שם הקורס -מבוא ללקויי למידה
שם המרצה -הגב' רינת כהן
סילבוס סמסטר ב' תשע"ז
יום ג' שעה 14:00-15:30
יעדי ההוראה
תכלית
הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות ללקויות למידה ויציג תיאוריות וממצאי מחקרים מעודכנים.
הקורס יסקור אפיונים לימודיים והתנהגותיים של תלמידים המראים קשיים ספציפיים בתהליכי תפיסה,
עיבוד והבעה המפריעים ללמידה .ניתוח סגנונות למידה אישיים ,וחומרי למידה המיוחסים לתלמידים שיש
להם ליקוי למידה.
הקורס יתייחס למדיניות משרד החינוך בנושא שילובם של תלמידים בעלי לקויות למידה שונים.
מטרות
•
•
•
•
•

לזהות את הקשיים הייחודיים האופייניים לילדים בעלי לקויות למידה.
לפתח יכולת להבחין בין ליקויי למידה וקשיי למידה.
איתור ,אבחון ,מעקב ,התערבות והערכה.
הכרות עם ההתאמות.
הכרות עם וועדת התאמות.

דרישות והרכב ציון הקורס
• נוכחות  -חובה.
• קריאת ספרות מקצועית.
• מבחן 100% -מבחן מסכם )מינימום  70ציון עובר(
מקורות
 -.1חומר ההרצאות יועבר בתמליל לMoodle -
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•
•
•
•
•
•
•
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מאמרים נוספים יינתנו במהלך הסמסטר
נושאי השיעורים:
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•
•
•

שם המרצה

מבוא ללקויות למידה – הגדרה ,תנאים הגדרה ,גורמים ראשוניים ומשניים ,ליקויים אקדמיים
ועיכוב התפתחותי ,עובדות ומושגים.
כלים לאיתור " -נורות אדומות" המסייעות בזיהוי הלקות .מודל – .RTI
כלים לאיתור תלמידים ע"י תצפית.
היכרות עם סוגי לקויות למידה – דיסלקציה ,דיסקלקוליה ,ADHD ,דיסגרפיה.
היכרות עם התאמות ברמה 1,2,3
התמודדות עם אבחון – סוגי אבחונים ,מבנה האבחון וקראיתו
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