תוכנית הלימודים חינוך מיוחד -מוגבלות שכלית
שנת הלימודים – תש"פ
מסלול בלי תזה (דרישות 22 :ש"ש)
שנה א'
יום ה' ( 12ש"ש)
מס' קורס
77-980

שם הקורס
מנגנוני פיצוי מאוכלוסייה
בעלת מוגבלות שכלית

מרצה הקורס
פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש
 1ש"ש

77-773

תסמונות :חידושים נוירולוגיים
וחינוכיים

פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש

77-8631

מוגבלות שכלית :מודל
הסתגלותי למשפחה קהילה
וחברה
אבחון קוגנטיבי ותפקודי
כבסיס להסתגלות באוכלוסייה
עם מוגבלות התפתחותית
ושכלית
קוגניציה ומוח

ט.נ

 1ש"ש

דר' חיה עמינדב

 1ש"ש

חובה

77-951

טכנולוגיות בחינוך המיוחד -
סמינריון
שפה וחשיבה

פרופ' נירה
משעל
דר' סיגל עדן

 2ש"ש

חובה

 2ש"ש

סמינריון
בחירה  1מתוך 3

77-918

הורות לילדים עם צרכים
מיוחדים-סמינריון

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

77-770

spss

משתנה עפ"י
בחירה

77-9870

77-908

77-880

1

פרופ' נירה
משעל
דר' ענת מועד

משתנה עפ"י
בחירה

1
ש"ש

חובה/בחירה
חובה

מועד הקורס
יום ה' – סמסטר א'
08:00-10:00

חובה

יום ה' – סמסטר ב'
08:00-10:00

חובה

יום ה' – סמסטר א'
10:00-12:00
יום ה' – סמסטר ב'
10:00-12:00
יום ה' – שנתי
12:00-14:00

בחירה  1מה2-
עפ"י הנחיות
מחלקה

יום ה' – שנתי
14:00-16:00

יום ה' -סמסטריאלי
16:00-20:00
משתנה לפי בחירה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה-מתוקשב

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

שנה ב' תשפ"א (למתקבלים בשנת תש"פ )

יום א' ( 10ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-984

פרוייקט – העשרה אקדמית
לבוגרים עם מוגבלות שיכלית

ד"ר אירית חן

 2ש"ש

חובה

יום א'  -שנתי
10:00-12:00

77-9850

תכניות לימודים מאתגרות
השתתפות בקהילה ובחברה
באוכלוסייה עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
כישורים אקדמיים אמצעי
להסתגלות באוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית
הספקטרום האוטיסטי
(ASD):מאפיינים ודרכי אבחון
והערכה תפקודית
טכנולוגיות באוכלוסיות עם
מוגבלות התפתחותית שכלית-
אמצעי להסתגלות לקהילה
ולחברה

דר' דליה טל

 1ש"ש

חובה

יום א' – סמסטר א
12:00-14:00

גב' טובה כץ

 1ש"ש

חובה

יום א' – סמסטר ב'
12:00-14:00

פרופ' נירית
באומינגר

 1ש"ש

חובה

יום א'-סמסטר א'
14:00-16:00

ט.נ

 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

חובה

יום א' –סמסטר ב'
16:00-18:00

סמינריון -חובה

יום א' – שנתי
18:00-20:00

77-9880

77-7491
77-8561

77-8291

77-8301

77-884
77-960-28

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
התפתחות ולמידה במעגל
החיים באוכלוסיות חריגות -
סמינריון
בחינה בביבליוגרפית




פרופ' נירית
באומינגר
פרופ' חפציבה
ליפשיץ

 1ש"ש

 2ש"ש

חובה

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 -מוגבלות שכלית
שנת הלימודים – תש"פ
מסלול עם תזה (דרישות 22 :ש"ש)
שנה א'
יום ה' ( 10ש"ש)
מס' קורס
77-980

שם הקורס
מנגנוני פיצוי מאוכלוסייה
בעלת מוגבלות שכלית

מרצה הקורס
פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש
 1ש"ש

77-773

תסמונות :חידושים נוירולוגיים
וחינוכיים

פרופ' חפציבה
ליפשיץ

ש"ש

77-8631

מוגבלות שכלית :מודל
הסתגלותי למשפחה קהילה
וחברה
אבחונים קוגניטיביים
ותפקודיים באוכלוסיה בעלת
מוגבלות שיכלית-פרקטיקום
קוגניציה ומוח

ט.נ

 1ש"ש

דר' חיה עמינדב

 1ש"ש

חובה

פרופ' נירה
משעל

 2ש"ש

חובה

יום ה' – שנתי
12:00-14:00

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

1

בחירה  1מה2-
עפ"י הנחיות
מחלקה

יום ה' -סמסטריאלי

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י
בחירה

77-987
77-908

משתנה עפ"י
בחירה

1

ש"ש

חובה/בחירה
חובה

מועד הקורס
יום ה' – סמסטר א'
08:00-10:00

חובה

יום ה' – סמסטר ב'
08:00-10:00

חובה

יום ה' – סמסטר א'
10:00-12:00
יום ה' – סמסטר ב'
10:00-12:00

16:00-20:00
משתנה לפי בחירה

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה-מתוקשב

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י
בחירה

 1ש"ש

חובה

 1ש"ש

בחירה

יום ה' -סמסטר ב'

קורס  1מתוך 2

18:00-20:00

77-998

77-983

מודלים מתקדמים
בסטטיסטיקה

חדש

מחקר איכותי מתקדם

פרופ' זהבית
גרוס

יום ב' -סמסטר ב'
18:00-20:00

שנה ב' תשפ"א (למתקבלים בשנת תש"פ )

יום א'( 8ש"ש)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-984

פרוייקט – העשרה אקדמית
לבוגרים עם מוגבלות שיכלית

ד"ר אירית חן

 2ש"ש

חובה

יום א'  -שנתי
10:00-12:00

77-9850

תכניות לימודים מאתגרות
השתתפות בקהילה ובחברה
באוכלוסייה עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
כישורים אקדמיים אמצעי
להסתגלות באוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית

דר' דליה טל

 1ש"ש

חובה

יום א' – סמסטר א
12:00-14:00

גב' טובה כץ

 1ש"ש

חובה

יום א' – סמסטר ב'
12:00-14:00

77-9880

77-8291

77-7491
77-8561

77-884
-77-950

התפתחות רגשית של ילדים
עם התפתחות תקינה ושל
ילדים עם צרכים מיוחדים
הספקטרום האוטיסטי
(ASD):מאפיינים ודרכי אבחון
והערכה תפקודית
טכנולוגיות באוכלוסיות עם
מוגבלות התפתחותית שכלית-
אמצעי להסתגלות לקהילה
ולחברה
התפתחות ולמידה במעגל
החיים באוכלוסיות חריגות -
סמינריון
תיזה




יום א'-סמסטר א'
16:00-18:00

פרופ' נירית
באומינגר
 1ש"ש

בחירה
 1מתוך 2
יום א'-סמסטר א'
14:00-16:00

פרופ' נירית
באומינגר
ט.נ

 1ש"ש

חובה

יום א' – סמסטר ב'
14:00-16:00

פרופ' חפציבה
ליפשיץ

 2ש"ש

סמינריון -חובה

יום א' – שנתי
18:00-20:00

חובה

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

