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Course Name: Learning disabilities and emotional disorders - students
with difficulties in the education system
Goals:
Today in the regular education systems there are many students with different learning disabilities
and emotional disorders. Educational staffs are required to deal simultaneously with daily class
management, teaching contents, discipline and educational issues, as well as with seeing the
individual and providing differential responses according to the students' different needs.
The course will introduce different learning disabilities and emotional disorders, and discuss
different integration methods and attitudes, while combining theory and practice to address the
topics of: social and emotional needs of students with learning disabilities, utilizing adjusted
learning strategies and acquaintance with the existing aiding possibilities that are available in the
educational system. The discussions will take into consideration different influences that may play
a role in the different circles around the students with learning disabilities and emotional disorders
in both the domestic and the school environment.

Course Chapters:
Semester A:


Integration of students with learning disabilities in the education system: Models and
theories



Learning disability - definitions, characteristics and etiology



Language and reading disabilities - characteristics and coping methods



ADHD - characteristics and coping methods



Ways of locating and providing assistance in the educational system



Emotional coping of students with learning disabilities



Learning Disabilities and social skills



Parental Voice: Learning disabilities from the perspective of the parent, emphasizing the
encounter with the educational system

Semester B:
Common emotional disorders: depression, bipolar disorder, anxiety, eating disorders
Components of final grade

Exam at the end of each semeste
Paper
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