
 לחינוך מיוחדהחוג  :תיאורי הקורסים הנלמדים במסגרת לימודי ההכשרה להוראה
 
 

 :ש"ש) 18( קורסי חינוךא. 
 

 ש"ש)  1פסיכולוגיה התפתחותית (. 1
ם העוסקים בהתפתחות הפרט לאורך חייו תוך התמקדות בקורס יוצגו תיאוריות ומחקרי

ודגש הרלוונטיות שלהם לתפקוד בהיבטים החברתיים, הקוגניטיביים, הרגשיים והפיזיים, ות
שפעות התלמידים בכיתה. במהלך הקורס יידונו סוגיות מרכזיות בהתפתחות האדם כגון: ה

לך ההתפתחות, כיצד סביבה ותורשה על ההתפתחות, התהליכים היוצרים שינוי במה
 נמדדת ההתפתחות ומהן שיטות המחקר המקובלות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.

 
 ש"ש)  1( )דבורה וכתובה(ת שפה התפתחו. 2

הקורס יעסוק בהתפתחות התקינה של השפה הדבורה והכתובה. יוגדרו המושגים: 
 –ת הראשונית תקשורת, שפה ודיבור ויילמדו ערוצי השפה השונים (המערכת הלשוני

השפה הכתובה). יודגשו העקרונות של  –השפה הדבורה, והמערכת הלשונית המשנית 
קור את הבעת שפה, ושל רכישת שפה לעומת למידת שפה. הקורס יסהבנת שפה לעומת 

 –התפתחות התקשורת, השלב החד מילי  –השלבים ברכישת השפה : השלב הקדם לשוני 
התפתחות המורפולוגיה והתחביר, והשלב  –מוקדם רכישת המשמעות, השלב הדקדוקי ה

וחשיבות האיתור הדקדוקי המאוחר. יודגש הגיל הקריטי האופטימאלי לרכישת שפה 
 המוקדם של ילדים בעלי התפתחות שפתית לא תקינה. 

כמו כן, הקורס ידגיש את התפתחות המודעות הפונולוגית והמורפולוגית כבסיס לפענוח 
ההיבטים של התפתחות השפה הכתובה: ההיבט הפונקציונאלי, קריאה ויתמקד בשלושת 

ת הכתיב מהמבט ההתפתחותי וייתן ההיבט הייצוגי וההיבט הגרפי.  הקורס יציג את תפיס
 כלים לטיפוח השפה והעשרתה על ערוציה השונים.

 
 ש"ש)  1אפיונים והתאמת הסביבה הלימודית ( ,לקויות למידה: הגדרות .3

המושג לקות למידה, בהתפתחותו ובהסתעפותו במקביל  הקורס יעסוק בהגדרת
בלקויות ספציפיות בתחומי  להתפתחות הידע בתחום הנוירולוגיה והחינוך. הקורס יתמקד

ויסות התפקוד השונים (לקות בתהליכים ניהוליים ובתהליכי וויסות עצמי, לקות בתהליכי ו
מים להיווצרותם (תורשה ) ובגורמים ההתפתחותיים והסביבתיים התורADHD; ADDהקשב 

תהליך  וגנטיקה, הריון, גדילה וסביבה סוציו פסיכולוגית). הדיונים בקורס ידגישו את התאמת
הלמידה והסביבה הלימודית ללומדים השונים, תוך הצגת הגישות התיאורטיות המרכזיות 

 ליקויי לתלמידים ואפשרויות טיפול וסיוע ואבחון דרכי איתור. כמו כן, יוצגו בתחום הזה
   למידה.

 
 
 



 
 ש"ש)  1פסיכולוגיה קוגניטיבית (. 4

כרתיים: חישה, תפיסה, זיכרון הקורס יעסוק בעקרונות הפסיכולוגיים של התהליכים הה
כחה, למידה, חשיבה (חשיבה לוגית וחשיבה מסתעפת) וקשב (קשב (לטווח קצר וארוך), ש

בקורס יוצגו הגישות אודיטורי וקשב חזותי, קשיי למידה כתוצאה מהפרעות קשב). 
התיאורטיות השונות המסבירות את תהליך הלמידה (הגישה ההתנהגותית, הקוגניטיבית 

ית) וייבחנו ההשתמעויות וההשלכות של התיאוריות השונות לשדה החינוך והחברת
 וההוראה. 

 
 ש"ש)  1המיוחדים בכיתה ובקהילה ( מעניםה עם תלמידשילוב ה. 5

ילוסופיות הכלליות ובמקורות היהודיים בהם מעוגנת תפיסת הקורס יתמקד בתיאוריות הפ
ות השונות (עיקרון הנורמליזציה, השילוב ייבחנו העקרונות והמודלים הנגזרים מהתפיס

ה). תינתן המודל ההומניסטי חינוכי, מודל הזרם המרכזי, מודל האינטגרציה ומודל ההכל
, החינוך 1988חוק השילוב סקירה על התפתחות עקרונות מדיניות השילוב בישראל (
נו ) וייבח2004תיקון החוק  -המיוחד לפני חקיקת החוק, תוכן החוק ומשמעות אופרטיבית

המודלים השונים של השילוב בהתאם לצרכים השונים. בקורס יידונו היתרונות והחסרונות 
, לכיתה המשלבת ולתלמיד המשתלב, ויוגדרו הגורמים המבניים של המודלים  לקהילה

 ישיותיים התורמים להצלחת השילוב. והא
 

 ש"ש) 1( הוראה מתווכתאסטרטגיות למידה ו. 6
ה ובהקנייתן ללומדים בעלי בו בתכנון אסטרטגיות למידהקורס יכשיר את המשתתפים 

 מאפיינים שונים בכיתה ההטרוגנית ובמיוחד לתלמידים בעלי לקויות למידה.
הספר -בתכנים הנלמדים בבית יתנסו ביישום האסטרטגיות הנלמדות הסטודנטים

(כמו:  תיכירו ויתנסו באסטרטגיות למידה כלליו (במקצועות רבי מלל). כמו כן, הסטודנטים
זכירה, ארגון וניהול הזמן, תכנון תהליכי הלמידה, הכנת שיעורי בית, הכנה יעילה לקראת 

