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Goals: 

a. The students will know definitions and identification methods of learning 

disabilities 

b. The students will know characteristics of individuals with learning disabilities 

along life 

c. The students will understand the complexity of learning disabilities and the 

need in a multi-professional team 

d. The students will learn principles for encompassing students with learning 

disabilities in the educational system   

 

Course Chapters: 

Fall semester- Theoretical background of learning disabilities: 

1. Definitions of learning disabilities, prevalence 

2. Types of specific learning disabilities 

a. Dyslexia 

b. Dysgraphia 

c. Dyscalculia 

d. AD/HD 

e. Non-verbal learning disabilities 

3. Different approaches for identification of learning disabilities 

a. Discrepancy models 

b. Response to Intervention (RTI) 

c. Cross-battery Assessment (XBA)  



4. Accommodations for students with learning disabilities 

5.  The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF 

model) 

Spring semester – The complexity of learning disabilities and intervention 

6. Learning disabilities along life: 

a. In childhood 

b. In adolescence 

c. In adulthood 

7. The complexity of individuals with learning disabilities: 

a. Attention deficits 

b. Sensory modulation disorders 

c. Emotional/Social/Behavioral difficulties 

d. Developmental Coordination Disorder 

8. The multi-professional team 

9. Encompassing students with learning disabilities in the educational system 

a. A model for individual functional observation 

b. The interview as an assisting method 

c. The clinical observation as an assisting method 

d. Motivating students with LD 

e. Principles of self-advocacy 

 

Course requirements and grading: 

1. Obligatory attendance. In order to get a grade in this course the student is 

required: a. not to skip more than 5 classes during the year and no more than 3 

classes in each semester; b. to actively participate in class. 

2. An exam - 60%. At the end of spring semester. 

3. A presentation of a case study in class – (in groups of 3-4 students) - 40%. The 

students will be required to interview a person with LD on one of the topics 

learned in class during the year and to describe themes from the interviews 

using the concepts learned in class. All the students in the group will actively 

participate in interviewing, preparation and presentation in class. The students 

are responsible to coordinate a date for their presentation with the teacher, via 

e-mail, in advance.  
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