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מטרות  /תוצרי
למידה:

 .1הסטודנטית תפתח רגישות ואמפטיה כלפי ילדים מתקשים ומודעות לצורכיהם הייחודיים.
 .2הסטודנטית תכיר אוכלוסיות ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,תוך התייחסות למאפיינים ולדרכי טיפול וסיוע בגן ובכתות א'ב'.
 .3הסטודנטית תרכוש ידע לגבי הצוות הרב מקצועי העובד עם הילד בגן ובבית הספר וכיצד הם יכולים לקדם את הילד.
 .4הסטודנטית תלמד כיצד אפשר לאתר ולזהות קיומה של בעיה בגן ובכתות א'ב' ,ומהו תהליך שיש לקיים עם הורי הילד
והצוות הרב מקצועי.
 .5הסטודנטית תיוודע למורכבות שיש ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות ותכיר בתפקיד הצוות
החינוכי בהצלחת השילוב.
 .6הסטודנטית תתוודע למקום של הורי הילדים בעלי צרכים מיוחדים ותכיר בהתמודדות שלהם ותוכל לגלות אמפטיה
אליהם.

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בהבדל בין התפתחות תקינה לחריגה בקרב ילדים בגיה"ר .במהלך הקורס נעסוק בדרכים לאיתור צרכים
מיוחדים בתוך המסגרת הרגילה .נדון במורכבות של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות והיתרונות והחסרונות
שבכך.
בקורס נתמקד בליקויים שונים שייתכן שגננת ומורה תצטרך להתמודד עם תלמידים הלוקים בהם בחינוך הרגיל.
נכיר דרכי סיוע במסגרות החינוך .נתמקד בצוות הבין תחומי המשולב בגן ובבית הספר .כמו כן נכיר בהתמודדות של ההורים
לילדים עם צרכים מיוחדים והסטודנטית תרכוש הבנה למצבם ותחשוב על דרכי תקשורת יעילות עם הוריו.
לסיכום ננתח תיאורי מקרים ונחשוב על דרכי התמודדות.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

ההתמודדות של הורי הילדים ודרכי תקשורת יעילות בין אנשי החינוך להורי התלמידים.

2

ההתמודדות של הורי הילדים ודרכי תקשורת יעילות בין אנשי החינוך להורי התלמידים.

3

ההתמודדות של הורי הילדים ודרכי תקשורת יעילות בין אנשי החינוך להורי התלמידים.

4

ליקויי למידה

5

בעיות קשב וריכוז

6

לקות שמיעה

7

לקות שמיעה

8

לקות ראיה

9

בעיות מוטוריות ותחושתיות

10

בעיות רגשיות והתנהגותיות

7

לקות שמיעה

8

לקות ראיה

9

בעיות מוטוריות ותחושתיות

10

בעיות רגשיות והתנהגותיות

11

דרכי סיוע במסגרות החינוך .הכרת הצוות הבין תחומי המשולב בגן ובבית הספר.

12

סיכום הקורס ,ניתוח תיאורי מקרים וחשיבה על דרכי התמודדות.

חובות הסטודנט
בקורס:

בקורס זה יש חובת נוכחות בשיעורים בהתאם לנהלי המכללה .הנוכחות נבדקת בתחילת כל שיעור .סטודנטית שתעדר מעל
למכסה המותרת ,לא תורשה לגשת למבחן המסכם ולא תקבל ציון בקורס.
במהלך הקורס הסטודנטית תגיש תרגיל המבוסס על ראיון עם גננת/מורה במסגרת רגילה אשר תתייחס למגוון אפיוני
התלמידים הלומדים בה וההתמודדויות המלוות שילוב זה.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
תרגילים

אחוז ציון מינימלי למרכיב
100%
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