במהלך קורס  מיון, פירוט והכללה). (כמו: השוואה, חשיבה מבחנים ועבודות) ובאסטרטגיות
את עקרונות ההוראה המתווכת (כמו: מיקוד, משמעות, העברה, זה, הסטודנטים ילמדו 

, ויסות התנהגות וכד') וזאת על מנת ליצור שינוי של ממש בתהליך תחושת מסוגלות
הסטודנטים ילמדו כיצד ליישם של הלומד.  תהקוגניטיביכושר ההשתנות והגברת הלמידה 

 .יעור שהם ייבנו במסגרת ההתנסות המעשיתעקרונות אלו במערכי הש
 

 ש"ש)  1הקנייה ורכישה (  -הוראת הקריאה. 7
סביבת חיים טבעית, שבה יתרחשו כל מגוון פים להציע לתלמידים בית הספר והכיתה שוא

תרבותיות. הילדים בסביבה זו אמורים לפעול כצרכני תקשורת -האינטראקציות החברתיות
, להאזין, לקרוא ולכתוב בהקשרים שונים למטרות שונות. כאלה היודעים לדבר, לשוחח

סוגי הידע יוצגו בקורס  אה.יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריזה קורס 
הקורס  .קריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאהה השונים המעורבים בתהליך

המשך ההתפתחות יבחן את כישורי השפה בשלביה המוקדמים וידגיש את חשיבותה ל



האוריינית. כמו כן בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה 
ב'. השיטות וכלי ההערכה ינותחו תוך -י קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות א'ולמבחנ

רת העבודה המעשית. הדגש בקורס הוא על למידה על פי עיון, צפייה והתנסות בשדה במסג
 .רפלקטיבי-טיהמודל הפרק

 
  ש"ש) 1הקנייה ורכישה (  -הוראת חשבון. 8

ודים במתמטיקה בכתות היסוד של במהלך הקורס יילמדו נושאים הכלולים בתכנית הלימ
טודנטים ירכשו כלים ואסטרטגיות הוראה שונות להוראת הנושאים. הם ביה"ס היסודי. הס

ית, יכולת הפשטה והכללה יתמודדו עם הנושא של פיתוח השפה המתמטית והחשיבה הלוג
באמצעות חקר וגילוי והכרת התפיסות האינטואיטיביות של התלמידים ביחס למושגים 

 מטיים.המת
 

 ש"ש)  1( חינוך מיוחדת ועקרונות ומיומנויות יסוד בהוראה במסגר -דרכי הוראה בחנ"מ. 9
עסוק בהכרת ממדים הכרתיים ומודלים שונים בהוראה, בתכנון ויישום תהליכי י הקורס 
דה במסגרות לימודיות וחינוכיות שונות. יילמדו דרכי הוראה מגוונות לאור למי-הוראה

מיות, ההומניסטיות, הביהביוריסטיות, והבנייה וארגון הסביבה אדינהגישות הפסיכו 
הלימודית. יוצגו  תכניות הלימודים  המתאימות למגוון הלומדים בעלי ליקויים התפתחותיים 

 .פקוד, יעדים, מטרות ודרכי הערכה)"א (קביעת רמות תוצרכים ייחודיים, בניית תח"י, תל
 

 ש"ש) 1צרכים מיוחדים (לי בע תלמידיםהוראת ספרות ל א..10-11
במהלך הקורס יילמדו כלים ואסטרטגיות שבאמצעותם יוכלו גם תלמידים המתקשים 
בקריאה  ובכתיבה להבין וליהנות מטקסט ספרותי. הקורס ידון במאפייני הטקסט העיוני, 

רכים לתיהלוך הטקסט ודרכים להבנת הרעיון המרכזי. יתורגלו שכתובי טקסטים (בדרגות ד
ת שונות), תילמד התבנית הסיפורית ככלי להבנת הטקסט הספרותי. הקורס יעסוק וברמו

 פיים בהתאם לז'אנר הספרותי.אם ספרותיים באמצעות תרשימים גרבמיפוי טקסטי
 

 ש"ש)  1בעלי צרכים מיוחדים ( דיםתלמיללימודי הקודש הוראת ב. . 10-11
וך המיוחד בפרט. יוצגו הקורס יעסוק בהכרת המטרות של לימוד המקרא בכלל ובחינ

בעלת צרכים מיוחדים. ייבנו מודלים שונים של יחידות  הקשיים בהוראת מקרא לאוכלוסיה
הוראה הכוללות בירור החומר, בחירת הפרשנים והמדרשים הדרושים להבנת הכתובים, 

יבוד דידקטי, בניית חומרי למידה המותאמים לאוכלוסיות השונות ופיתוח סביבה לימודית ע
 נית בכתה (אינטגרציה של תנ"ך ותושב"ע). תור

 
 ש"ש)  1הוראת מדעים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  (ג. . 10-11

המתייחסת להוראת מדעי הטבע כאל אמצעי לשיקום  STSהקורס יתבסס על גישת ה 
ים בעלי צרכים מיוחדים. בקורס יילמדו העקרונות של הגישה וייערך תרגול בהכנה תלמיד

סויים בחינוך המיוחד תוך הדגשת נושא החושים, מוטוריקה עדינה, התמצאות ועריכת ני



עוד. יילמדו עקרונות הסיווג והמיון, התצפית, איסוף מידע וארגונו, סיכום במרחב, מדידות ו
 אמה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.המידע שהתקבל בזיקה ובהת

 
 21מיומנויות המאה . 21
 
 
 

 ש"ש)  1עורים (פסיכולוגיה של גיל הנ. 13
בספרות המחקרית קיימת התייחסות נרחבת לגיל הנעורים כגיל המאופיין בתופעות 
ייחודיות (מצבי לחץ, הפרעות אכילה, ניכור, דיכאון והתאבדות, עבריינות, שתיינות ונטילת 

וקפנות והתנהגות אנטי חברתית). הקורס יעסוק בתופעות אלו בפריזמה של גישות סמים, ת
(פרויד, אריקסון, פיאז'ה, קוהלברג, אדלר, אליס ואסג'יולי) ויישומם של הרעיונות  תיאורטיות

 אורטיים בהקשר החינוכי (התאמתם לעבודה עם מתבגרים בביה"ס).התי
 

 ש"ש)  1המחקר הכמותי (. 14
בעקרונות החשיבה המדעית במדעי החברה ובהכרת ייחודיות סגנונות הקורס יעסוק 

