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 ישראלית ישראלי                                                

    0000000-052 |     xxxx@gmail.com    

 אביב-תל
 

  ,במתמטיקה לתלמידי בית הספר ראשון בחינוך בהתמחות תואר  תבוגרמעוניינת במשרת התמחות בהוראה

 היסודי.

 .מנוסה בהוראה בכיתה, במליאה ובקבוצות, בכפוף לתוכנית הלימודים, תוך שימוש בטכנולוגיה   

  ,ויכולת עבודה בצוות, כושר ארגון גבוה ויכולת לימוד עצמית.   מצויניםיחסי אנוש יכולת הנחייה והדרכה 

 

 :השכלה

המכללה , בחינוך בהתמחות במתמטיקה לתלמידי בית הספר היסודי .B.Ed ראשוןתואר  2018-2014

 .בית ברל האקדמית

 :התנסות מעשית במסגרת הלימודים  

 ,בכפוף לתוכנית הלימודים בניית יחידות לימוד ומערכי שיעור בודדים. 

  תוך שימוש בעזרי ה', הכוללים דיונים במליאה ופעילויות קבוצתיות, -הוראת בכיתות ד' ו

 .הוראה מגוונים

 ,להכרות עם שיטות הוראה שונות. אצל מורי המקצוע השתתפות בסבב לימודי, 

  עם לצד השתתפות בפגישות שבועיות  במסגרת מפגשים פרטנייםחיזוק תלמידים מתקשים

 .רכזת המקצוע

 

 .בהצטיינותמלאה במגמות פסיכולוגיה וסוציולוגיה, תיכון "שלום". סיום לימודים בגרות  2006-2010

 
 לתלמידי בית הספר היסודי. ,בניית סדנה להקניית הרגלי אורח חיים בריא   יוזמה אישית:

 :ניסיון תעסוקתי

  מדריכה חברתית בעמותת "אחים"     6201-8201

 'יב'.  -ליווי חברתי ולימודי של נערים, תלמידי כיתות ז 

 .הנחיית מפגשים פרטניים וקבוצתיים 

 
  פקידת קבלה בחברת " קליקה" 2013-2016

  החברהניהול קשר שוטף מול לקוחות 

  ניהול קבלות מספקים והפקת דוחות רבעוניים.אחריות על תיאומים וניהול יומן , 

 

 :שירות צבאי

 משקית חינוך, חיל האויר  2010-2012
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 .אחריות על בנייה, תכנון ויישום של תוכנית החינוך השנתית ביחידה 

 .עבודה שוטפת מול המפקדים הבכירים, כולל השתתפות בדיונים 

 .תכנון והוצאה לפועל של ימי עיון, טקסים וטיולים, לחיילי ומפקדי היחידה 

 
 פעילות התנדבותית: 

ליווי של ילדה בכיתה ה', להעלאת הביטחון העצמי מבחינה חברתית  – פר"חחונכת בפרויקט  2018-2016
 ולימודית. 

 

הכרות מעמיקה עם כלים ליצירת מצגות וסרטונים, מיומנות בשימוש , Office : שליטה ביישומי יישומי מחשב

 באתרים חינוכיים  

ומשחקים מקוונים כמו  VR / QR(, מחוללי Kahoot, Padlet, Magistoובאפליקציות חינוכיות )                       

  פלו.

 

   שפות:

  רמה טובה - אנגליתשפת אם |  - עברית

 המלצות:

 המלצה      תפקיד    שם
 

 050-6570093טלפונית:     מדריכה פדגוגית     רימונה כהןד"ר 
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