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 אביבית אביבי                                                
    0000000-052 |     xxxx@gmail.com    

 גבעתיים
 

  ,בוגרת מסלול הסבת אקדמאים לבי"ס העל יסודי במדעים ובעלת מעוניינת במשרת התמחות בהוראת מדעים

 תואר ראשון.

 .מנוסה בהוראת מדעים, בבי"ס ובמרכז קהילתי; הבנה מעמיקה בטכנולוגיה   

  ,ויכולת עבודה בצוות, כושר ארגון גבוה ויכולת לימוד  מצויניםיחסי אנוש יוזמה ויצירתיות, יכולת הנחייה והדרכה

 עצמית.  

 

 :השכלה

המכללה  בהתמחות במדעים, ,תעודת הוראה במסלול הכשרת אקדמאים לבי"ס העל יסודי 2018-2016

 בית ברל. האקדמית

 :במסגרת הלימודיםבבית ספר שש שנתי התנסות מעשית   

 ,בכפוף לתוכנית הלימודים בניית יחידות לימוד ומערכי שיעור בודדים. 

  ,תוך שימוש בעזרי הוראה הוראת מדעים, הכוללים שיעורי מעבדה ופעילויות קבוצתיות

 .מגוונים

 ,להכרות עם שיטות הוראה  מורי הצוות הבינמקצועי במדעיםאצל  השתתפות בסבב לימודי,

 שונות.

  עם לצד השתתפות בפגישות שבועיות  במסגרת מפגשים פרטנייםחיזוק תלמידים מתקשים

 .רכזת המקצוע

 

2015-2012 B.Sc. יברסיטהמטעם האונהמזון בפקולטה לחקלאות, -בוגרת תואר ראשון בחוג לביוכימיה ומדעי 

 העברית בירושלים.

 אביב.  -מלאה במגמת ביוטכנולוגיה, תיכון "שלום" תל בגרות  2005-2008

 

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

 :ניסיון תעסוקתי

  מדריכה בתחום המדעים ,"מרכז קהילתי יפו "    6201-8201

 ,יב'.  -תלמידי כיתות ז'ל העשרה לימודית בתחום המדעים 

 ובניית משחקים לימודיים בשיתוף עם התלמידים. הנחיית מפגשים פרטניים וקבוצתיים 

 
 "חברת הייטק בע"מ"רפרנטית מחשוב,  2011-2015

  מידע מול משתמשי החברה ורשויות חיצוניות.הטמעת מערכות 
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 פיון והצגה ליחידת הפיתוחאיסוף דרישות משתמשים, א. 

 ( ביצוע בדיקות תכנהQA.למערכות המפותחות על ידי המשרד ) 

 

 :שירות צבאי

 מטמיעת מערכות תקשוב, חיל התקשוב  0820-1020

 הטמעת מערכות מחשוב, החל מכתיבת המדריך הטכני למשתמשים. 

 .תכנון כולל של תהליך ההטמעה לצד התקנת המערכות 

 חדשים ולהנחיית צוות מדריכים םביצוע הדרכות לחיילי. 

 

 פעילות התנדבותית: 

טחון העצמי מבחינה יליווי של סטודנטית לקוית למידה, להעלאת הב – חונכת בפרויקט פר"ח 2018-2016
 חברתית ולימודית. 

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

ומשחקים מקוונים כמו  VR / QR(, מחוללי Kahoot, Padlet, Magistoקציות חינוכיות )יובאפלבאתרים חינוכיים 

  פלו.

 שפות:

 . רמה טובה - אנגלית שפת אם | -צרפתית שפת אם |  - עברית

 המלצות:

 המלצה      תפקיד    שם

 050-6570093טלפונית:     מדריכה פדגוגית     רימונה כהןד"ר 
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