הקורס יירכשו כלים בסיסיים לתכנון וביצוע מחקר חברתי, יילמדו המחקר הכמותי. במסגרת 
ים במחקר הכמותי: איסוף נתונים, הצגתם, ניתוח סטטיסטי של מושגים ותהליכים מרכזי

 ויעילותו של המחקר.   הנתונים ופירושם, ואף העקרונות להערכת טיבו
  

  ש"ש)  1המחקר האיכותני (. 15
פוזיטיבי. -מחקר הכמותית של המחקר האיכותי בשונה מההקורס יציג את ההנחות והמטרו

יילמדו מאפייניהן של שש מסורות המחקר האיכותי: מחקר נרטיבי, מחקר פנומנולוגיה, 
קרה. מסורות המחקר יילמדו מחקר הרמנויטי, תיאוריה מעוגנת שדה, אתנוגרפיה וחקר מ

הקשורות ל"ידע המורה" תוך כדי תכנון וביצוע מחקר. הסטודנטים יתנסו בחקר סוגיות 
teacher's knowledge  ולתפיסותיו בתחום הדעת שאותו הוא מלמד וכן לסוגיות פדגוגיות

הקשורות לתחום דעת זה מכיוון שידע המורה משפיע על הפרקטיקה שלו בהוראה. חקירת 
ע המורה תתרום להבנת מסורות המחקר האיכותי ושיטותיו, ולהבנת תפקידו של ידע יד

 וראה.המורה בה
 

 3סמינריון מחקרי בחינוך: סוגיות בקשר בין הורים לגורמים במערכת החינוך ( א. .16-18
 ש"ש) 

יפתח כישורים לתכנון וביצוע מחקרים באופן עצמאי תוך שימוש בעקרונות  ריוןינסמה
בכלים המקובלים במדעי החברה בכלל ובחינוך בפרט. הלימוד ייעשה תוך החקירה ו

ציפי של אופני מתן משוב להורים על תפקוד ילדיהם בביה"ס. התמקדות בתחום הספ
ם במתן משוב תוך התמקדות בשלושה מרכיבים בולטים: בקורס יילמדו עקרונות כלליי
ית והתמודדות עם מצבים סטר-סטרית לעומת תקשורת דו-הטיות בהערכה, תקשורת חד

 בלתי צפויים. 



 
 ש"ש) 3של איש החינוך (ומקצועית  זהות אישית סמינריון מחקרי בחינוך:ב. . 16-18

התנסות בכתיבת מחקר והצגתו בחיבור אקדמי הערוך עפ"י  היא  סמינריוןמטרת ה
ע במהלך ביצו המחקר יכלול מרכיב תיאורטי ומרכיב מחקרי. מוסכמות הכתיבה האקדמית.

מידע, עיבוד מידע והצגתו  ואחזורוכתיבת המחקר יפתחו הסטודנטים מיומנויות איתור 
–(בעיקר נרטיבים  את מתודת המחקר האיכותנית וכירי םוראים אחרים. הסטודנטילק

 םהסטודנטי לה, ותעשה בם שימוש לצרכי המחקר. םהאופייניי, ואת הכלים  סיפורי חיים)
חקר " "המושגים "חקר נשים -תחום חקר איש החינוך, כמואת המושגים הרלבנטיים ל וכירי

, מבחינה תיאורטית ומבחינת יישומם רלבנטיים , ומושגים נוספיםהתפתחות המורה"
 המעשי בתחום החינוך.

קורס יאפשר מפגש עם מחקרים ותיאוריות חדשניות, כמו תפיסות עולם, בעיות ודילמות ה
 בפרט. אישהבכלל, ולמורה כ הקשורות למצב המורה

 
 

  ש"ש) 26סה"כ קורסי בחירה,  4קורסי חובה,  22( חינוך מיוחדבים ורסק
 

 ש"ש) 1ליקויי שפה  (. 1
 דבורה וכתובה.דרישת קדם: הקורס התפתחות שפה 

במהלך הקורס ילמדו דרכים לאיתור כשלים בתחומים השונים של השפה: פונולוגי, 
ת להתפתחות. תובהר מורפולוגי, תחבירי ופרגמאטי כפי שבאים לידי ביטוי בשנים הראשונו

שיים בהבנת השפה לבין ליקוי המתבטא האבחנה בין ליקוי שפתי הבא לידי ביטוי בק
השפעתם של גורמים שונים: תורשתי, סביבתי על  בקשיים בהבעת שפה. תיבחן

קות בתהליכי קריאה (רכישה התפתחות לקות שפתית. ילמד הקשר בין לקות שפתית לבין ל
 . בות מותאמות בשלבי התפתחות שוניםויוקנו דרכי התער והבנה)

 
 ש"ש) 1תכנית חינוכית מותאמת (קויות למידה ויצירת הערכת לומדים בעלי ל. 2

קורס זה מהווה המשך לקורס 'לקויות למידה: הגדרות, אפיונים והתאמת הסביבה 
הלימודית'. בקורס הנוכחי שני מוקדים: הקניית כלים סטנדרטיים לאבחון והערכה של 

הכיתה ובעבודה ת למידה ולקויות שונות, הכרת דרכים להתערבות ושיקום במסגרת סגנונו
סגנון למידה, מנגנוני התפיסה ולקויות פרטנית. בקורס ילמדו אבחונים מקובלים לאיתור 

פיה, דיסקלקוליה והפרעת קשב וריכוז. יילמדו עקרונות אספציפיות: דיסלקציה, דיסגר
 של הלומד. ימה ודרכים להערכת התקדמותומנחים לבניית תכנית התערבות מתא

 
 ש"ש) 1( מגבלהתנועה אל ומעבר ל .3

את ההבנה והמודעות הגופנית  סטודנטעמיק היקורס זה יועבר כסדנא. באמצעות התנועה 
 ופתח רגישות והכרות ל"שפת גוף", תוך זיהו "שפת הגוף" הייחודית לי. וולגופ וביחס לעצמ

ילמד הקשר בין במהלך הקורס יהתקשורת הבין אישית.  והשפעתה על הדימוי העצמי ועל
גופני והנפשי על יכולת הלמידה. בעזרת משחקי תוך הדגשת השפעת המצב ה הגוף לנפש



במצבי מגבלה גופנית ובהשפעתם על שפת הגוף ועל  סטודנטיםה ותנסיהדמיה ותנועה 
 חוויות התנועה, המשחק והלמידה. 

