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   שעת קבלה

  בתיאום מראש

  )עברית ואנגלית(תאור קצר 

  ולמידהולפעול במטרה להתאים דרכי הוראה, לנתח, מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להבין
  . לתלמידים לקויי למידה המתקשים בלימודי נגינה

דיסגרפיה , לקסיהדיס, )הגדרות(לקויות למידה : הסטודנטים ירכשו ידע תיאורטי בתחומים הבאים
להיות , לקויות למידה והיבטים חברתיים ורגשיים, הפרעות קשב, דיסקלקוליה, וליקויים מוטוריים

  . לתלמיד לקוי למידה ולהיות הורהמורה

  

The purpose of the course is to enable students to understand, analyze, and act in order 
to adjust teaching methods for students with learning disabilities who have difficulty 
learning to play. 
Students will acquire theoretical knowledge in the following areas: learning disabilities 
(Definitions), Dyslexia, Dysgraphia and motor deficits, Dyscalculia, Attention Deficit 
Disorder, learning disabilities and social and emotional aspects, being a teacher/ being a 
parent to a learning disabled pupil  

  

   דרישות הקורס

  .עבודה מסכמת, קריאת ביבליוגרפיה, נוכחות מלאה

  

  מרכיבי הציון הסופי

  20% – השתתפות פעילה בשיעורים

  80% – עבודה מסכמת
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  תכנית הוראה מפורטת

  
' מס

  מפגש
' מס  נושא  תאריך

 שעות

  2  הגדרות -ליקויי למידה   15.10.2013  .1

2.  22.10.2013  

3.  29.10.2013  

4.  5.11.2013  

5.  12.11.2013  

  
י וסימפטומים לאורך ציר סימני זיהו,  גורמים–דיסלקסיה 

  . דיסלקסיהאבחון, בגרותלילדות מ –החיים 
  .דרכי התערבות, הוראת התלמיד הדיסלקטי

  

8  

  2   ליקויים מוטוריים וליקויים גרפו מוטוריים-דיסגרפיה    19.11.2013  .6

  2  גורמיםמאפיינים ו,  הגדרה– דיסקלקוליה  26.11.2013  .7

8.  3.12.2013  

9.  10.12.2013  

10.  17.12.2013  

  
מאפיינים וסימפטומים לאורך ציר ,  הגדרה–הפרעות קשב 

טיפול ודרכי , אבחון, סימני זיהוי,  מילדות לבגרות–החיים 
  .הוראה

  

6  

  NVLD  2ליקויי למידה לא מילוליים   24.12.2013  .11

ברתיים של ילדים עם רגשיים  וח, מאפיינים התנהגותיים  31.12.2013  .12
 לקויות למידה

2  

  2  הצגת מקרים+לילד לקוי למידה  להיות הורה  7.1.2014  .13

  2  הצגת מקרים  + להיות מורה לתלמיד לקוי למידה   14.1.2014  .14
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