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מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנט יכיר את אופי הלקות בשמיעה וההשלכות של לקות בשמיעה על התפתחות ותפקוד הילד תוך התייחסות לסיכום
הגרפי של הנושא )אודיוגרמה(.
הסטודנט יכיר את האביזרים השונים לשיקום השמיעה תוך התייחסות למאפיינים וההשלכות על התפקוד בכיתה של כל
אביזר.
הסטודנט יכיר את הקשיים האופייניים לילדים עם לקות בשמיעה במערכת החינוך.
הסטודנט יכיר את שיטות התקשורת השונות בחינוך ילדים עם לקות בשמיעה והדילמות החינוכיות בבחירה בין השיטות
השונות.
הסטודנט יידע לקרוא אודיוגרמה ולהבין את ההשלכות של הכתוב על תפקוד הילד עם לקות בשמיעה במערכת החינוך
הסטודנט יוכל לבנות שיעור פרטני/כיתתי תוך התייחסות ומתן פתרונות לקשיים האופייניים לאוכלוסיית לקוי השמיעה.

תיאור הקורס:

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לשיעורי רקע על התפתחות המערכת השמיעתית ,מבנה מערכת השמע ,סוגי לקות
בשמיעה .חלקו השני יוקדש להכרות עם אביזרי שיקום השמיעה הקיימים ,הקשיים השונים של הילד עם לקות השמיעה
והאתגרים הקיימים במערכת החינוך עבור התלמיד לקוי השמיעה וידונו הדרכים להתמודד עם קשיים אלו .בנוסף יתוארו
שיטות התקשורת בחינוך ילדים עם לקות בשמיעה והמסגרות החינוכיות עבור ילדים עם לקות בשמיעה הנגזרות מהשיטות
השונות .יבוצע דיון בדילמות העולות מהשוני בשיטות התקשורת בשילוב התלמידים עם לקות השמיעה במערכת החינוך.
שיטות לימוד :הרצאות פרונטליות ,דיונים ,תרגילים כיתתים ,הדגמות עם סרטונים

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

מבוא שמיעה כיסוד להתפתחות התקשורת המילולית והחברתית

2

אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת השמיעה ובדיקות שמיעה התנהגותיות ואובייקטיביות ) (TEOA, ABRתוך דגש על הכרות עם
האודיוגרמה

3

לקות שמייעה הגדרה ,אתיולוגיה ומאפיינים קליניים מרכזיים תוך התייחסות לחומרת הלקות וסוג הלקות וההשפעות של הסוגי
הלקויות והחומרות השונות על תפקוד התלמיד במערכת החינוך

4

הכרות עם מבנה ופעילות מכשירי שמיעה קונבנציונליים ,מכשירי שמיעה בהולכת עצם ושתל שבלול תוך התייחסות לגיל תחילת
השיקום

5

קשיים בשמיעה על רקע רעש אצל ילדים עם לקות בשמיעה ודרכים לשיפור יחסי אות רעש במערכת החינוכית מערכות
הגברה אישיות והנגשה אקוסטית.

6

אתגרים רגשיים בפני הילד עם לקות השמיעה במערכת החינוך ואסטרטגיות לפתרון
יכולות קוגנטיביות ,אצל ילדים עם לקות בשמיעה .מודלים מוקדמים לעומת מודלים עדכניים וכיצד ניתן לשפר יכולות אלו הכרות

5

קשיים בשמיעה על רקע רעש אצל ילדים עם לקות בשמיעה ודרכים לשיפור יחסי אות רעש במערכת החינוכית מערכות
הגברה אישיות והנגשה אקוסטית.

6

אתגרים רגשיים בפני הילד עם לקות השמיעה במערכת החינוך ואסטרטגיות לפתרון

7

יכולות קוגנטיביות ,אצל ילדים עם לקות בשמיעה .מודלים מוקדמים לעומת מודלים עדכניים וכיצד ניתן לשפר יכולות אלו הכרות
עם תאוריית המיינד

8

יכולות שפתיות ואורייניות אצל ילדים עם לקות בשמיעה .מודלים מוקדמים לעומת מודלים עדכניים וכיצד ניתן לשפר יכולות אלו

9

יכולות שמיעתיות אצל ילדים עם לקות בשמיעה .מודלים מוקדמים לעומת מודלים עדכניים וכיצד ניתן לשפר יכולות אלו.

10

דרכי תקשורת אצל ילדים לקוי שמיעה והשפעת דרכי התקשורת על תפיסת הזהות התרבותית חברתית התמקדות בגישה
האוראלית והכוללנית

11

דרכי תקשורת אצל ילדים לקוי שמיעה והשפעת דרכי התקשורת על תפיסת הזהות התרבותית חברתית התמקדות בגישה
הדו לשונית

12

חינוך ילדים לקוי שמיעה בישראל הכרות עם המסגרות הקיימות לגילאי  321ש' .התייחסות לנושא השילוב בחינוך הרגיל.

13

המשך נושא השילוב בחינוך הרגיל

חובות הסטודנט
בקורס:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים ,שתיבדק מידי שיעור .סטודנט שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא
יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה ,ולא יקבל ציון בקורס.
על הסטודנט להשתתף באופן פעיל בשיעורים ובדיונים הכיתתים.
על הסטודנט להגיש  2תרגילים כיתתים אשר יינתנו במהלך הסמסטר כעבודה בקבוצות.
בסיום הקורס יתבצע מבחן מסכם ,אשר חלקו יכלול שאלות רב ברירה וחלקו שאלות פתוחות.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

תרגילים

10%

השתתפות פעילה

10%

מבחן

55 80%
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