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 " הכשרת מומחים להוראה מותאמת באנגלית לתלמידים ליקויי למידה"שם הקורס:  

   

   זלוףברק  : המרצה

בת  כישורי הלמידה, בעל התמחות ספציפית  ופיתוח  לקויות הלמידה  חום האנגלית  מומחה בתחום 

מותאמת   בהוראה  עוסק  חדד.  מרכז  מטעם  דידקטי  ומאבחן  זרה  בשפה  כשפה  באנגלית, 

ניסיון  דה. ב ת למיוי ובאסטרטג והוראה מותאמת לתלמידים לקויי  רב בפיתוח תוכעל  נית התערבות 

למידה בגילים שונים. מרצה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר אילן, מרכז חדד עבור הכשרת  

 .ים לקויי למידהסטודנט

)קורס  :  היקף שעות  סינכרוני(  פרונטליהיברידי  עד    8:30  בין השעות  חמישי  בימי  יםקימת,  ומקוון 

 . ם שעות פרקטיקו 28 -ו  (ש"ש   4)שעות  012 סה"כ , 45:11

   4 : שבועיותמספר שעות   30 :ספר מפגשים מ

 מורים לאנגלית בעלי תואר ראשון. שהינם  –וקהל רחב   כלל עובדי ההוראה :יעד  ת אוכלוסיי

 : ורסהק ת ומטר

באנגלית היא חשיפת  מ לקויי  טרת התכנית להוראה מותאמת  המשתתפים לפרופילים השונים של 

ק הלמידה ונייש,  האנגלית    .החוזקה  קודותהם  רכישת  תהליך  על  השלכותיהם  הבנת  לשם  זאת, 

לשם   והתיכונים  החטיבה  תלמידי  עבור  מותאמת  והוראה  טיפול  על  דגש  שימת  תוך  זרה,  כשפה 

החסכי על  ופיצוי  בחמש  גישור  למידה  ואסטרטגיות  תיאורטי  ידע  הקניית  על  דגש  יושם  כך,  ם. 

 ., הבעה בעל פה והבנת הנשמע הנקרא הבנת  תיבה,מיומנויות השפה: קריאה, כ

 

 :  ושאים עיקרייםנ 

ומטה ▪ קוגניטיביים  תהליכים  אודות  מעמיק  תיאורטי  בבסיס  קוג-ידע  העומדים  ניטיביים 

קויות הלמידה, הקשב והריכוז. זאת, תוך  בעלי ל הלמידה ואופן הפגיעה בהם בקרב לומדים  

 .ריים בשדה חקלחידושים מהתמקדות בתחום האנגלית כשפה זרה והתייחסות 

 . חברתיים של לקוי הלמידה-סקירת מאפייניו הרגשיים  ▪

 .ת הלמידהמבט על תפקודיו הניהוליים ועל התנהלותו בסביב ▪

 .באנגליתאבחון הכרת והבנת ממצאי האבחונים: הדידקטי, הפסיכולוגי וה  ▪

כשפה   ▪ האנגלית  בתחום  עבודה  תוכנית  בניית  לשם  וצרכיו  התלמיד  פרופיל  זרה.  מיפוי 

ת כלים מעשיים לקידום פיתוח חשיבה ותהליכי הבנה בקרב ילדים בעלי לקויות למידה  הקניי

 .ם הדעתשונות, בהתאם לנדרש מאופי תחו
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ת ▪ תהליכי  ייחודיות,  ולמידה  הוראה  דרכי  של  מעמיקה  ו הכרה  של  יווך  למידה  אסטרטגיות 

 .תכני הלימוד באנגלית ברמת החטיבה והתיכון 

 

 חובות הקורס:  

 ועבודה מסכמת   חות פעילהנוכ 80% ות חלפ

 

 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  

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

 פורטל. ב סילבוס המוגש פו לולצר "(PDF  -ירה כ"שמ

 

 


