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 מהלך החיים .א

 פרטים אישיים .1

 ארץ לידה: ישראל                                                                15.70.92תאריך לידה: 

             רחובות 12/12כרמל כתובת קבועה: 

                                                                      

 .     השכלה גבוהה:1

 לימודי תעודה להדרכה פדגוגית מכון מופת.        0224-0222

  .תלמידת מחקר באוניברסיטה בן גוריון בבאר שבע                0221-0224

נושא המחקר: תפיסות ותהליכי חשיבה של ילדים בגיל הגן בעקבות 

 בזרים מערכת המתמטיקה.הוראה  של  מושגים מתמטיים וחשיפתם לא

 שם המנחה: פרופסור שלמה וינר
 

1991               MA -   )במסגרת המחלקה לחינוך במוקד התפתחותי )הגיל הרך

 אילן.            -אוניברסיטת בר

 נושא העבודה

                        גישות מטקוגניטיביות לפתרון בעיות באמצעות שאילת 

 רבקה גלובמן בהדרכת דר' שאלות.

 
1990              BA –  במסגרת החוג לחינוך בגיל הרך  )מקצוע ראשי( והחוג   

 אילן.-לספרות משווה )מקצוע משני( באוניברסיטת בר

 סיום התואר בהצלחה
 

 תעודת מורה בכיר במסגרת לימודי השלמה בסמינר אחווה.              1994

 
 ברל.-וסמכת מסמינר ביתתעודת גננת מ              1912

 
 



 .   שירות במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר:1

 

 תפקיד דרגה שם המוסד תאריך

 מרצה  מכללת בית ברל 2552/55

 מדריכה פדגוגית  מכללת אחוה היום - 2555

ראש תחום הגיה"ר במרכז 

 מורים

 מרצה

ראש מסלול הגיה"ר במשך 

 שנתיים

 חברה בצוות הדרכה

 עצה אקדמיתחברה במו

 חברה בועדת הוראה

ראש המסלול הייחודי 

ליוצאי אתיופיה במשך 

 שלש שנים

חברה בפורום רכזות גי"ר   מכון מופת 1777-1771

 במכללות

 מדריכה פדגוגית  סמינר הקבוצים 1771/1

 

 .     שרות במוסדות אחרים ופעילות מחוץ לעולם האקדמי: 4

 ונות נעמת במרחב שרון.מפקחת חינוכית על מע –היום  – 0212

 גון נעמתעל מעונות יום באר מפקחת חינוכית ארצית –  0212 – 0224

0224-1999 

 

יועצת פדגוגית לתוכנית "פאקט" של ג'וינט ומכללת אחוה בקרית מלאכי, 

 קרית גת ורמלה.

 הנחיית גננות במרכז מורים במסגרת קורס לגננות מובילות -מורה מורים   1996-99

 שיבה מדעית טכנולוגית ומתמטית בגיל הרך.חתוח בנושא: פ

 כתיבת תוכניות לימודים וחומרי למידה למגמת חינוך בחינוך   1995-99

 יסודי  )ראה פרסומים(.-הטכנולוגי העל

מנחה של גננות בנושא: טיפוח  אביב:-האגף לחינוך קדם יסודי מחוז תל  1995-99

 .חשיבה חשבונית בגיל הרך

 מנחה ארצית  של מורות במגמת חינוך בחינוך  משרד החינוך:  1995-99

 יסודי הטכנולוגי.-העל

 הקדם יסודי : חברה בצוות החינוך משרד החינוך, אגף   1994-99

   מתמטיקה במחלקה לתוכניות לימודים וכתיבת מדריך לגננת 

 בנושא: טיפוח חשיבה חשבונית בגיל הרך )ראה פרסומים(.

  סיכולוגיה וחינוך בבי"ס תיכון טכנולוגי נעמת בחולון.מורה לפ  1988-96

 מרכזת ומרצה בקורס למטפלות במכללת לוד.  1990-92



 מורה בבי"ס תיכון ויצו ברחובות לחינוך ופסיכולוגיה.  1987-00

 .בגילאי טרום חובה וחובהובמעון של נעמ"ת גננת בגן   1976-87

 

 .  תוכניות לימוד שפיתחתי 9

 

 

 "ארגון פעילויות של חינוך ולמידה בגיל הרך" תוכנית לימודים  19995

 ומדריך למורה בהוצאת משרד החינוך.

 

"עקרונות החינוך והיבטים פסיכולוגיים" תוכנית לימודים ומדריך למורה  7991

 בהוצאת משרד החינוך

 

"טיפוח חשיבה חשבונית בגיל הרך". בהוצאת ת"ל .משרד החינוך  7991

 ף לחינוך קדם יסודי.והתרבות האג

 

 "כתיבת עבודת גמר בחינוך". מדריך למורה בהוצאת אורט. 1992

 

 "כתיבת עבודת גמר בתזונה. מדריך למורה בהוצאת אורט. 1992

 

חוברת לתלמיד ומדריך למורה בהוצאת המרכז  –"מערכות מידע בחינוך"  7991

 לחינוך טכנולוגי.

 

 לחינוך ד" בהוצאת המרכז-לרמות ג "תוכנית לימודים בספרות ילדים 7991

 טכנולוגי.

 

 .  יוזמות שהשתתפתי בהן במכללה או מחוצה לה1

 מהות היוזמה שם היוזמה תאריך

הקמת אתר אינטרנט לגננות  תשס"א

 גן על הקו –במרכז מורים 

אתר אינטרנט שפותח ע"י 

 קבוצת גננות בניהולי

הפקת דף קשר דיווחים  הפקת "דף לגננת" תשס"א

פרסומים לגננות המשתלמות ו

 במרכז מורים

הפקת חוברת הדרכה לגננת  תשס"ב

בנושא: מדע ותרבות בגן 

 שלום עולם )בהפקה( –הילדים 

הפקת חוברת לגננת שתמכר 

לגננות המשתלמות במכללה 

וגננות מחוץ למכללה דרך 

 המרפ"ד.

 



"גלגולו של משוב" בתוך "אבני דרך בהדרכה הפדגוגית" עורכת אורלי 

 יכאל בהוצאת אחוהמ

 

-מצגת על מחקר הפעולה שלי בנושא משוב שהוצגה  בקורס וירטואלי בין –גלגולו של משוב 

 מכללתי בנושא מחקר פעולה. 

http://web.macam98.ac.il/~olzang/sv/action/ 
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