ש ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב.
בלנקי ,א' ,מרגולין ,ב' ,בר-טל ,ס' ,פורקוש-ברוך ,א' וחג'בי ,י' ( ,2015מאי) .תל אביב–אמסטרדם –
לומדים ומלמדים :הוראת עברית כשפה נוספת במדיה מקוונת .הכנס המקוון הבין-לאומי
"עברית בקוונה תחילה" ,מכון מופ"ת ,תל אביב.
בלנקי ,א' ,מרגולין ,ב' ,בר-טל ,ס' ,פורקוש-ברוך ,א' וחג'בי ,י' ( ,2015מרץ) .תל אביב–אמסטרדם –
לומדים ומלמדים :הוראת עברית כשפה נוספת במדיה מקוונת .פורום רכזי הלשון ,מכון מופ"ת ,תל
אביב.
בר-טל ,ס' ,בלנקי ,א' ,מרגולין ,ב' ,פורקוש-ברוך ,א' וחג'בי ,י' ( ,2014יולי) .מישראל להולנד ובחזרה –
הוראת השפה העברית במדיה מקוונת .הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל – טכנולוגיות
חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה המקוונת ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב.
בלנקי ,א' ( ,2014יוני) .הפועל "אסף" ודומיו בלשון התנאים :עיון תחבירי ,סמנטי ומילוני תוך
השוואה ללשון המקרא .הכנס הבין-לאומי הל"ב של ארגון הפרופסורים לעברית באמריקה
( ,)NAPHאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע.
בלנקי ,א' ומרגולין ,ב' ( ,2014מרץ) .בין תרבויות ופדגוגיות – הוראת עברית כשפה שנייה .הכנס
"נפגשים בחינוך – בין תרבויות לפדגוגיות" (במוקד "פדגוגיה בעולם מתחדש") .מכללת קיי,
באר-שבע.
בלנקי ,א' ,מרגולין ,ב' ,בר-טל ,ס' ,פורקוש-ברוך ,א' וחג'בי ,י' ( ,2013ספטמבר) .הוראת עברית
כשפה שנייה :פרויקט מקוון בינלאומי "לומדים עברית – יזמה משותפת :לוינסקי-אמסטרדם".
הכינוס ה 40-של איל"ש ,המכללה האקדמית בית ברל ,כפר סבא.
בלנקי ,א' ,מרגולין ,ב' ,בר-טל ,ס' ,פורקוש-ברוך ,א' וחג'בי ,י' ( ,2013יולי) .לומדים עברית – יזמה
משותפת :לוינסקי-אמסטרדם (פוסטר דיגיטלי) .כינוס הקיץ השביעי של האגודה הישראלית
לאוריינות ושפה ,הקריה האקדמית אונו ,קריית אונו.
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בלנקי ,א' ( ,2012אוקטובר) .פועלי קיום במקום בלשון התנאים .הכינוס הל"ט של איל"ש ,המכללה
האקדמית אחווה ,שקמים.
בלנקי ,א' ( ,2012יולי) .פועלי איסוף והצטרפות ופועלי פיזור והפרדה בלשון התנאים – עיון תחבירי,
סמנטי ומילוני תוך השוואה ללשון המקרא .כינוס הקיץ השישי של האגודה הישראלית לאוריינות
ושפה ,הקריה האקדמית אונו ,קריית אונו.
בלנקי ,א' ( ,2012פברואר) .פועלי המקום הסטטיים שבמשמעותם יש גילום הארגומנט – עיון
תחבירי ,סמנטי ומילוני בלשון התנאים .המפגש ה 28-של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן,
מכללת דוד ילין ,ירושלים.
בלנקי ,א' ( ,2011אוקטובר) .פועלי המקום הסטטיים בלשון התנאים – עיון תחבירי ,סמנטי ומילוני
בפועלי לבוש תוך השוואה ללשון המקרא .הוועידה ה 38-של איל"ש ,אוניברסיטת חיפה.
בלנקי ,א' ( ,2011יולי) .פועלי המקום הסטטיים בלשון התנאים – עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי.
כינוס הקיץ החמישי של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה ,הקריה האקדמית אונו ,קריית אונו.
בלנקי ,א' ( ,2008יוני) .ההוראה באינטרווייז :הקורס המקוון "תורת ההגה והצורות" .פורום מורי
הלשון ,מכון מופ"ת ,תל אביב.
בלנקי ,א' ( ,2007יוני) .ההוראה בהיילרן :הקורס המקוון "נושאים בהגייה ובתצורה" .פורום מורי
הלשון ,מכון מופ"ת ,תל אביב.
בלנקי ,א' ( ,2004אוקטובר)' .על' "כיוונית" בעברית וברוסית :עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי בפועלי
הסתכלות .הוועידה ה 31-של איל"ש ,אוניברסיטת בר-אילן.
בלנקי ,א' ( ,2004יולי)' .על' "מקומית" ו'על' "כיוונית" – 'על' בעברית ו'על' ברוסית :עיון תחבירי,
סמנטי ופרגמטי .הכינוס ה 19-של סקריפט ,זיכרון יעקב.
בלנקי ,א' ( ,2003מאי).

Hebrew and Russian: Similarities or Differences? Illustrated by

Comparative Analysis of the Prepositions 'ʿal' and 'bə' in Contemporary Hebrew and
their Equivalents 'na' and 'v' in Russian.
הסמינריון המחלקתי במרכז צ'ייס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.

