החוג ללקויות למידה
והמחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית

תוכנית ללימודי תעודה

מומחה באבחון ובטיפול בקשיים בחשבון
בוגרי התוכנית העומדים בדרישות יהיו מומחים באבחון ובעבודה עם תלמידים שמתקשים בלימודי
החשבון וביישום מקצועי של המלצות אבחוניות.
הבוגרים יקבלו תעודה מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
המתמחים ירכשו כלים חדשניים ומתקדמים אשר יאפשרו להם לעזור לתלמידים שמתקשים בחשבון,
לממש את הפוטציאל שלהם במלואו .הלימודים יעזרו לבוגרים להבין כיצד ניתן לשקם את הביטחון
העצמי של התלמידים שלהם וכיצד לעבוד מול צוות המורים וההורים באופן שיאפשר לתלמידים
שלהם להתגבר על קשיי החשבון.
◊התוכנית משלבת לימודים תיאורטיים והתנסות מודרכת על
ידי מיטב המומחים בארץ.
•הלימודים כוללים הדרכה אישית תיאורטית ויישומית
שיועברו באמצעות התנסות באבחון ובהתערבות דינאמיים.
•במהלך הלימודים יוצגו ויתורגלו כלים מהמתקדמים בארץ
ובעולם בתחום של אבחון וטיפול בקשיי למידה בחשבון.
◊תכנית הלימודים מבוססת על מודל של ״Mind Brain and
Education״ אשר מתייחס לשלוש רמות התפתחותיות:
•הרמה הביולוגית (מח וגנטיקה)
•הרמה הקוגניטיבית (תפיסה ,זיכרון ,קשב) והרגשית (חרדה)
•הרמה ההתנהגותית (מערכת פדגוגית ,משפחה ,חברה)

מטרות התכנית
1 .1הכרות עם תיאוריות עדכניות הנוגעות להתפתחות תקינה ולקויה של ידע בחשבון ובמתמטיקה.
2 .2הכרות ויישום של כלי הערכה עדכניים ,המאפשרים בניית תכנית התערבות דינאמית .הערכת
הקשיים החשבוניים מבוססת על שילוב של תכנית הלימודים ()curriculum based measures
מהמתקדמות ביותר הקיימות היום במדינת ישראל ובעולם וגם על כלי אבחון (כדוגמת מבחני נייר
ועיפרון ,מבחנים סטנדרטיים וכלים ממוחשבים).
3 .3ההתנסות כוללת ליווי מקצועי צמוד בכל תהליך התכנון והיישום של תוכנית התערבות .תוכנית
ההתערבות מתייחסת לרמות ההתפתחותיות השונות ,לצרכי מערכת החינוך ולמאפיינים הייחודיים
של התלמיד .ההדרכה מבוססת על תיאוריה מדעית ועל תיאום עם צוות מורים והורים.

תעודה
לבוגרי התוכנית העומדים בדרישות תוענק תעודת ״מומחה באיבחון ובטיפול בקשיים בחשבון״ מטעם
המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
מבנה הקורס
הקורס כולל רכיבים תיאורטיים
ויישומיים והינו ייחודי בארץ.
•הרצאות והנחייה תיאורטית –
לאורך הקורס.
•עבודה בקליניקה האוניברסיטאית
(עם תלמידים מכיתות א׳  -ו׳).
•הדרכה פרטנית או קבוצתית.
היקף ,מועד הלימודים ומיקום
 64שעות אקדמיות הכוללות
הרצאות פרונטליות ,התנסות והדרכה.
הקורס יחל מנובמבר  2016ויתקיים לאורך שישה חודשים ,מפגש אחד בכל שבוע בשעות אחר הצהריים.
התוכנית תתקיים באוניברסיטת חיפה ובבתי ספר באיזור.
אוכלוסיית היעד
•בוגרי תואר שני בלקויות למידה ,חינוך מתמטי ,תחומי החינוך והפסיכולוגיה
•מאבחנים דידקטיים בעלי תואר שני שעובדים בשטח
•בוגרי תואר ראשון בחינוך מיוחד
•מורים למתמטיקה ,מורים בבית ספר יסודי
•מרפאים בעיסוק
הליך הרישום
יש למלא טופס הרשמה .הטופס יינתן לאחר פנייה למזכירות המחלקה במייל:
rvadai@univ.haifa.ac.il / ymishory@univ.haifa.ac.il
או בטלפון04-8240868/208 :
יש לצרף תעודות השכלה לטופס ההרשמה.
עלות התוכנית
דמי הרשמה 100 :ש״ח
שכר לימוד 5,500 :ש״ח ,ניתן לשלם עד  5תשלומים ללא ריבית.

ההרשמה עד  1בספטמבר2016 ,
מספר המקומות מוגבל!

