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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
 רטיתמבוא לתחום לקויות הלמידה ההתפתחותיות והאקדמיות מנקודת מבט תיאו

התפתחותיים קוגניטיביים להבנת -ש על היבטים נוירודג. בקורס מושם אינטגראיבית
 .אקדמיות והתפתחותיות לקויות למידה

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

לקויי למידה, הצגת קשיי למידה התפתחותיים: מוטוריקה,  סיווג שלדיון בהגדרות וגישות 
רופסיכולוגיות ספציפיות. הצגת קשרים בין תחומי תחושה, קצב עיבוד, מיומנויות נוי

התפתחות אלה ובין קשיי למידה אקדמיים: קריאה: תהליכים, רכישה ופטולוגיה, איות 
תהליכים, רכישה ופטולוגיה. חלקו האחרון של  וכתיבה:  תהליכים, רכישה ופטולוגיה, חשבון:

 לאור החומר הנלמד.   הקורס ייוחד לדיון בסוגיות תיאורתיות ואמפיריות נבחרות 
 

הרצאות פרונטליות מלוות במצגות ממוחשבות ופיתוח דיונים פעילים  מהלך השיעורים:
 בהשתתפות הסטודנטים.

 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
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 :חובות הקורסג. 
 

קורס שנתי בדיאגנוסטיקה קוגניטיבית של ילדים וקורס שנתי במבחנים דרישות קדם:      
. ניסיון בהעברה סטנדרטית של מבחני ווקסלר לילדים במערך קליני, השלכתיים לילדים

 חובה.
 
השתתפות פעילה בדיונים בהרצאות, ידע הספרות לקראת כל : חובות / דרישות / מטלות 

 , הגשת רפרט ועבודה מסכמת בנושא המתואם עם המרצה מראש בתום הקורס.ההרצאה
 

 : מספרי(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 
 15% השתתפות פעילה בדיונים במהלך ההרצאות לאור רשימת קריאת החובה

 25%    עבודה יעובד עם המרצה  נושא ה–הגשת רפרט 
  60%        הגשת עבודה מסכמת

 מצויינת לעיל, חובה ביבליוגרפיה:ד. 
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 .ביבליוגרפיה נוספת תנתן במהלך הקורס
  

דיון בסוגיה בתחום לקויות למידה, הנתמכת סקירת עבודות לעבודה: חומר מחייב 
קליניות עדכניות לנתוח לקויות הלמידה והשפעתן על המטופל ומשפחתו. העבודה -אמפיריות

 תוגש בזוגות. 
 
 
 

 

 

 

 

 


