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היקף שעות:

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס /תוצרי הלמידה )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
קורס זה בנוי כקורס קליני התפתחותי שמטרתו הכשרת המשתתפים לערוך הערכה מושכלת של
אינטליגנציה של ילדים .בקורס יסקרו מודלים תיאורתיים ואמפיריים שונים לאינטליגנציה ולהערכתה .כל
שיעור יכלול הרצאה ותירגול.
ב .תיאור הקורס:
בקורס יוצגו עמודי תווך קליניים להערכת אינטליגנציה ,מתוך ראייה המחייבת אינטגרציה של מקורות
מידע שונים ,תצפיות ,ראיונות ומידע מכלים סטנדרטיים .הקורס יתמקד בהוראת מבחן ה ,95 R-WISC
 IV-WISC-HEBובהערכת יכולות על פי מבחן הבנדר-גשטלט..בקורס זה הסטודנטים יתרגלו שימוש באמצעי אבחון העומדים לרשות פסיכולוג קליני עם ילדים להערכת
אינטליגנציה ,יכולות קוגניטיביות ספציפיות ותהליכים קוגניטיביים .יושם דגש על אינטגרציה בין
אספקטים כמותיים ומרכיבים קליניים-איכותניים לצורך אינטרפרטציה של הממצאים לצורך בניית
תוכנית התערבות.

מהלך השיעורים :להרצאות יהיו בדרך כלל שני חלקים :פתיחה פרונטליות מלוות במצגות ממוחשבות
בה יוצג התחום המוערך והמסגרת התיאורתית לפיתוחו .חלקו השני של כל שיעור יוקדש להתנסות עם
הכלים ודיון במוקדי חולשה וחוזק שהוא מציג תווך פיתוח דיונים פעילים בהשתתפות הסטודנטים .בקורס
משולבות הרצאות אורח של צוות הפיתוח של ה  IV-WISCהמיועד לצאת לשימוש קליני בשדה בעתיד
ותתאפשר למידת הערכה באמצעותו.
-

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(:
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Ch.4: How to interpret the WISC—IV HEB
WISC-IV pg. 133-201
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הגשות סיום

ג .דרישות קדם :הקורס מותאם לתלמידי MAבמגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד
ד .חובות  /דרישות  /מטלות :ההשתתפות בקורס מחייבת נוכחות ומעורבות פעילה .חובות הקורס
כוללים הגשת תרגילים ועבודה מסכמת בתום כל חטיבה כמפורט בטבלה .
ה .מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר( :הרפרט יתמקד בהעברת הווקסלר ויכלול פן
תיאורתי ופן קליני-מעשי ,תרגיל העברת בנדר ותרגיל ווקסלר ראשון יוצגו לדיון בכתה ,תרגיל  2יכלול
בטריה מלאה ויוגש כדוח מסכם בתום הקורס.
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