
:חינוך מיוחד- לימודי התמחות . א

שם הקורסאשכול 

('חובה בשנה א)ר "מבוא לחינוך מיוחד לגי

('חובה בשנה א)ר "מבוא ללקויות מתונות לגי

('חובה בשנה א)ר "מבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות חושים לגי

('חובה בשנה א)- תקשורת ודיבור, התפתחות שפה

*מוכנות לקריאה ולכתיבה
*מוכנות לחשבון 

הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו

תכניות לימודים בחינוך מיוחד

מ"בניית עזרים מותאמים לחנ

ביבליותרפיה

שילוב יצירות אומנות בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים

קורסי בחירה 

שם הקורסהערות

(לקויות קשות)מוגבלות שכלית התפתחותית 

(לקויות קשות) תלמידים בספקטרום האוטיסטי

*PDD(לקויות קשות)קורס מקוון - סוגיות מתקדמות- ואוטיזם

(לקויות קשות) תסמונות ולקויות קשות

סוגיות מתקדמות - ליקויי למידה

פיתוח וקידום שפה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים

 בגןADHDחינוך וטיפול בילדי 

התמודדות המורה עם הילד החולה

עיצוב התנהגות

להתבונן במראה

סדנת אומנויות בחינוך מיוחד

מ"תיווך לפתוח חשיבה לתלמידים בעצ

איתור וטיפול בבעיות של הפרעות התנהגות

ליקויי שמיעה

אבחון ציורי ילדים

החריג בראי הקולנוע

ליקויי שפה ודיבור

פסיכופתולוגיה

קורס מקוון- מבחנים פסיכולוגיים ופסיכודידקטיים - אבחון והערכה 

תנועה וליקויים מוטורים

מהשפה הדבורה לשפה הכתובה

ז"תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים תשע
חינוך מיוחד גננות- מסלול 

קורסי חובה

קורסי * 

מוכנות 

, לקריאה

כתיבה וחשבון 

יילמדו בשנה 

בה מתבצעת 

עבודה מעשית

ש בקורסי חובה"כ ש"סה

 חובה ללמוד 

 2מינימום  

ש "ש

מהקורסים 

המוגדרים 

.כלקויות קשות

ש בקורסי בחירה"כ ש"סה



:לימודי חינוך. ב

שם הקורסאשכול 

פדגוגיה

(דרישה מקבילה לעבודה מעשית)מ "אסטרטגיות הוראה ולמידה לגננות חנ

ו"לא ייפתח בתשע- ניהול גן 

מ"חינוך ערכי סוגיות בחנ

פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

פסיכולוגיה התפתחותית

מ"שילוב המחשב בהוראה בחנ

חובה- פ "הבעה בע

     אויסודות הסמנטיקה והלקסיקון                :קורס מתוך אשכול לימודי לשון

                            קורס נוסף המוצע או             מושגי ייסוד בבלשנות 

באשכול בשנת הלימודים

מורשת עם וחינוך לאזרחות/ קורס מתוך אשכול לימודי תרבותאשכול מורשת

עזרה ראשונה

זהירות בדרכים

בטיחות וביטחון

 יד ושם1, מ " חנ2- ימי סיור  3

עבודה מעשית
ל בבתי הספר וכשבוע לאחר "לקראת פתיחת שנה*יומיים  - עבודה מעשית 

תידרש הגשת עבודה. יתקיימו ימי הסתגלות והיערכות,  מכן

פרוייקט גמר

לימודי חינוך 

    לימודי יסוד

לימודי הכשרה 

שפת ההוראה


