תכנית אב חינוך מיוחד דו חוגי  -תשע"ז עד תש"פ
תכנית מצטיינים (רג"ב)
התכנית מעודכנת לתאריך 29.9.16

תכנית אב
חינוך מיוחד
דו חוגית
חינוך:
סה"כ  10ש"ש

דידקטיקה
סה"כ  10ש"ש

התנסות בהוראה
סה"כ  15ש"ש

הקורסים
פסיכולוגיה חינוכית
פסיכולוגיה התפתחותית
(יסודי)/גיל הנעורים (על יסודי)
פסיכולוגיה קוגניטיבית
יחסי הורים מחנכים
מבוא לסוציולוגיה/
חינוך ורב תרבותיות
אוכלוסיות שונות צרכים
קורס פרונטלי (לא מקוון)
(כולל שני סיורים)
מבוא להוראת הקריאה
קריאה – מוכנות וטיפול
יסודות החשבון וההנדסה
(החל מתשע"ד)
אבחון וטיפול :מושג המספר
מבחנים פסיכולוגיים
התמודדות עם בעיות משמעת
יסודות בלמידה ובהוראה
אסטרטגיות בהוראה
סדנת הוראה בחינוך המיוחד
(שנה ב/ג) (כולל שני סיורים)
סדנת הוראה בחוג הלימוד
השני (שנה ב/ג)
סמינריון בחינוך :המורה
כחוקר בכיתתו
(כללי)
בי"ס חינוך רגיל /שילוב
התנסות בהוראה
חוג I
התנסות בהוראה
חוג II

קורסי קדם

שנה
א'

שנה
ב'

שנה
ג'

1
פסיכולוגיה חינוכית

1

התפתחותית/גיל הנעורים
התנסות בהוראה שנה א

1
1
1
1

מבוא לחינוך מיוחד
1

1

מבוא להוראת הקריאה
X

1

יסודות החשבון וההנדסה

1
1

התנסות בהוראה שנה ב
1

1

יסודות בלמידה ובהוראה,
התנסות בהוראה שנה א

1

1

1

1

1

1
1

יסודות בהוראה,
אסטרטגיות בהוראה,
התנסות בהוראה שנה ב'

1

3
התנסות בהוראה
בבי"ס חינוך רגיל
(א ,ב' משלבות)
יסודות בלמידה וב
אסטרטגיות בלמידה
ובהוראה

3

3

3

3

תכנית אב
חינוך מיוחד
דו חוגית
מחקר
סה"כ  6ש"ש

לימודי יסוד
סה"כ  5ש"ש

הקורסים
מחקר כמותי
 נלמד במסגרת סדנת ליווימצטיינים
מחקר איכותני
אוריינות ומידענות דיגיטלית
לצרכים אקדמיים
תקשוב לצרכי למידה והוראה
באחד מחוגי הלימוד
(ללומדים בחוג מתמטיקה
בי"ס יסודי ,חלה חובת לימוד
ב :תקשוב לצרכי למידה
והוראה בחינוך מיוחד,
תקשוב לצרכי למידה והוראה
במתמטיקה (כחלק מקורסי
החובה במתמטיקה)
תקשוב מתקדם

1

חג ומועד/השפה והתרבות
הערבית/מורשת העדה
הדרוזית*
הבעה והבנה
הגה וצורה א+ב /הבנת הנקרא
בערבית
תהליכים לשוניים (מיועד
לדוברי עברית בלבד)

1

התנסות בהוראה שנה א'
1
אוריינות ומידענות
דיגיטלית לצרכים אקדמיים

1

תקשוב לצרכי למידה
והוראה
אוריינות ומידענות
דיגיטלית לצרכים אקדמיים

אתיקה ומוגנות ברשת
כתיבה אקדמית
 נלמד במסגרת סדנת ליווימצטיינים
אנגלית מתקדמים 2

לימודי לשון
סה"כ  1ש"ש

קורסי קדם

שנה
א'

שנה
ב'

שנה
ג'