 
 ש"ש) 1( . בעיות קשב וריכוז4
רס יתוארו אבחונים קורס עוסק בגורמים להפרעות קשב וריכוז אצל ילדים. במהלך הקוה

בי שיטות העבודה וטיפולים המיועדים לילדים ותסמונות שונות של ההפרעה ויינתן מידע לג
עם הפרעות קשב וריכוז. בנוסף, תינתן סקירה של המסגרות השונות הקיימות בארץ 

 של הילד עם ההפרעה . וידונו אפשרות השילוב של ילד זה.הנותנות מענה לצרכיו הייחודים 
 

 ש"ש) 1( תנועתית תקינה ולקויה-חות חושיתתפת. ה5
ת החושית ובאינטגרציה יעסוק בהתפתחות הגופנית, בפעילות המוטורית, בהתנסוהקורס 
מוטורית של הילד. אלה מהווים תשתית להתפתחותו התקינה ומשפיעים על -הסנסו

ל את במקביתקינה וה התפתחותתפקודיו במגוון תחומים. במהלך הקורס נסקור את רצף ה
תוך פרופילים תנועתיים. נכיר מגוון -רצפי הפגיעות בהתפתחות ובתפקוד בהיבטים חושיים

התערבות לצורך איתור מוקדם. בהמשך יצגו דרכים ל חיי היומיוםמגוונים ב הצגת תפקודים
 .הן בתחום התקינות והן בתחום החריגות חושיות ותנועתיותיומנויות לצורך קידום מ

 
  ש"ש) 1( התאמות חינוכיות וסביבתיות -ופיזיותחושיות ות וילק. 6

לקות הראייה לקות השמיעה, ל בקורס זה, המשלב בין תיאוריה לחוויה, יתוודעו הסטודנטים
 ). .c.pושיתוק מוחין (

), גברה מגמת שילוב ילדים בחינוך הרגיל. לעמדות 1988בעקבות חוק החינוך המיוחד (
 להצלחת השילוב.  לידע ולכלים שברשות המורה תרומה רבה

כל אחת מהלקויות, השפעותיה על טי וידונו מושגים בסיסיים אודות בקורס יירכש ידע תיאור
, לשם המשולב במסגרת החינוך הרגיל העזרה לה זקוק התלמידו שמה חינוכיתה התלמיד,

 מיצוי הפוטנציאלים הגלומים בו ולהיותו לאדם בוגר ועצמאי שנתרם ותורם לחברה.
הלקויות את חוויית ולחוות במעט יות היכולות לעזור להם להבין יתנסו בחווהסטודנטים 

שילובו והעצמתו של התלמיד  כמו כן, יבדקו דרכים והדגשים בתהליך חינוכו,השונות.  
 .בכיתה

 
 ש"ש) 1יקויים מנטאליים התפתחותיים (. ל7

תנות. יבחנו ת בהגדרת הפיגור והיכולת להשבקורס זה יחשפו הלומדים לסוגיות הכרוכו
ת לרמת התפקוד בהשוואה להגדרות המתייחסות לפוטנציאל הקוגניטיבי הגדרות המתייחסו

הנמדד ולשאלת היחסיות לקריטריונים תרבותיים וחברתיים. יערך דיון בסוגיות האתיות 
ת ובהשלכות המייחדות את החנ"מ ובאות לידי ביטוי בשאלת כושר ההשתנות הקוגניטיבי

יערך הבחנה בין פיגור ראשוני למשני, מהתשובות השונות לשאלה זו. תהמעשיות הנובעות 
יוצגו עקרונות טיפול וחינוך ויושם דגש על ההיבטים ההתפתחותיים והכישורים החברתיים 

 הנדרשים בתהליך הכשרתו של הילד המפגר לקראת השתלבותו בחברה.
 



 ש"ש)  1הוראה מותאמת בחשבון (. 8
הוי מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק הליכים של איסוף מידע, זיהוראה מותאמת מתבססת על ת

מטרתו  אצל הלומד תוך הפעלת שיקול דעת של המורה בבניית מטרות ותוכנית התערבות.
של קורס זה היא להעמיק את הידע המתמטי של הסטודנטים ואת ההבנה במקורות השונים 

ם לאיסוף מידע על מהלך הקורס ירכשו הסטודנטים כליב לקשיים ברכישת החשבון.
 בחשבון ובבניית תוכנית הוראה התערבותית ומותאמת על פי צרכיו. התלמיד המתקשה

 
 ש"ש)  1( קריאההוראה מותאמת ב. 9

 הקשיים ודרכי הטיפול, זיהוי הגורמים  -בתלמידים עם קשיי קריאה וכתיבה קורס זה יעסוק 
ות להוראת שיטות מאושר אליים,רמאליים ובלתי פורמופ אבחוני קריאהבקורס יוצגו   בהם.

כמו כן, במהלך הקורס  .כתיבהאסטרטגיות טיפול בקשיי קריאה ולאוכלוסיות שונות וקריאה 
לעבודה עם תלמיד מתקשה בקריאה  הסטודנטים ילמדו כיצד לפתח כלים דידקטיים

 שיקולי דעת בבחירת דרכי הוראה מותאמים לתלמיד.ו ובכתיבה ויגבשו עמדה אישית
 

 ש"ש) 1ליקויים והוראה מותאמת (יבה . כת10
זיהוי קשיי כתיבה  ,עוסק בהוראת כתיבה ובהבנת חשיבותה, באבחוני כתיבהזה קורס 

בכתיבה. יושם דגש על מותאמת בהוראה וייחודיים של תלמידים והבנת הגורמים להם 
ים קשיים בתחום המוטורי, הלשוני, הקוגניטיבי והפסיכולוגי. יוצגו אבחוני כתיבה שונ

 . כתב, כתיב והבעה בכתב -ושיטות שונות לטיפול בתחומי הכתיבה השונים
 

 ש"ש) 1בעל הצרכים המיוחדים ( הילד . משפחת11
המאפיינים  תהראשונה הקניית ידע על תהליכים והתמודדויו -טרות לקורס שלוש מ

המורה עם צרכים מיוחדים. השנייה הכרת הערך המוסף של תפקיד  לילדיםמשפחות 
המיוחד כשותפה לתהליך אותו עוברת המשפחה, וכמנהלת המובילה צוות חינוכי  בחינוך

רים ויכולת להבין ולהגיב נוכח וטיפולי. והשלישית היא פיתוח רגישות ואמפטיה לקשיי ההו
 תסכוליהם. 

