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 :תקציר

ידע בסיסי לגבי השימוש בכלי אבחון והערכה מתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הסדנא היא להקנות  ה שלמטרת

שנים. הסטודנטים  0-3רגשי בקרב ילדים בגילאי -במסגרת הקורס ילמדו כלים למדידת יכולות בתחום הקוגניטיבי והחברתי

כללי  יקד באבחון התפתחותבסמסטר א' נתמיתבקשו )בזוגות( להתנסות בהעברת הכלים על ילדים ולדון בממצאים בכיתה. 

והערכת התנהגות מסתגלת. בסמסטר ב' נתמקד בכלים תצפיתיים בהערכה ההתפתחותית, כולל תצפית במשחק, 

 ילד, ובסביבה הביתית. -באינטראקציות הורה

 :)סמסטר א'(  חובות הקורס

 העברה אחת של הלהעביר שתי הערכות התפתחותיות על ילדים)בזוגות( הסטודנטים יתבקשו  רבמהלך הסמסט :- 

ABAS ראיון עם הורים( והעברת אחת של ה(- Bayley  כל העברה של אבחון לוקחת כשעה .)אבחון עם הילד עצמו(

בממוצע. הסטודנטים יתבקשו לצלם את העברות האבחון, על מנת שנוכל לצפות וללמוד מהן. חלק מהסטודנטים 

 יציגו בפני הכיתה וחלק יקבלו פידבק פרטני. 

 מהציון  35% -המסכם את ממצאי האבחונים שהעבירו אשר יהווה כהסטודנטים יגישו דו"ח  א' סמסטר בסיום

  הסופי. 

  בסיום סמסטר ב' הסטודנטים יגישו דו"ח אבחון מסכם המשלב ממצאים מכל ההערכות ההתפתחותיות שבוצעו

(60% .) 

 מהציון הסופי.  5%-הנוכחות בשיעורים היא חובה. השתתפות פעילה בשיעורים מהווה כ 

 : )לא סופי( נושאי לימוד*

 במה עוסקים אבחון והערכה התפתחותיים   24.10

 : התפתחות מוטורית וקוגניטיבית 0-3אבני דרך התפתחותיות בגילאי  31.10

 רגשית -: התפתחות שפתית וחברתית0-3אבני דרך התפתחותיות בגילאי  7.11

 ABAS-II מימדי להערכת התנהגות מסתגלתאבחון רב אינטייק התפתחותי ו 14.11

 )לא מתקיים שיעור( ABAS -העברות אינטייק ו 21.11

 )לא מתקיים שיעור( ABAS -העברות אינטייק ו 28.11

 ABAS -דיון בכיתה על העברות אינטייק ו 5.12

 Ed rd3 – Screening Test Bayley Scales of Infant Developmentאבחון התפתחותי כללי:  12.12

 Ed rd3 – Screening Test Bayley Scales of Infant Developmentאבחון התפתחותי כללי:  19.12

 )לא מתקיים שיעור(  Bayleyהעברות  26.12

 )לא מתקיים שיעור( Bayleyהעברות   2.1

 Bayleyדיון בכיתה על העברות  9.1

 רת ביילי בפגישות אישיות: מתן פידבק על הע 16.1

 

 במהלך הסמסטר  ופריטי קריאה יינתנ *


