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מטרות  /תוצרי
למידה:

 . 1הסטודנט ייחשף לתהליכים בהתפתחות הסנסומוטורית
 .2הסטודנט יבחין בין המערכות ההתפתחותיות השונות
 .3הסטודנט יכיר את חמשת עקרונות ההתפתחות המוטורית.
 .4הסטודנט יכיר תפקודים לקויים בתחום הסנסומוטורית
 .5הסטודנט ירכוש ידע בתהליכי התערבות פדגוגיים והתנהגותיים בלקויות סנסומוטוריות.

תיאור הקורס:

הכרת תחום התנועה והמוטוריקה – תהליך התפתחות התנועה על חמשת המערכות המרכיבות אותה .הכרות עם המערכת
החושית ,הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית ,דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים
להתפתחות סנסו מוטורית.

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

מס'
1

משמעות ההתפתחות המוטורית לתהליכים קוגניטיביים )מקור מס' (2

2

חמשת עקרונות ההתפתחות והשפעתם על מערכות הקוגניציה ,הרגש והתנועה.

3

חמש מערכות הסנסומוטוריקה:
 .1שמיעה
 .2ראיה
 .3טקטילית
 .4וסטיבולרית
 .5פרופיוצפטיבית
לקויות היפו והיפר ,קושי בויסות חושי והשפעתן על תפקוד יומיומי ולימודי

4

לקויות היפו והיפר ,קושי בויסות חושי והשפעתן על תפקוד יומיומי ולימודי

5

לקויות גרפומוטוריות ודרכי התערבות )מקור מס' (1

6

לקויות מורכבות )  ,CPתסמונת דאון וכד'(

7

תהליכי התערבות פדגוגיים ופיתוח סביבה תומכת בלקויות סנסומוטוריות) .מקור מס' (3

חובות הסטודנט
בקורס:

 .1השתתפות  20%
 .2מבחן  80%

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

חובות הסטודנט
בקורס:

 .1השתתפות  20%
 .2מבחן  80%

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%
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