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 David, 12גופן: 
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 קורות חיים

 27/4/20: עדכון תאריך

 אישיים פרטים

 שירה רוזנברג :שם

 011775590 ת.ז.:

 ארה"ב :לידה ארץ

 1969:לידה שנת

 , אלעזר315בית זכריה  :כתובת

 

 השכלה

2019- Ph.D.  .מבית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית 

 של ההורים והגננותנושא הדוקטורט: מעורבות הורית בגני החינוך המיוחד מנקודת מבטם 

 בהנחיית פרופסור קורי שולמן

 קורס ניהול במכון מופ"ת – 2018

2003- M.A. .)במסלול לחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית )בהצטיינות 

 ( בבית החולים האוניברסיטאי  בקנדהAuditory Verbal) A.Vהתמחות בשיטת  – 1995

1994 -B.A. אביב )בהצטיינות(.-במסלול לחינוך ללקויי שמיעה, אוניברסיטת תל 

חינוך לשוני, מובילי פדגוגיה, השתלמויות של משרד החינוך בנושאים: מיומנויות הדרכה,  1994-2020

 למידה משמעותית והערכה ומדידה.

 

  תחום/י התמחות

 התפתחות שפה 

 הוראת הקריאה

 פדגוגיה בחינוך המיוחד

 הוריתמעורבות 

 

 אקדמיות דרגותו מינוייםתעסוקה אקדמית, 

 בחינוך מיוחד: הוראה שיתופית, המכללה האקדמית הרצוג .M.Edמרצה בתכנית היום        -2019  

 מרצה בקורס התאמה למטפלים ממקצועות הבריאות: משרד החינוך                -2019  

 שותפה בייעוץ ובבניית התכנית                           

 ראש החוג לחינוך מיוחד במכללת הרצוגהיום     -  2017   

 הרצוגבחינוך המיוחד במכללה האקדמית  .M.Edשותפה בהגשת תכנית                -2017   
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 יוםה -2015

 

        היום           – 2014

לחינוך המיוחד: קורס בהוראת הקריאה + קליניקה מרצה במכללת הרצוג בחוג 

 מעשית, וכן קורס בתורת ההוראה בחינוך המיוחד.

 נציגת פיקוח בועדות השמה במחוז ירושלים משרד החינוך

 מרצה בחוג לחינוך מיוחד במכללת אפרתה: קורס להתפתחות שפה. 2014–2011

2010–2010 

 היום-2010

 מיוחד במכללת הרצוגמדריכה פדגוגית בחוג לחינוך 

השתלמויות בפסגאו"ת )ירושלים, קריית ארבע( בנושאים שונים כגון: חינוך 

שותפות הורים, לשוני, הוראה מותאמת, למידה משמעותית, למידה היברידית 

 הילד המאתגר בגן הילדים ועוד

    

 

 מקומות עבודה נוספים מחוץ לאקדמיה

 חינוך המיוחדגיות במחוז ירושלים בבתי ספר להיום       מדריכה רכזות פדגו -2020

 היום      אחראית תחום שותפות הורים במתי"א יחדיו -2020

 מנחה שותפות הורים במנח"י        2020 -2019

המוביל ועמיתה בצוות רכזת הפדגוגית של מתי"א יחדיו      2020 - 2013  

 של גני החינוך המיוחד באפרת, בגוש עציון ובקריית ארבע. מדריכת מתי"א 2009–2006

 גננת משלבת באזור גוש עציון. 2005–2002

 גננת בגן חינוך מיוחד באפרת. 2000–1999

 גננת שילוב לילדים לקויי שמיעה בגנים רגילים. 1998–1996

 עבודה במיח"א ובשמע. 1996–1994

 

 

 להשכלה גבוההמספר שנים של ניסיון בהוראה במוסדות 

 שנים 12

 

 ם והצטיינותפרסיפרטים על 

 הצטיינות -תואר ראשון

 הצטיינות -תואר שני

 

 לאומיים-בין בכנסים פעילה השתתפות

 כנס בין לאומי להכשרת מורים 2019

מכללת הרצוג, תואר שני בחינוך מיוחד. היכל שלמה, ירושלים מעורבות הורים בחינוך המיוחד.  2019

 )דצמבר(

 

 כנסים: ניהול

 . מכללת הרצוג, תואר ראשון חינוך מיוחד. מגדל עוז  נוער בסיכוי                        2017
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היכל שלמה, תואר שני בחינוך מיוחד. מכללת הרצוג, מעורבות הורים בחינוך המיוחד.  2018

 ירושלים )דצמבר(

 דצמבר()ראשון חינוך מיוחד. אלון שבות . מכללת הרצוג, תואר משתלבים בקהילה                        2019

 . מכללת הרצוג. שותפה בצוות היגוי      כנס חינוך בצל הקורונה                2020

 כנס מרצים קיץ תש"ף . מכללת הרצוג. שותפה בצוות היגוי               2020

 

 מאמרים שהוגשו לשיפוט:

 -סקירה(. דפים  -משלבת טכנולוגיה. )היתרונות של למידה (נשלח בתהליך קבלה). פריד, ד. רוזנברג, ש

 תאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה ופיתוחם

 


