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 " ו'  -ופיתוח כשרי למידה בכיתות א' קורס להכשרת מומחים להוראה מתקנת "שם הקורס:  

   

 המרצות: 

   .M.A   רוזנשטוק  שלומית 

קלינאית תקשורת. מומחית בתחום לקויות הלמידה ופיתוח כשרי למידה. מאבחנת דידקטית, מפתחת תכניות  

מנחה ומדריכה    , מותאמתמורה להוראה    הספר.   תיבגילאי הגן ובגילאי ב   והחשיבה   ה התערבות בנושאי השפ

מורים ב  סטודנטים,  והחשיבה  בתחומי השפה  בעלת  וגננות  השונות.  לומדים    ע ויד  ן ניסיומסגרות  באיתור  רב 

 ך.  במערכת החינו  ןלקידומם וביישומ   התערבותבעלי קושי, בבניית תכניות 

   .M.A    לוי  שרון

למידה בתחו  דוקטורנטית  לקויות  אית ב מומחית  .  ם  למידה,  ב   טיפול ו  ור תחום  טיפול  כתפיתוח  בלקויות  ניות 

ו תוא יישובמתאימות  בעלת  החינוך.  במערכת  המיוחדמן  החינוך  בתחום  שני  מתקנת    ,ר  להוראה  מורה 

ומאבחנת דידקטית. מפתחת ומרכזת תכניות התערבות בתחומי השפה והחשיבה בבתי ספר יסודיים ועוסקת  

בעלת טודנטיםוסמורים    תבהדרכ מניסיון    .  להוראה  כמורה  הן  רב  כמדר קתוידע  והן  החינוך  במשרד  יכה  נת 

 . ומרצה

  28 -ו  ( ש"ש 6שעות )  168 סה"כ  ,13:30עד  8:30 בין השעות שני  בימי   מתקייםקורס פרונטלי,  :  היקף שעות 

 . ם שעות פרקטיקו

 6: שבועיותמספר שעות   28: מספר מפגשים 

 ו. -אנשי חינוך העוסקים בהוראה וטיפול בכיתות אב שהינם  וקהל רח  כלל עובדי ההוראה :יעד  ת אוכלוסיי

 : ורסהק ת ומטר

המיומנויות האקדמיות  הוראת  ו  השפהבתחום  ישומי  יהתיאורטי והידע  ת הוהרחבקורס הינה הקניית  מטרת ה

למידה, כולל עקרונות התערבות    וללא קשיי   תלמידים עם בקרב  (  בכתב   והבעה   ת הנקראהבנ  , כתיבה,  )קריאה 

   קוגניטיביים.  -ניטיביים ומטהניים, קוגליכים לשום על תההמבוססי

קשב. מן   קשיי/ בעלי לקויותדה ולמי קשיי / יותלקו וגדרים כבעלילדים רבים הממשולבים כיום ינוך  ת החיכבמער

ב נדרשתהמורה  יכולותיו   כיתה  למיצוי  להביא  מנת  על  לומד  לכל  מענה  מתן  תוך  דיפרנציאלית    .התייחסות 

ב  קורס ה ה עוסק  הבידע  העמקת  ל   מים תחוכל  הלמידה הנוגעים  מאפיי  : לקויות  ודרכי  נהגדרות,    הוראה ים 

ידי  על , תלמידלילה  ממוקדת ויע  תכנית הוראהבניית   ןופא דונלמכלים מעשיים   קורסים במוצגכן,  . כמו  תואמות 

 . מיטב המומחים בתחום לקויות הלמידה
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 :  ושאים עיקרייםנ 

 .  ום ציפיותכרות ותיא ירס, ההצגת תכנית הקו  •

המרחבה    יתטתיאורסקירה    -  למידהלקויות   • ה   "ידה למיות  "לקו  ושג של  הכרת  שונותוהגדרותיו   ,

 . בתחום  רייםם מחקי חידושהצגת ך תו םיקויים השוניוסוגי הליי הלמידה של לקוהייחודים  נים המאפיי

 הוראה מותאמת? ת למידה או לקות הוראה? הוראה מתקנת או לקו •

 ה ות ברכישת שפד ותיאורי מושגי יסו  •

 מיומנויות פונולוגיות התפתחות •

 ריאה למידה וקיכולות שפה, הקשר לו פונולוגיתות ההתפתחות המודע •

שפתיים • ומטה   , עקרונות  בב  םקוגניטיביי -קוגניטיביים  הקרהעומדים  יכולות  והכתיבה סיס    –  יאה 

 קינה התפתחות בלתי ת התפתחות תקינה אל מול 

 בהם   והטיפול ם יימורפולוג זיהוי קשיים  •

 תחביריות   ולות ניתוח יכו התפתחות היכולות התחביריות בגילאי בית הספר  •

   והמנטלי וארגונ הלקסיקון  נהבמ •

 ( case study)  גלם צד ניתוח חומרי ל  הקניית כלים מעשיים לאבחון ומיפוי קשיי הלומדים •

 חשיבותן  מיומנויות מוטוריות ו, תהליכי כתיבה, מושגים בתחום הכתיב ואבחון קשיים •

 עיל להקניית קריאה  התערבות יקווים מנחים לבניית מודל  •

 כתיבה בקשיייית מודל התערבות יעיל  חים לבנם מנקווי •

 בותו לתהליך הלמידה ושי וחשיוויסות ח •

 ובניית תכנית התערבות   תיאורי מקרהניתוח  -י רתפקוד סנסומוטו  •

   תפקודי חשיבה המקדמים למידה.  •

תפקודים • התפקה ,  ניהוליים   מבדקי  היום שפעת  חיי  על  הניהוליים  ודרכי -ודים  לש  יום  יפור  התערבות 

   לות וכהי

 הפרעות נלוות , ם בבסיס ההפרעה ם העומדיהמנגנוני - הפרעת קשב  •

 

 חובות הקורס:  

 ועבודה מסכמת   נוכחות פעילה 80% חות לפ

 

 עמוד הקורס באתר.  עים בי מופ  סיוםהפתיחה וה מועדי 

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

  "( PDF  -"שמירה כ  :, ובהגדרת המדפסת יש לבחור את האפשרות'הדפס'  בוחרים, בתפריט או בקליק ימני  באתר היחידה

 פורטל. בסילבוס המוגש פו לולצר

 

 


