סילבוס לקורס :ליקוי למידה84018.1.1 ,
שם המרצה :גרוס אריאל
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות 2 :ש"ש 4 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א,ב,ג,ד
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

מטרות הקורס:
להציג לפני הסטודנטים מגוון הגדרות ,תיאוריות ומחקר עדכני בנושא לקויות למידה.
הכרת הייחודיות של ילדים עם לקויות למידה בתחומים לימודיים ,חברתיים ,רגשיים והתנהגותיים.
לרכוש ידע על מאפיינים פסיכולוגיים וחינוכיים של הליקויים השונים והכרת כלי אבחון.
הכרת דרכים לאיתור תלמידים מתקשים.
הכרה והבנת ההמלצות השונות לטיפול בילדים מתקשים.

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר התחום של לקויות למידההפרעות למידה ספציפיות .הסטודנטים יעמיקו את הידע
והבנת משמעות המושג וגבולותיו – ספקטרום הגישות מגישות נוירולוגיות ונוירוהתפתחותיות ועד גישות חינוכיות טהורות; דרכי
אבחון שונות ,מודלים שונים בזיהוי תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות; היבטים מוטיבציוניים ,רגשייםחברתיים והעמקה
בלקויות שונות.

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

מס'
1

ליקויי למידה ,הגדרה ,שכיחות ,מאפיינים

2

ליקויי למידה ופסיכולוגיה קוגניטיבית

3

המודל הנוירופסיכולוגי מוח ולמידה

4

ליקויי למידה ורבליים ובלתי וורבליים

5

הרציונל האבחוני ,החשיבה האבחונית

6

סוגי האבחונים )סינון ,סוללה ,פורמלים ובלתי פורמלים ,מבחני כשרים ,דידקטיים ופסיכו דידקטיים ,דרכי
ציינון והערכה(

7

תחומי לקויות התפתחותיות קוגניטיביות שונים אפן ההערכה

8

תחומי לקויות אקדמיות שונים

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות
מבחן סימסטריאלי
קריאה בבליוגרפית

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

קריאה בבליוגרפית
אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

מבחן סמסטר א

56 50%

מבחן סמסטר ב

56 50%
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