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מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנטים יכירו מהם דרכי ההוראה והטיפול בכל אוכלוסייה בחינוך המיוחד .הסטודנטים יפתחו גישה חינוכיתמקצועית
לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים .הסטודנטים יכירו את מושגי היסוד בחינוך המיוחד ואת המסגרות השונות בחינוך
המיוחד .הסטודנטים יכירו מיהם אנשי הצוות העובדים בחינוך המיוחד .הסטודנטים יכירו את תפיסות העולם העומדות בבסיס
העבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים ,בדגש על שילובם בחברה הרגילה.

תיאור הקורס:

קורס זה יסקור מהן האוכלוסיות התלמידים בחינוך המיוחד .שיטות הטיפול וההוראה בכל אוכלוסייה.
תפיסות יסוד בחינוך המיוחד ותכניות מרכזיות בחינוך המיוחד )תכנית השילוב ,תיאורית איכות החיים ,סנגור עצמי ותאוריית
כושר ההשתנות הקוגניטיביתמבנית ( בנוסף ,נתאר מיהם אנשי הצוות בחינוך המיוחד ותפקידם.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

מהן האוכלוסיות בחנ"מ ודרכי הוראה מותאמות

2

מהן האוכלוסיות בחנ"מ ודרכי הוראה מותאמות

3

עקרונות בעבודה עם תלמידים בחנ"מ

4

עקרונות עבודה עם תלמידים בחנ"מ

5

חוק החינוך המיוחד

6

חוק החינוך המיוחד ויישמו במערכת החינוך
תכנית השילוב במערכת החינוך.

7

חובה :מנור בנימיני432 399 :2007 ,
תכנית השילוב במערכת החינוך ויישמו

8

תכניות בחנ"מ – תיאוריית איכות החיים

9

תכניות בחנ"מ – סנגור עצמי

10

תרגיל יישומי :תיאוריית איכות החיים

11

תאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיביתמבנית – הכרת משנתו של פרופ' פוירשטיין

12

אנשי הצוות בחינוך המיוחד

חובות הסטודנט
בקורס:

ניתוח מאמר

12
חובות הסטודנט
בקורס:

אנשי הצוות בחינוך המיוחד
ניתוח מאמר
עבודה מסכמת

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%
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