1

1
1

על פי סיווג אנגלית כמפורט
בידיעון

1

1

1

1

1

1
1

1

1

תכנית אב
חינוך מיוחד
דו חוגית
חינוך מיוחד
 24ש"ש

הקורסים
מבוא לחינוך מיוחד
הילד בעל הצרכים המיוחדים
במשפחה ובקהילה
הקורס מלווה חונכות חובה
בחינוך המיוחד
הפרעות בתקשורת
התפתחות תקינה של שפה
ליקויי שפה
מוגבלות שכלית התפתחותית
קריאה הערכה והבנה
אבחון וטיפול:
מספרים שלמים
אבחון וטיפול:
שברים
סדנת מוכנות לילדי גן
קריאה וחשבון
הבסיס התורשתי של
הליקויים/מבוא לגנטיקה.
סטו' בהתמחות מדעים ילמדו
מבוא לגנטיקה וישלימו 1
ש"ש נוסף מקורסי הבחירה
בחנ"מ (ראה פירוט בהמשך)
מוח ולמידה
המערכת הסנסומוטורית:
התפתחות ,ליקויים וגישות
התערבות /פסיכומוטוריקה
פסיכופתולוגיה

סדנת קריאה וחשבון לילדי
בי"ס

חוסן ומשבר (דיאלוג במצבי
לחץ)
שיחות מלוכלכות :לשוחח עם
ילדים אודות מיניות
סמינריון בחינוך מיוחד

קורסי קדם

שנה
א'

שנה
ב'

שנה
ג'

1
מבוא לחינוך מיוחד

1

1
1
התפתחות תקינה של שפה

1
1

מבוא להוראת הקריאה,
קריאה :מוכנות וטיפול
אבחון וטיפול :מושג
המספר
אבחון וטיפול :מספרים
שלמים
מבוא להוראת הקריאה,
קריאה :מוכנות וטיפול,
אבחון וטיפול :מושג
המספר

1
1
1
1

1

 פסיכולוגיה חינוכית פסיכולוגיההתפתחותית/גיל הנעורים
 פסיכולוגיה קוגניטיביתמבוא להוראת הקריאה,
קריאה :מוכנות וטיפול,
קריאה הערכה והבנה.
אבחון וטיפול :מושג
המספר ,אבחון וטיפול:
מספרים שלמים ,אבחון
וטיפול :שברים

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

בחירת  5 2כלים חינוכיים/טיפוליים מבין המוצעים מטה על פי פריסת השנים הבאה:
שנה א'  2 -ש"ש ( 2קורסים סמסטריאליים) ,שנה ב'  2 -ש"ש ( 2קורסים סמסטריאליים)
שנה ג'  1 -ש"ש ( 1קורסים סמסטריאלי)
 .1המשחק ככלי חינוכי
 .2החרם והשפעותיו
 .3דימוי עצמי לילד בעל צרכים מיוחדים
 .4טיפול בעזרת בע"ח
 .5כתיבה יצירתית בחינוך מיוחד
 .6אמנות ככלי טיפולי
 .7תיאטרון בובות ככלי חינוכי
 .8קולנוע ככלי טיפולי
 .9הבנת הילד עפ"י ציוריו
 .10הכתה כקבוצה חברתית
 .11קולנוע ככלי טיפולי
 .12כתיבה יצירתית בחינוך המיוחד
 .13פסיכולוגיה חיובית (חובה ללק"ש ,בחירה לחנ"מ דו-חוגי)
 .14הפרעות קשב וריכוז
 .15תיאטרון פלייבק ככלי להעצמה וריפוי

תכנית אב

הקורסים

קורסי קדם

שנה
א'

חינוך מיוחד

שנה
ב'

שנה
ג'

דו חוגית
לימודים ללא
אקרדיטציה

הדרכה ביבליוגרפית
(ספרייה)
לימודי שואה  +סיור

X

העשרה תרבותית

X

X
X

ביטחון ובטיחות

X

זהירות בדרכים

X

עזרה ראשונה
( 44שעות)
מיומנויות כתיב (מבדק)
מגזר יהודי
לשון בע"פ (מבדק)
מגזר יהודי

X
X
X