יאופיינו השינויים  והשלבים שעוברת  ,במהלך הקורס יוגדרו מבנים שונים של משפחות
ולדת ילד בעל צרכים מיוחדים ובמהלך גידולו. ייבחנו גורמים המשפיעים המשפחה לאחר ה

סי ההתמודדות על תהליכי קבלת הילד בעל הצרכים המיוחדים כחבר במשפחה. יזוהו דפו
של בני המשפחה השונים עם קבלת הילד בעל הצרכים המיוחדים. יאותרו גורמים מסייעים 

בחינוך המיוחד המורה רור ביחס לתפקידי וגורמים מעכבים במשפחה ובקהילה. ייערך בי
בהתאם לשלבים השונים בהם נמצאים בני המשפחה. יושם דגש על ציפיות ההורים מאיש 

 להיענות לציפיות אילו ועל ההתמודדות עם קשיי ההורים וביטוייהם.  החינוך, על הקושי
 
 
 
 
 



 ש"ש) 1( ילדים על הרצף האוטיסטי. 12
 ).ASDעל הרצף האוטיסטי ( תלמידיםוהמאפיינים של הקורס יעסוק בהכרת הקריטריונים 

יכיר  . כמן כן,הסטודנט ייחשף לחוקרים וממצאי מחקרים עדכניים בתחום לקויות התקשורת
. ייחשף על הרצף האוטיסטי תלמידיםיות בתחום החשיבה והתפיסה של תיאוריות מרכז

ולבים בכיתה רגילה הסטודנט לשיטות עבודה בסיסיות לעבודה עם תלמידים על הרצף המש
 .והלומדים בכיתות קטנות ובתי ספר לחינוך מיוחד

 
 ש"ש) 2( שפהב תדידקטיוהערכה באבחון וקליניקה פרקטיקום . 13-14

 ובטיפול בתלמידים עם קשיי קריאה וכתיבה.  אבחוןקורס זה יעסוק ב
וקדי בעריכת אבחון לאיתור מ ותנסי םהלימוד יתבצע בשלבים הבאים: ראשית, הסטודנטי

בכתיבת דו"ח לסיכום הממצאים  ותנסייד בעלי צרכים מיוחדים. לאחר מכן, הקושי של תלמ
לאורך  את התלמיד ולמדילימודית, שלאורה -העולים מן האבחון, ובקביעת תוכנית טיפולית

לקראת תום הסמסטר יערך אבחון מסכם נוסף שיאפשר מעקב אחר התקדמותו . הסמסטר
 של התלמיד. 
המרצה, שהינה מאבחנת דידקטית ומורה להוראה בהדרכה צמודה של  הקורס מלווה

 מותאמת, וכן של פסיכולוגית שמסייעת בהתמודדות עם קשיים רגשיים.
 

 ש"ש) 2(מתמטיקה ב תדידקטיוהערכה באבחון וקליניקה פרקטיקום . 15-16
לימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי מהווים קושי לתלמידים רבים. מטרת הקורס 

קנות לסטודנטים המתעתדים להיות מורים לחשבון ומורים להוראה מותאמת בחשבון, הל
ידע מעשי ועיוני, שיסייע בידיהם להתמודד עם המתקשים בלימודי המתמטיקה בבית הספר 
היסודי, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד.  הקורס יצייד את הלומדים בכלים ובאמצעי 

השתמש בהתאם לצורכי הילד ובהתאם להבדלים האישיים להוראה מגוונים שבהם יוכלו 
 בין תלמיד לתלמיד. 

הקורס יעסוק בנושאים מרכזיים בלימוד המתמטיקה: המספרים הטבעיים והאפס, ארבע 
 פעולות החשבון ומוכנות לחשבון.

 
 -דידקטי בחינוך המיוחד: תהליכי למידה ושינוי באוכלוסיות מיוחדות-סמינריון חינוכי. 17

 ש"ש) 2ר ומעשה (מחק
עם אתגר סטודנט להתמודד בהצלחה הכשיר את הדידקטי ל-סמינריון החינוכימטרת ה

חינוכי הכולל את הרכיבים הבאים: בחירת נושא להוראה המותאם לאוכלוסיית החינוך 
 10המיוחד, אבחון והערכת התלמידים טרם תחילת ההוראה, הוראת יחידת לימוד בת 

בתום התהליך כדי למדוד את ההתקדמות ואת האפקטיביות של  שיעורים ואבחון התלמידים
ההוראה. על הסטודנט לקבוע מראש סטנדרטים אובייקטיביים להערכת ההוראה ולהפקת 
לקחים מהתהליך החינוכי. לבסוף, על הסטודנט לסכם את כל התהליך בעבודה סמינריונית 

ההערכה המפורט לעיל.  נרחב וסיכום תהליך ימקצועית ואקדמית, הכוללת רקע תיאורט
מחקריים ודידקטיים הקשורים לתחום החינוך  ,עבודה סמינריונית זו משלבת היבטים עיוניים



הכנת הסמינריון מתבצעת במקביל להתנסות המעשית ומבוססת על תהליכי  המיוחד.
 .עבודה המתרחשים בפועל ומוערכים על ידי המדריך הפדגוגי

 
 ש"ש) 1. התמודדות עם קשיי התנהגות (18

 בהכרת המרכיבים השונים המשפיעים על התנהגות תלמידים בכיתה. הקורס יעסוק 
הליכים ועקרונות התנהגותיים כדרך עבודה עם תלמידים ידע תיאורטי ויישומי ב הקורס יקנה

הקורס יעניק לסטודנט מיומנויות וכלים יישומים מאוכלוסיות שונות (חינוך מיוחד ורגילה). 
 החינוך.לשימוש במסגרות 

 
 ש"ש) 1( החינוך הלשוני בחינוך המיוחד .19

ר אומצה ע"י האגף לחינוך הלשוני, מהווה נדבך מרכזי ב"תכנית הליבה", אש החינוך 
מתוך תפיסה המודעת לכך, שהחינוך הלשוני מחוייב לפתח ולהעמיק את הכישורים   מיוחד,

