תוכנית הלימודים חינוך מיוחד
מסלול עם תזה (דרישות 18:ש"ש)

שנת הלימודים תש"פ

יש ללמוד :סמינריון אחד 2-ש"ש ;קורסי מחקר  4-ש"ש ;קורסים בהיקף  12ש"ש בשנים א' וב'
שנה א' -יום חמישי ( 12ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מנגנוני התפתחות ופיצוי באוכלוסייה
בעלת מוגבלות שכלית
היבטים תאורטיים ויישומיים בהוראת
לקויי הלמידה

פרופ' חפציבה
ליפשיץ

 1ש"ש

חובה

דר' קחטה שני

 1ש"ש

חובה

77-943

הפרעת קשב

דר' לוי-גיגי עינת

 1ש"ש

חובה

777591

השלכות של ירידה בשמיעה ולקות
שפה על התפתחות הילד

דר' סיגל עדן

 1ש"ש

חובה

77-908

קוגניציה ומוח

פרופ' נירה משעל

 2ש"ש

חובה

77-880

שפה וחשיבה

פרופ' נירה משעל

2
ש"ש

בחירה 1
סמינריון מתוך3

77-951

טכנולוגיות בחינוך המיוחד

דר' עדן סיגל

77-918

הורות לילדים עם צרכים מיוחדים -
סמינריון

דר' מועד ענת

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

משתנה עפ"י בחירה

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י בחירה

77-980
77-723-02

 1ש"ש

בחירה  1ש"ש
עפ"י הנחיות
מחלקה

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה

חדש

 1ש"ש

חובה

77-998

שנה ב'-תשפ"א -יום א' (-

6ש"ש) קורסי חובה  6-ש"ש
מרצה הקורס

מס' קורס

שם הקורס

77-902

שפה תקשורת ומוח

פרופ' נירה משעל

הספקטרום האוטיסטי (ASD):
מאפיינים ודרכי אבחון והערכה
תפקודית
הספקטרום האוטיסטי  (ASD):דרכי
התערבות וטיפול
התפתחות רגשית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם
צרכים מיוחדים
התפתחות חברתית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם
צרכים מיוחדים
(תנאי מקדים קורס )8191

פרופ' נירית באומינגר

77-7491
77-7501
77-8291

77-8301

77-950

פרופ' נירית באומינגר

פרופ' נירית באומינגר

מועד הקורס
יום ה' -סמסטר א'
8:00-10:00
יום ה' – סמסטר ב'
08:00-10:00
יום ה' -סמסטר א'
10:00-12:00
יום ה' -סמסטר ב'
10:00-12:00
יום ה' -שנתי
12:00-14:00

יום ה' -שנתי
14:00-16:00

משתנה על פי
בחירה
(יום ה')
16:00-20:00

יום ה' -סמסטר ב'
18:00-20:00

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

 2ש"ש

חובה

יום א -שנתי
12:00-14:00

 1ש"ש

חובה

יום א' -סמסטר א'
14:00-16:00

 1ש"ש

חובה

יום א' -סמסטר ב'
14:00-16:00

 1ש"ש

חובה

יום א'-סמסטר א'
16:00-18:00

פרופ' נירית באומינגר

קוד תיזה

 1ש"ש

חובה

-

חובה

יום א'-סמסטר ב'
16:00-18:00



התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).



תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ואנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט בתקנון .פרטים באתר
http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

תוכנית הלימודים חינוך מיוחד
מסלול בלי תזה (דרישות 22:ש"ש)

שנת הלימודים תש"פ

יש ללמוד 2:סמינריונים 4-ש"ש ;קורסי מחקר  4-ש"ש ;קורסים בהיקף  14ש"ש בשנים א' וב'

