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2021
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תעסוקה
 2019-2022הוראת (Thinking at the Edge) TAE
הנחייה וליווי קורסים ללימוד TAE
פיתוח והעברת סדנאות "מצפן חינוכי אישי" )מ (2021
2015-2022

"למידה מתנועת החיים" ,מייסדת ובעלים

פיתוח רעיוני ופיתוח של גישת למידה ,התנסויות עם ילדים ,סדנאות והרצאות לאנשי
חינוך ולהורים.
2015-2022

"האטה בחינוך" ,מייסדת ומובילה שותפה

ייסוד וניהול פורום חשיבה ופיתוח )ביחד עם שתי שותפות נוספות( בנושא שמחבר
בין "תנועת ההאטה" לבין חינוך .הפורום מארגן מפגשים חודשיים רבי משתתפים
לקידום חשיבה ופיתוח של תחום חדש זה.
סדנאות והרצאות לאנשי חינוך ולהורים.
פרסומים :ללמוד לאט ,איטי זה המהיר החדש ,מאמרים באתר של "תנועת ההאטה"
2016-2020

אוניברסיטת תל-אביב – מרצה בתכנית לתואר שני בחינוך דמוקרטי

קורסים אקדמיים :מודלים חלופיים ללמידה והוראה

2012-2015

אוניברסיטת בן-גוריון – חברת סגל במחלקה לחינוך.

קורסים אקדמיים :מודלים חלופיים ללמידה והוראה ,גישות למידה ,למידה
משמעותית ,למידה באמצעות ייצוגים ויזואליים
מחקר :חוויות למידה משמעותיות.
פרסומים אקדמיים והצגה בכנסים )פירוט על-פי דרישה(
2006-2012

אוניברסיטת תל-אביב – מרצה וחוקרת בבית-הספר לחינוך

קורסים אקדמיים :מודלים חלופיים ללמידה והוראה ,גישות למידה ,למידה באמצעות
ייצוגים ויזואליים ,כתיבה מדעית
מחקר :שינוי קונספטואלי ,למידה על-ידי יצירה עצמית של ייצוגים ויזואליים
הנחייה :הנחיית סטודנטים במחקר ובכתיבת תיזה לתואר שני
פרסומים אקדמיים והצגה בכנסים )פירוט על-פי דרישה(
2011-2012

סמינר הקיבוצים – מרצה במספר תכניות

קורסים אקדמיים :גישות למידה ,למידה בסביבות טכנולוגיות
 1997-1998מרכז למחקר ופיתוח על-שם מושינסקי" ,אורט" ישראל .פיתוח חומרי
למידה ,העברת השתלמויות מורים ,פיתוח קורסים אינטרנטיים.
 1987-1997מרכז "אידאה" ,הטכניון .פיתוח חומרי למידה והעברת השתלמויות מורים,
הפעלת סביבות למידה חדשניות עם ילדים בבתי-ספר.

שירות לקהילה החינוכית
בשביל הלמידה :הקמה וניהול קהילה חינוכית בפייסבוק –
https://www.facebook.com/groups/forthelearning
בשבילי הלמידה :הובלת סיורים לבתי-ספר מעוררי מחשבה והשראה.
/https://www.learningimplicit.org/schools

שפות
עברית :שפת אם

אנגלית :כשפת אם

ספרדית :רמה בסיסית

מידע נוסף
קורות חיים אקדמיים מפורטים יימסרו על-פי דרישה

