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 פביו רדק

  

 עיסוקים עיקריים

 ס לתלמידי "ביה, ל"המכינה לתלמידים עולים ותלמידי חו, מנהל אקדמי

 )2016משנת (האוניברסיטה העברית בירושלים , ל"חו

 היחידה להוראת עברית לדוברי שפות זרות, הוראת עברית כשפה שנייה ,

ורה בדרגת מ(האוניברסיטה העברית בירושלים , ל"ס לתלמידי חו"ביה

 )1995משנת ). (בכיר

 2015משנת . (האקדמיה לאמנות בצלאל, הוראת עברית כשפה שנייה( 

  האוניברסיטה , הפקולטה למדעי הרוח, )מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית(הוראת כתיבה מדעית

 )2007משנת . (העברית בירושלים

 2011משנת . (יבאוניברסיטת תל אב, המרכז ללימודי עברית, הוראת עברית כשפה שנייה( 

  הבחינה לדוברי שפות זרות ומטלת הכתיבה בבחינה  –ל "בחינות יע(בוחן הבעה עברית

 )1997משנת (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה , )הפסיכומטרית

  2013משנת . (איטליה, רומא, "רנסו לוי"ס היהודי "ביה –יועץ ומנחה פדגוגי( 

 שוטף(ל "הכשרת סגלי הוראה בארץ ובחו( 

 השכלה

, ס לחינוך"ביה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תעודת הוראה בהוראת לשון והבעה  2005

  המחלקה להכשרת מורים

  .האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני בלשון עברית  2003 - 2001

  .תואר ראשון בלשון עברית ולימודים כלליים באוניברסיטה העברית בירושלים  1992-1996

, ל"ס לתלמידי חו"ביה, הכשרת מורים להוראת עברית לדוברי שפות זרותקורס   1995-1996

  .האוניברסיטה העברית בירושלים

ההסתדרות , האגף להנחלת הלשון, קורס הכשרת רכזי עברית למסגרות בלתי פורמאליות  1995

  .הציונית העולמית

  .ארגנטינה, בואנוס איירס, ם"ש רמב"ס התיכון לדוגמה ע"ביה  1987-1991

  .ארגנטינה, בואנוס איירס, ש דוד בן גוריון"ס היסודי ע"ביה  1979-1986
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 חברות באיגודים מקצועיים

 NAPH ,חבר בוועדה הפדגוגית של כנסי הארגון . ב"ארגון הפרופסורים לעברית באוניברסיטאות ארה

 2008- החל מ –

 EATAW ,החל , ארגון אירופאי של פרופסורים לכתיבה אקדמית באוניברסיטאות 

 .2012-מ

  פרסומים

  2005, משרד החינוך, )עם צוות האגף להנחלת הלשון(" תולעת ספרים" .1

  ו"תשס, האוניברסיטה העברית בירושלים, אקדמון, ) עם אסתר סימונס( "'תרגילי קלוז לרמה ד" .2

  ח"תשס, האוניברסיטה העברית בירושלים, אקדמון, )פוין-עם ענת זמל( "'תרגילי קלוז לרמה ג" .3

 ט"תשס, האוניברסיטה העברית בירושלים, אקדמון, )פוין-עם ענת זמל( "'לרמה ב תרגילי קלוז" .4

 ע "תש, משרד החינוך, היחידה להנחלת הלשון, )עם גלי הומינר(חוברת לתרגול האזנה בכיתה  .5

האוניברסיטה העברית , אקדמון', ספר דקדוק לרמה ו –)עם אסתי סימונס" (סוף הדרך, עברית" .6

 ו"תשע, בירושלים