שנה א' -יום חמישי ( 12ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

77-980

מנגנוני התפתחות ופיצוי באוכלוסיה
בעלת מוגבלות שכלית

פרופ' ליפשיץ
חפציבה

 1ש"ש

חובה

77-723-02

היבטים תאורטיים ויישומיים
בהוראת לקויי הלמידה

דר' שני קחטה

 1ש"ש

חובה

77-943

הפרעות קשב

דר' עינת לוי-גיגי

 1ש"ש

חובה

777591

השלכות של ירידה בשמיע ולקות
שפה על התפתחות הילד

דר' סיגל עדן

 1ש"ש

חובה

77-908

קוגניציה ומוח

פרופ' נירה משעל

 2ש"ש

חובה

77-880

שפה וחשיבה

פרופ' נירה משעל

77-951

טכנולוגיות בחינוך מיוחד -סמינריון

דר' סיגל עדן

77-918

הורות לילדים עם צרכים מיוחדים -
סמינריון

דר' ענת מועד

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

משתנה עפ"י בחירה

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י בחירה

2
ש"ש

 1ש"ש

חובה/בחירה

סמינריון-
בחירה 1
מתוך3

בחירה  1ש"ש
עפ"י הנחיות
מחלקה

77-770

SPSS

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

מועד הקורס
יום ה' -סמסטר א'
8:00-10:00
יום ה' – סמסטר
ב'
08:00-10:00
יום ה' -סמסטר א'
10:00-12:00
יום ה' -סמסטר ב'
10:00-12:00
יום ה' -שנתי
12:00-14:00

יום ה' -שנתי
14:00-16:00

משתנה על פי
בחירה
(יום ה')
16:00-20:00
מתוקשב

שנה ב' –תשפ"א -יום א'( 10ש"ש)

 8ש"ש קורסי חובה ו 2ש"ש קורסי בחירה *ניתן לבחור בקורסים נוספים בימי לימוד אחרים

קורסי חובה  8-ש"ש
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

77-705

יכולות קוגנטיביות אקדימיות של
תלמידים בחינוך המיוחד

ד"ר מנחם יערי

 2ש"ש

סמינריון חובה

77-902

שפה תקשורת ומוח

פרופ' נירה משעל

 2ש"ש

חובה

הספקטרום האוטיסטי (ASD):
מאפיינים ודרכי אבחון והערכה
תפקודית
הספקטרום האוטיסטי  (ASD):דרכי
התערבות וטיפול
התפתחות רגשית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם
צרכים מיוחדים
התפתחות חברתית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם
צרכים מיוחדים
(תנאי מקדים קורס )8191

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

יום א' -סמסטר א'
14:00-16:00

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

יום א' -סמסטר ב'
14:00-16:00

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

יום א'-סמסטר א'
16:00-18:00

77-7491
77-7501
77-8291

77-8301

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

מועד הקורס
יום א -שנתי
10:00-12:00
יום א -שנתי
12:00-14:00

יום א'-סמסטר ב'
16:00-18:00

קורסי בחירה –
 2ש"ש
77-8251-01

התפתחות פסיכוסקסואלית
והתנהגות מינית בקרב הספקטרום
האוטיסטי
עבודה להורים עם ילדים עם צרכים
מיוחדים -סדנא

דר' מיכל שרייבר

 1ש"ש

בחירה

ד"ר נועה גינוסר

 1ש"ש

בחירה

77-7102

מאפייני שפה אצל ילדים עםASD

ד"ר נופר סוקניק

 1ש"ש

חובה

77-7101

התערבויות ממוקדות שפה לילדים
על הספקטרום האוטיסטי

ד"ר נופר סוקניק

 1ש"ש

חובה

77-964

וויסות רגשות

דר' לוי-גיגי עינת

 1ש"ש

בחירה

77-702

התפתחות רגשית בגיל הרך

דר' ענת מועד

 1ש"ש

בחירה

77-873

התפתחות סנסו מוטורית
גילאי לידה5-

פרופ' אסתי עדי-יפה

 1ש"ש

בחירה-
מתוקשב

77-960-06

בחינה ביבליוגרפית

-

חובה

77-789

יום א'-סמסטר א'
18:00-20:00
יום א'-סמסטר ב'
18:00-20:00
יום ה' -סמסטר א'
16:00-18:00
יום ה' -סמסטר ב'
16:00-18:00
יום ה' -סמסטר א'
18:00-20:00
יום ב' -סמסטר ב'
14:00-16:00
סמסטר א'-
מתוקשב



התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).



תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ואנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט בתקנון .פרטים באתר
http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

