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 הכשרת מומחים להוראה   –מלקות למידה לבגרות מלאה" שם הקורס: "

 לתלמידי חט"ב ותיכוןמותאמת  

 

 ד"ר שני קחטה   : המרצה

כשרי   ופיתוח  הלמידה  לקויות  בתחום  המיומומחית  החינוך  שני בתחום  תואר  חד,  הלמידה. בעלת 

ומרצ דידקטית  ה  המאבחנת  ברחבי  מורים  בהדרכבהשתלמויות  עוסקת  בחטיבות    ריםמו  ת ארץ. 

המתקנת לסטודנטים ומבוגרים במרכז חדד    הניים ובתיכונים במרכז הארץ. מרכזת תחום ההוראבי

ב  והחשיבה.  השפה  בתחומי  התערבות  תכניות  מפתחת  אילן.  וידבבר  ניסיון  באיתור    ע עלת  רב 

 .לומדים בעלי קושי, בבניית תכנית לקידומם וביישומה במערכת החינוך 

עד    8:30  בין השעות  שלישי   בימי   ים קימת,  ומקוון סינכרוני פרונטלי    –  היברידי   קורס :  היקף שעות

 . ם שעות פרקטיקו 28 -ו  ( ש"ש 6שעות )   168 סה"כ , 13:30

 6: שבועיותמספר שעות   28: ספר מפגשים מ

ההוראה  : יעד  ת אוכלוסיי עובדי  ספרו  רחב   וקהל   כלל  )תנ"ך,  מלל  רבי  מקצועות  ,  ת המלמדים 

 היסטוריה( בחט"ב ובתיכון. 

 : ורסהק ת ומטר

 המלמדים בחטיבות ביניים ובתיכונים להוראה מתקנת במקצועות רבי מלל. ים מור  הכשרת •

 תב כבנה וההבעה בהקניית אסטרטגיות מותאמות לגיל ההתבגרות בתחומי הקריאה, הה •

ל • בהתאם  למידה  לקויי  לתלמידים  עבודה  תכנית  בניית  של  מיומנויות  יל  ופרפ הקניית 

 דרישות מערכת החינוך פציפי של הלומד ול הס

 לתלמידים בעלי לקות למידה   יומנויות התארגנות וניהול זמןמ  תיניקה •

 : מן הנושאים 

ידע תיאורטי מעמיק בתחום תהליכים קוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה, תוך התמקדות   •

 ם בהיבטים מחקריים ויישומיים הרלוונטיים לתחומי הדעת השוני

ושים. נעמוד על  והבעה הדר  הבנה  הליכיקוגניטיביים העומדים בבסיס ת  -נות שפתייםרועק •

 ם הליכים שפתיים שונייש ללקויות השונות על התפתחותם של תההשלכה ש

 ד דידקטי והתאמת דרכי הוראה בהתאם לפרופיל התלמי  -הכרת האבחון הפסיכו  •

הבנה,   • ותהליכי  חשיבה  פיתוח  לקידום  מעשיים  כלים  בקרב  הקניית  וזיכרון  בכתב  הבעה 

 ד ת, ע"פ הנדרש מאופי תחום הדעת הנלמ שונו  ילדים בעלי לקויות למידה
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הלמידה השונות • לקויות  עם  בגי היכרות  ביטויין  אופן  הלמידה  ההתבגרות  ל  ,  על  והשפעתן 

 עת השונים בתחומי הד

 עות קשב ת למידה והפר היבטים רגשיים של לקויו •

 לקות למידה  פיתוח לומד עצמאי בקרב תלמידים עם  •

 

 

 חובות הקורס:  

 ועבודה מסכמת   עילהנוכחות פ 80% חות לפ

 

 

 עמוד הקורס באתר.  עים בי מופ  סיוםהפתיחה וה מועדי 

  ד לעמו   נכנסים)  PDF  -עמוד הקורס כשמור את  ל יש  במשרד החינוך,  לצורך הגשת הקורס לגמול  

  : המדפסת יש לבחור את האפשרות  , ובהגדרת 'הדפס'  בוחרים , בתפריט או בקליק ימני  באתר היחידה  הקורס

 פורטל. ב סילבוס המוגש ל פולצרו "(PDF  -"שמירה כ

 

 