ר ותקשורת באמצעות מערכות האנושיים הבסיסיים והייחודיים ביותר, החיוניים ליצירת קש
ן השפה הדבורה והכתובה. הנחות היסוד המזינות את ת"ל בחינוך הלשוני, נגזרות מעקרו

ודוגלות בזכותו של כל תלמיד לרכוש ולפתח כלים ,   השוויון ברוח החינוך ההומניסטי,
 .כישורים ומיומנויות, אשר יסייעו לו להתנהל בעולם ובאיכות חיים מירבית

 היסוד הנחות את ויבינו לשוני בחינוך הלימודים תכנית אתורס יכירו הסטודנטים במהלך הק
ונות שונים של לומדים ויבין את העקרונות בתכנון הוראה הסטודנט יזהה סגנ .התכנית של

 עליחידות לימוד תכנון לצורך  םכלים מעשיים ותיאורטיי בחינוך לשוני. במהלך הקורס יוקנו 
 .דידקטיים דעת ותוך הפעלת שיקולי הלשוני ינוךבח הלימודים תכנית פי

 
 ש"ש) 1לאנשים עם מענים מיוחדים (תי מיני . חינוך חבר20

מיניות היא חלק בלתי  לכל אורך החיים.ממשיך ונקות בי תהליך שמתחיל חינוך מיני הינו 
ות בתחום החינוך המיני התערבנפרד בחייו של האדם, כולל האדם בעל הצרכים המיוחדים. 

הכרחית במיוחד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בשל נקודת המפגש המקשה ומגבילה בין 
המיניות שהיא טבעית ובריאה לבין המגבלות הפיסיות, הקוגניטיביות והרגשיות. שיתוף 

, כדי  הינו הכרחי החינוכיתלה בין משפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים והמסגרת פעו
ר קונפליקטים ומסרים סותרים.  בנוסף, הסטטיסטיקה מראה לחנך למיניות בריאה ולא ליצו

כי ילדי החינוך המיוחד נתונים לפגיעות מיניות פי כמה וכמה מילדי החינוך הרגיל, בשל 
שבהם ניתן לנצל אותם וחוסר הידע שיש להם על  המגבלות שהם סובלים, הקלות

ע במניעת פגיעה ובמתן כלים החינוך למיניות מגיל צעיר יכול לסיי . תקינה התנהגות מינית
 להתמודדות עם הטרדות מיניות.  

ומיניות לאוכלוסיות עם התפתחות מינית תקינה יכירו הסטודנטים את  הקורסבמהלך 
בנושא  ויגבשו עמדות  תכניות לחינוך מיני בחינוך המיוחדל. כמו כן יחשפו צרכים מיוחדים

 .אהחינוך למיניות ברי
 
 
 



 ש"ש) 1( א.  נוירו פסיכולוגיה 21
עב וכדומה משפיעים על עולמו של כל פרט. ם כגון אושר, עייפות, ריתהליכים פסיכוביולוגי

תלמיד. -הבנה בסיסית של תהליכים אלו יכולה להפוך לכלי טיפולי במהלך המפגש מורה
ים יספים תהליכים פסיכוביולוגוכאשר מדובר בתלמיד בעל לקות, לעולמו של התלמיד מתו

ל, הנם קריטיים טיביים ואשר זיהויים המוקדם כמו גם בחירת סוג הטיפויגנקו חשאינם בהכר
לתפקוד והתפתחות הילד.   להבנה מעמיקה וליכולת התבוננות וניתוח של הלקות יש יכולת 
לתרום לצמצום קשיי הילד במפגש הכיתתי, ולתמוך בקשיי משפחתו.   כפועל יוצא 

מהמאפיינים ההתנהגותיים, הלקות  מהכתוב, יבחנו מספר תחומים רלוונטיים החל
התפתחות). -הריון-קולטנים, גנטיקה-ה (אזורי מוח, שליחיםהאורגנית שבבסיס התופע

הטיפול ה"ביולוגי" (תרופות, ויטמינים ותוספי מזון) והטיפול ההתנהגותי. על מנת להעצים 
ידים את תפוקות הקורס, הצגת רוב התחומים הנ"ל תתבצע תוך השקתם לאוכלוסיית תלמ

 ה חרדה ועוד..     חרשות אנורקסי ,הסובלת מלקויות שונות כגון אוטיזם
 

 ב. פסיכופתולוגיה 21
איך מזהים ומגדירים אותן, מהו במהלך קורס זה ילמדו הסטודנטים מהן הפרעות נפשיות, 

הגבול בין ה"נורמאלי" ל"פתולוגי" וכיצד העולם המדעי מתמודד כיום עם נושא הפרעות 
כיאטרי נת זיהוי המחלה והטיפול בה, במקביל להתפתחות הידע הפסיהנפש מבחי
 והפסיכולוגי.

הקורס יתמקד בהכרת ההפרעות הנפשיות המרכזיות, הכרת הגורמים להן ודרכי הטיפול 
המרכזיות. בנוסף הקורס יתמקד בהפרעות נפשיות הנפוצות בגיל הילדות וההתבגרות 

 ואשר ניכרות במיוחד בחיי בית ספר.
 
 

 ש"ש 4 -ירהבח
 )ש"ש 1חינוך וטיפול באמצעות בעלי חיים (. 23

למדנה האפשרויות הגלומות בהיווצרות קשר משמעותי בין אדם לחיה. יבמהלך קורס זה ת
תידון תרומת הקשר למצבם הפיזי, הנפשי והחברתי של ילדים בכלל ושל ילדים עם קשיים 

 ליצור עימם.  קשר שניתןבתחום הרגשי בפרט. ידונו מאפייני בע"ח שונים וסוג ה
חיים בעבודה עם ילדים בעלי -סיים בתהליך שילוב בעליכלים מעשיים בסי כמו כן, יוקנו

צרכים מיוחדים בכלל ועם ילדים בעלי קשיים בתחום הרגשי בפרט. פיתוח הבנה בהתאמת 
הפעילות למטרות. במהלך הקורס יוצגו תיאורי מקרה מהספרות וממחקרים המלמדים על 

