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שם הקורס בעברית :לקויות למידה
מס' קורס041-4-1332 :
שם המרצה :אלה ארנון
יעדי ההוראה:
-

הבנת ההגדרות השונות והמהות של לקויות למידה
הבנת האפיונים של לקויי למידה בגילאים שונים
מתן כלים רגשיים ,התנהגותיים ומחשבתיים להתמודדות עם לקויות למידה.
הצגת שיטות טיפול חדשניות לתלמידים לקויי למידה.
התמודדות עם ADD ADHD

פרשיות לימודים:
סמסטר א
 הגדרות שונות של לקויות למידהB,A&K ch 1 .Lovit,ch 1 . עקרונות באבחנה מבדלתLovit,ch 3 . אפיונים של לקויי למידה בילדותTimothy D. Lackaye , B,A&K ch 2 .Lovit,ch 12 . אפיונים של ליקויי למידה בגיל ההתבגרותSteve Moss, Eric Emerson ,Lovit. Ch 13 . לקויי למידה סטודנטים ומבוגריםLORRAINE E. WOLF ,Reiff& Gerber . אבחון לקויות למידהB,A&K ch 4,5,8,9,10 .סמסטר ב
 מודלים של פיצוי לתלמידים ליקויי למידה כלים רגשיים ,מחשבתיים והתנהגותיים להתמודדות עם לקויות למידהMark W. Lipsey and . ,Malka Margalit,David B. Wilsonביירון קיטי ,ראסל ברקלי
 אסטרגיות למידה ללקוי למידה .כץ ערן  ADDוRussell A. Barkley(1997, Lovitt ch.11..ADHD ליקןיי כתיבהLovitt ch 8 . ליקויי חשבוןLovitt ch 9 . -מוטיבציה אצל ל"לLicht& Kistner .
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General Goals
- -Learning disabilities definitions
- -Charactaristics of learning disabilities in different ages
- -ADD ADHD
- -Compensation models
- -Behavioral, cognitive and emotional tools dealing with learning
disabilities

First Semester
- Learning disabilities definitions. Lovit,ch 1 .B,A&K ch 1
- Differential diagnosis. Lovit,ch 3
-LD characteristics in childhood. Lovit,ch 12 ., B,A&K ch 2 Timothy D.
Lackaye
-LD characteristics in adolescence. Lovit. Ch 13 ,Steve Moss, Eric
Emerson.
-LD characteristics in adulthood. Isabel, Lorraine e.Wolf, Reiff& Gerber
Shessel.
-LD diagnosis. B,A&K ch 4,5,8,9,10
.

Second Semester
-Compensation models for LD.
-Emotional, mental and behavioral tools for dealing with LD.
 ראסל ברקלי, ביירון קיטי,Malka Margalit, and David B. Wilson
Mark W. Lipsey.
-Learning strategies for LD.
-ADD&ADHD. Russell A. Barkley (1997, Lovitt ch 11
-Writing disabilities. Lovitt ch 8.
-Mathematic disabilities. Lovitt ch 9
-Motivation models. Licht@ Kistner.

-

