
 

 א"פתש – חינוך מיוחדבתכנית הלימודים לתואר שני 

 :)קורסי חובה ובחירה(  לפי שנות לימוד

 ש"ש(   9)סה"כ    קורסי חובה

 ש"ש( 8שנה א' )

 ש"ש )חובה( 1 וגב' סיגי קזז קוזוליןאלכס פרופ'  –הגישה החברתית תרבותית ללמידה 

 )חובה( ש"ש 2 ד"ר עדית ליבנה–סטטיסטיקה ושיטות מחקר 

 ש"ש )חובה(  1 ריבי פרייד"ר   –סוגיות במחקר איכותני 

 ש"ש )חובה( 2הילה פלור ד"ר  – *סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות: ניתוח מאמרים

 )חובה( ש"ש  1 –ד"ר אביטל רותם  – *לקויות למידה במתמטיקה

 ש"ש )חובה(  1 –)מרכזת אקדמית (  פרופ' אורית אבידב אונגר –יזמות בחינוך 

 ש"ש( 1שנה ב' )

 ש"ש )חובה( 1ד"ר ארז מילר  –שיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי 

 

 (ש"ש 8 קורסי בחירה

    שנים א' + ב'

   –)העשרה אינסטרומנטלית( מ"עם צ  קוגניטיביות לתלמידים  התערבות תכניות

   ש" ש  1 וגב' סיגי קזז קוזולין אלכס' פרופ

 ש"ש    1  עמוס פלישמן פרופ' – מהתיאוריה לפרקטיקה -הפרעות בתקשורת )אוטיזם( 

 עמוס פלישמן פרופ'  – **סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות

 ש"ש  1ד"ר ארז מילר  –יסודות האבחון הפסיכולוגי 

 ש"ש 2ד"ר הילה פלור  – *הערכת יכולת הקריאה והכתיבה

 ש"ש  1 וגב' סיגי קזז פרופ' אלכס קוזולין – *הפוטנציאל הלימודיהערכת 

 ש"ש   1 –גב' אביטל רותם   – *חינוך: חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה-נוירו

 ש"ש  1 –ד"ר ארז מילר  – **גישה חינוכית שיקומית לקידום תלמידים

ד"ר היידי   – **בכיתות הטרוגניות  עם צ"מסוגיות מתקדמות בהתערבות ובשילוב תלמידים 
 ש"ש  1 –פלביאן 



 ש"ש  1יעל פישר פרופ'  – **מצויינות בחינוך

 ד"ר אריאלה טייכמן וינברג  –**מיינדפולנס

 

 ש"ש (  4)  בחירהל סמינריונים

 :תיכתב גם עבודת הגמר שבמסגרתוש"ש(   2) אחדייבחר מתוכם סמינריונים  4בשנה ב' יוצעו 

 אביטל רותםד"ר  – לקויות למידה בחשבון 

 ד"ר היידי פלביאן  –הנוגעות לשילוב תלמידים עם צ"מתכניות התערבות ואסטרטגיות הוראה  

 פרופ' אלכס קוזולין וגב' סיגי קזז  –מתווכת הלמידה הערכה והתערבות המבוססים על מושג ה

 ד"ר ארז מילר  –גשי/התפתחותי פיתוח תכניות לניהול התנהגות של תלמידים עם קשיים בויסות ר

 

 עמוס פלישמן  פרופ'ושל  הילה המרמן לפידותסמינריונים של ד"ר  2בשנה א' יוצעו 

 

 

 וטיפול בלקויות למידה קורסים לתעודת מורה מומחה בהערכה* 

 א "פתש **לא יינתן בשנת הלימודים 

 