 וקת בע"ח בפינת החי.בע"ח. בנוסף נלמד עקרונות בגידול ובתחז  עבודה בשילוב שיטות
 

 ש"ש) 1( . שימוש בכלים טיפוליים בתנועה בעבודה החינוכית24
הינו טיפול רגשי. הנחת היסוד בטיפול באמצעות תנועה היא כי  טיפול באמצעות תנועה

מיצב (מבנה) הגוף ואפיוני ישנו קשר ישיר וחזק בין המצב הרגשי והגופני של האדם. 
י עבודה; לאבחון, כביטוי רגשי וכבסיס לשינוי. דרך התנועה של כל אחד משמשים ככל



 טיפול זו מאפשרת לפרט ליצור קשר בלתי אמצעי, להתחבר לעצמי היצירתי שלו ולכוחותיו
 לבטא את עצמו באמצעי הבעה מגוונים.ו

 ווודעית םייתיות ולמידה עיונית, הסטודנטימשלב בין התנסויות חווובקורס זה הבנוי כסדנא 
באפשרויות הגלומות בכלי ויתנסו  יה בתנועה" ולמושגים טיפוליים בסיסייםלעולם ה"תראפ

 זה בהיבט האישי והבינאישי.
את הקשר בין עקרונות  יבדקובחשיבה טיפולית:  הסטודנטים יתנסובמקביל, במהלך הקורס 

 .ם השימושיים לעבודת המורה בכיתהטיפוליים לסביבה החינוכית ואת הכלי
 

 ש"ש) 1יים וחינוכיים של האמנות (היבטים פסיכולוג. 25
מהווה ענף של  השימוש באומנויות כדרך טיפולית במקצועות "התרפיה בהבעה ויצירה",

 פסיכותרפיה המציע שפה אחרת, בלתי מילולית וסימבולית לביטוי עצמי, רגשי ותחושתי. 
כוחות  לפרט שפה חלופית ומשלימה למילים. בדרך זו מושם דגש על דרך טיפול זו מאפשרת

האדם ועל עשייה, מתאפשרת דרך לעידוד ולמימוש הפוטנציאל שבכל אחד, להתחבר 
לעצמי היצירתי שלו, לבטא את עצמו באמצעי הבעה מגוונים ולממש את פוטנציאל 

 הצמיחה שבו.  
ם, כמספקות דרכי ביטויי וקליטה מגוונים האומנויות ממלאות תפקיד בתהליכי למידה אנושיי

 משמעותית. התהליך היצירתי הוא אישי וזקוק לתמיכת סביבה מאפשרת. וחוויה לימודית
 

הכרות עם תחומי התראפיות       בקורס  נשלב בין תיאוריה לחוויה בתחומים הבאים:
רפרטואר  התנסות בפיתוח מודעות אישית והרחבת     השונים "בטיפול הבעה ויצירה."

ר ולהרחבת יכולות הביטוי האישי רכישת כלים ליצירת קש "ארגז הכלים" של המורה.
למידה חווייתית של שימוש בנושאים     והרגשי של תלמידים במהלך העבודה החינוכית.

 ובתכנים מזמנים מחיי היומיום של הילדים בדרך המעודדת פיתוח יכולות.
 

 ש"ש) 1ביבליותרפיה (. 26
   עסוק   ביכולות  התרפויטיות  הגלומות  בטקסט  הספרותי.הקורס  י

הנחת היסוד של הביבליותרפיה היא שלספרות יש "כוח  מרפא". לטקסט הספרותי יש 
איכויות תרפויטיות, בכוחו  לשקף לקורא את עצמו ואת מצבו, לנסח לו את רגשותיו, את 

 שאיפותיו ואת תסכוליו.  
גומלין בין נפש הקורא והיצירה הספרותית, יחסים אשר הקורס יתמקד בתהליך של יחסי 

ן להגיע בעזרתם להארה חדשה של הבעיות האישיות, להגברת התובנה, למציאת דרכי נית
 .בצמיחה   של האישיות התמודדות בשעת משבר ולסייע

 
 ש"ש) 1(בהוראה שילוב הדרמה . 27

ים לעולם דמיון עשיר הדרמה היא כלי חינוכי ממדרגה ראשונה, אשר חושפת את הילד
 זמן יוצקת תכנים חברתיים וחינוכיים.ולמימד חוויתי לימודי וערכי ובו ב

שילוב הדרמה בהוראה יכול לשמש  ככלי עבודה לילד הלומד במכלול ההיבטים: בפיתוח 
כשרים ומיומנויות למידה ,בהקניית חומר לימודי  ,בטיפוח הביטוי האישי ובפיתוח העצמה 



כחלק בקורס נבחן כיצד ניתן ליישם את עקרונות המשחק הדרמטי  רגשית וחברתית.
הדרמה על מגוון הגדרותיה והבנת הרציונל הקורס יעסוק בהכרות עם  מתהליך ההוראה.

 של שילוב הדרמה בהתאם להתפתחות הילד.
 בתיאוריות ויישומן הלכה למעשה. בהתנסות פעילה הסטודנט יתנסה באופן פעיל

בטכניקות מעולם הדרמה והתיאטרון אשר יעשירו את דרכי  ההתנסות המעשית תהיה
הוראה והלימוד של הילד . (במהלך השיעורים  נתנסה  במגוון טכניקות עבודה מעולם ה

משחקי תפקידים, הפעלת הגוף כמבע לעולם הפנימי, הפעלת הדמיון, עיצוב   -הדרמה 
ם באמצעות המחזה ככלי אירועי . כמו כן הסטודנט ילמד לנתחדמויות, אימפרוביזציה )

 .ודילמות פליקטיםקונ וכפתרוןלטיפול בבעיות משמעת 
 

 ש"ש) 1( .עבודת צוות בחנ"מ28
כיתות שילוב, ישנן משימות המחייבות שיתוף פעולה מירבי ו חנ"מבמסגרת עבודת המורה ב

                בין חברי הצוות כדי להשיג את המטרות הארגוניות והחינוכיות בצורה אפקטיבית ויעילה.
 ואת במסגרת הקורס יזהו הסטודנטים את המאפיינים של עבודת צוות סינרגטית

. בצד החלק התיאורטי הרגיל והמיוחד  ההשתמעויות המתבקשות מכך לתחום החינוך
משימות הדורשות עבודה צוותית ויזהו את הסגנונות השונים יתנסו הסטודנטים בכיתה ב

