תכנית הלימודים של הסבה והרחבת הסמכה למסלול לחינוך
מיוחד תכנית נשים בקמפוס מגדל עוז
לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ט
(הקורסים מתקיימים ביום שני בקמפוס נשים במגדל עוז)
היקף החוג 16 :ש"ש
שם הקורס  /נושאי הלימוד

ש"ש

 Δתנאי קדם */הערות

לימודי חובה ( 10ש"ש)
מבוא לחינוך מיוחד  -הסבה

2

התפתחות שפה  -הסבה
ליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטי  -הסבה

1
1

הוראת הקריאה  -הסבה

1

הוראה מותאמת למתמטיקה  -הסבה

2

פסיכולוגיה התנהגותית-תיאוריה ומעשה במניעה וטיפול
בבעיות התנהגות -הסבה
שילוב הילד בעצ"מ לתלמידי החינוך המיוחד  -הסבה
(קורס מקוון בתשע"ט)

1

הורים מורים ומה שביניהם

1

*לא ניתן להתחיל את ההכשרה
המעשית בחינוך מיוחד ללא הקורס,
בציון .75

 Δהתפתחות שפה-הסבה
*לא ניתן להתחיל את ההכשרה
המעשית בחינוך מיוחד ללא הקורס,
בציון .75

*סטודנטית שחייבת לימודי חינוך תלמד
את הקורס במסגרת לימודי חינוך מיוחד
ותלמד קורס בחירה נוסף בחינוך.

1

לימודי בחירה (יש לבחור  6ש"ש)
בכל שנה יוצעו מספר קורסים מרשימה זו

אבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים הבנה ושימוש
בחינוך מיוחד  -הסבה
אסטרטגיות בהוראת מקצועות רבי מלל-הסבה
דילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחד – הסבה
(קורס מקוון)
היבטים מוחיים של לקויות מורכבות
(קורס מקוון מסונכרן)
אבחון וטיפול בשגיאות כתיב-הסבה

1
1
1
1
1
1

הקניית מיומנויות המחשב לבעצ"מ
(קורס מקוון)
התפתחות סנסומוטורית וכתיבה – הסבה (קורס
מקוון)
מפגש מורה תלמיד ומרכיביו השונים – הסבה

1

סוגיות בהורות באוכלוסיות מיוחדות  -הסבה

1

צוהר לעולמו הרגשי והחברתי של הילד המתקשה-
הסבה
קוגניציה וזיכרון (קורס מקוון)

1
1

תהליכי תיווך והעשרה אינסטרומנטלית -הסבה

1

1

*לתלמידים מצטיינים באישורו של ראש
החוג

חובות נוספים במכללה
הסבת אקדמאים
סוג החובה במכללה

שם הקורס  /הערות

ש"ש

לימודי דיסציפלינה הנלמדת במערכת החינוך

לבחירה מאחד מחוגי המכללה.

10

לימודי חינוך

לימודי יסוד והעשרה

ראו תכנית החוג לחינוך ללומדים במסלול לחינוך
מיוחד במידעון ובאתר .הקורס 'מבוא לתורת
ההוראה בחינוך מיוחד' בהיקף של  2ש"ש הינו
חובה גם לבעלי תואר בחינוך.
סטודנטית שחייבת לימודי חינוך תלמד את הקורס
'שילוב הילד בעצ"מ' במסגרת לימודי חינוך מיוחד
ותלמד קורס בחירה נוסף בחינוך.
קורס עזרה ראשונה ,קורס בטחון ובטיחות

20

2

הכשרה מעשית בחוג

ראו פרטים באתר.

9

לימודי חינוך

מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד

2

הכשרה מעשית בחוג

שעות גיל – לבעלי הסמכה למסלול אחר מאשר
א'-י"ב
ראו פרטים באתר המכללה

4

הרחבת הסמכה

ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים .פרטים דרך מרכז הרישום.02-9937337 :

9

