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כנס "צבא וחינוך" באוניברסיטה הפתוחה .כותרת הנייר :פרטים בתמונה
2014
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הכנס השני של אגודת חוקרי צבא -חברה בישראל ,במכללה האקדמית כנרת.
2013
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חמו,נ .ובן יוסף אזולאי ,נ .)2011( .מקומו של ה"מחנך" בזהות הכוללת של
מפקדים בצה"ל .עיונים בחינוך ,15-16 ,עמ' .89-115
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אוכלוסיות ייחודיות והשתלבות חברתית בצה"ל .הוצאת מערכות.
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גילת,י' .שגיא ,ר' .בן – יוסף (אזולאי),נ" .)2014( .אם רוצים להצליח בחיים,
אסור לוותר" .עמדות חיילים כלפי השתתפות בתוכנית השלמת השכלה בצה"ל.
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ושילוב :בוגרי/ות מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים .מפגש ,43 ,עמ'
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אזולאי,נ .)2004( .השפעת חופשת הלידה על שחיקה בקרב נשים המשרתות
בשירות קבע בצה"ל .עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הניהול -התנהגות
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  2018אוניברסיטת אריאל ,מרצהמרצה בבית הספר לחינוך במגוון קורסים לתלמידי תואר ראשון ולתמידי
הכשרת מורים.
  2017הקריה האקדמית אונו ,מרצהמרצה במרכזי העצמה במגזר הערבי ,ללימודי תואר ראשון בחינוך .במסגרת זו
אני מלמדת את הקורסים" :מבוא לסוציולוגיה"" ,מושגי יסוד בחינוך" " ,מבוא
לתהליכים קבוצתיים" ו"העצמה ומצוינות אישית".
מכללת לוינסקי לחינוך ,חוקרת ורכזת מהלך "מורים מובילים"
 2017מכללת לוינסקי לחינוך ומרכז מיטיב מובילים תכנית להכשרת מורים במחוז
ירושלים ובחינוך ההתיישבותי ,כחלק מתוכנית "מורים מובילים" .אני מרכזת
את התכנית במכללת לוינסקי ומנחה את המנחים בתכנית .בנוסף שותפה לצוות
שחוקר את המהלך ,בשלוש השנים האחרונות.
צה"ל ,חיל החינוך והנוער:
2001 – 2016
ראש מדור מחקר ופיתוח
2009 – 2016
במסגרת תפקידי ערכתי מחקרים בתחומי העיסוק של החיל :מחקרי הערכה ומחקרים
שבוחנים עמדות ותפיסות עולם של מפקדים וחיילים בצה"ל ,תוך שיתוף פעולה עם
חוקרים בצה"ל ובאקדמיה.
קצינת חינוך ,אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
2006 – 2008
במסגרת תפקידי עסקתי בליווי וייעוץ מקצועי בתחום החינוך למפקדים הבכירים ,חנכתי
את הסגל המקצועי בתחום החינוך והובלתי את תהליך הפיתוח והמימוש של תכנית שנתית
בתחום החינוך בכלל היחידות.
 2002 – 2006ראש מדור זהות ישראלית -יהודית
במסגרת תפקידי עסקתי בפיתוח תפיסה מקצועית בתחום ,יזמתי והובלתי שיתוף פעולה
מקצועי עם עשרות מכונים אזרחיים שעוסקים בחינוך וסייעתי לקצין החינוך הראשי
להוביל את תכנית "ייעוד וייחוד" שיזם וקידם הרמטכ"ל דאז.
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תכניות לימודים למפקדים וחיילים ובחניכה מקצועית של סגלי החינוך הבכירים בתחום.
פנימיית גבעת הוד ,מדריכה חינוכית
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במסגרת תפקידי הדרכתי קבוצה של כ 20 -ילדים בגילאי  ,6-12שחיים בפנימייה שיקומית.
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חיל החינוך והנוער :מש"קית הוראה ,קצינת הוראה ומפקדת מחלקה ,בקורסי
עברית והכנה לשירות לעולים חדשים.
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