 בכיתה. הבאים לידי ביטוי בתהליך ההתנסותתרונות בעבודה צוותית את הקשיים והי
 

 
 ש"ש) 1(ניתוח התנהגות . 29

הקורס יעסוק בהכרת הגישה ההתנהגותית ושימושה בחינוך המיוחד על מנת להביא לשינוי 
 ועקרונות בהליכים ויישומי תיאורטי ידע יקנה הקורסשיפור בהתנהגויות בכיתה.  /

 יעניק הקורס. מיוחד חינוךב שונות מאוכלוסיות םתלמידי עם עבודה כדרך התנהגותיים
על מנת להקנות ידע וללמד  החינוך במסגרות לשימוש יישומים וכלים מיומנויות לסטודנט

 .מיומנות, ליצור מוטיבציה ולהתמודד עם קשיים
 
 (חלק מהקורסים הכלליים) אוריינות מחשב 

 ש"ש) 1שילוב טכנולוגיות מתקדמות בחינוך המיוחד (
וך ניחהך הקורס יכיר הלומד אפשרויות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות במסגרות במהל

השימוש בטכנולוגיות אילו כאמצעי הוראה בעזרתו ניתן לכוון את  . יוצגו יתרונותיוחדמה
ת וכרות, אפיון והתאמת הכלים לאוכלוסייקורס יכלול הההילד לקראת למידה עצמאית. 

הדרך לשילובם והכלים  הלימוד יכלול בחינת מתקשות תוך בחינת המיוחד בכל כלי.
 .בתוכנית הלימודים

  
 נסות מעשית בחינוך מיוחד תהת

ך שני צירים. לאור וחד בנויה כתהליך ספיראלי המתקדםההתנסות המעשית בחינוך המי
הציר הראשון הוא ציר המוגבלות מהקל אל הקשה. הציר השני נע מעבודה יחידנית לעבודה 

נות הלימודים במקביל ללמידה התיאורטית הכוללת הכרת מאפיינים מערכתית. לאורך ש



של אוכלוסיות מגוונות נחשף הסטודנט לדרכי הוראה והתאמות הייחודיות לכל קבוצה. 
 תה ועבודת צוות.יאסטרטגיות לארגון ותכנון עבודה עם הפרט, ניהול כ בנוסף לכך נלמדות

וסיות שונות ולדרכי עבודה מגוונות במהלך ההתנסות המעשית הסטודנטים נחשפים לאוכל
 במסגרות החינוך המיוחד. 

במסגרת פרויקט "משלבים ההתנסות המעשית מתחילה בשנה א' בסמסטר ב' 
נכים בתוך הקהילה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הסטודנטים חובשלב זה ומשתלבים" 

דים אתו מחוץ המשולבים בבתי ספר רגילים, הם בונים לכל תלמיד תכנית יחידנית ועוב
במקביל  לכיתת האם. הפרויקט פועל בהדרכה ובלווי מלא של המדריכה הפדגוגית.

טרטגיות נוך המיוחד ואסיהסטודנטים רוכשים ידע והבנה בתהליך תכנון הלימודים בח
מפגשים עם הצוות הבין  יםערכנהוראה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. בשנה ב' 

רפואיים ודרכי העבודה הייחודיות -התפקיד בתחומים הפרא מקצועי, ועם כל אחד ממשלימי
יחידות לימוד בתחומי הוראה שונים עפ"י תכנית של הסטודנטים נדרשים לתכנן רצף . שלו

דידקטי המהווה שיא ביצירת הקשר -התנסות מלווה בסמינריון החינוכיהלימודים. בשנה ג' ה
דרשים לאבחן את קבוצת בין התיאוריה למעשה. במסגרת ההתנסות הסטודנטים נ

ההתנסות ולבנות תוכנית לאור תוצאות האבחון. עליהם ליישם את תוכנית ההתערבות 
 שנבנתה ובסיומה להעריך את הישגי הלומדים.

 
 שנה א'   

מסגרת פרויקט מיוחד עם מתקיימת ב(במהלך סמסטר ב') התנסות בשנה א' ר הכאמו
לים. הסטודנטים נחשפים לכלים, דרכי ים בבתי ספר רגיהמשולבלקויי למידה  תלמידים

כשהם מלווים ע"י באופן עצמאי  יםפועל והםהוראה, תוכניות לימודים כלליות ופרטניות 
 המדריך הפדגוגי.

 
 שנה ב'

 מענה שונות שמיועדות לתתתנסה בשתי מסגרות חינוכיות הסטודנט מבמהלך שנה זו 
להתנסות בתכנון והוראה בקבוצה  לתלמידים בעלי צרכים שונים. בשנה זו נדרש הסטודנט 

 תה.יובכ
בבתי ספר מיוחדים בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים וההתנסות מתקיימת  - סמסטר א'

במסגרת ההתנסות נוספים רבדים  ם ומורכבים.באוכלוסיית בעלות ליקויים מנטאליים קלי
די של בית היכרות עם הפן הייחוה . הראשון הואחדשים לעבודתו של הסטודנט בבית הספר

 והיכרות עם העבודה הייחודית בכיתה הקטנה בבית הספר הרגיל.  הספר בחינוך המיוחד
ה בתכנון ארוך הוא העמקת יכולת תכנון הלימודים וההוראה. הסטודנט מתנס שניהרובד ה

 רצף של יחידות לימוד.בטווח 
חד. ות בחינוך המיונוספבסמסטר זה הסטודנט מתנסה עם אוכלוסיות  - סמסטר ב'

עפ"י בחירת הסטודנט:  וכתיתות קטנות ההתנסות מתקיימת בבתי ספר מיוחדים
. וליקויים מנטאליים , ליקויי שמיעההלמיד), ליקויי  C.Pבאוכלוסיות של שיתוק מוחין (

 הסטודנט מתנסה בתכנון ארוך טווח של יחידות לימוד.
 



 שנה ג'
במסגרת אקדמיה כיתה. במהלך שנה זו הסטודנט מתנסה במסגרת אחת לאורך השנה 

מטרה להכיר ולהתנסות בכל רובדי העבודה  שנלמדו עד כה כולל  הרובד הבשנה זו 
 המערכתי. בנוסף לכך הסטודנט לומד לתכנן ולתעד תהליכי למידה.

 ובכיתות בבתי ספר רגילים. וחדים ההתנסות מתקיימת בבתי ספר מי
 


