תוכנית הלימודים "חינוך מיוחד -אוטיזם"-שנה"ל תשפ"ג
מסלול ללא תזה (דרישות 24 :ש"ש)
שנה א' ( 12ש"ש)  -יום א'
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

77-956-01

היבטים מתקדמים בחקר התפתחות
רגשית חברתית

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 2ש"ש

חובה

77-911-01

עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס
להתפתחות תקינה ולקויה

דר' נורית יגרמן

 1ש"ש

חובה

77-966-01

ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי :דרכי
הערכה והתערבות(תנאי מקדים )911
פרקטיקום

דר' נורית יגרמן

 1ש"ש

חובה

77-8291

התפתחות רגשית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם צרכים
מיוחדים

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-8301

התפתחות חברתית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם צרכים
מיוחדים

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

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

יום א'-סמסטר ב'
12:00-14:00

(תנאי מקדים לקורס )77-8291
77-7491

הספקטרום האוטיסטי (ASD):
מאפיינים ודרכי אבחון והערכה
תפקודית

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-7501

הספקטרום האוטיסטי  (ASD):דרכי
התערבות וטיפול

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-968-01

תפקוד קוגניטיבי אקדמי -פרקטיקום

ד"ר נופר סוקניק

 2ש"ש

חובה

77-8251-01

התפתחות פסיכוסקסואלית והתנהגות
מינית בקרב הספקטרום האוטיסטי

דר' מיכל שרייבר

 1ש"ש

חובה

77-789-01

עבודה להורים עם ילדים עם צרכים
מיוחדים -סדנה

גב' יעל לויאל

 1ש"ש

חובה

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

שנה ב' ( 8ש"ש)  -יום ה' שנה"ל תשפ"ד
מרצה הקורס

מס' קורס

שם הקורס

77-967-01

תוכנית התערבות חברתית-אינטגרלי" :אני בקבוצה"
פרקטיקום

77-967-02

תוכנית התערבות חברתית-אינטגרלי" :אני בקבוצה"
פרקטיקום

גב' קרן סמואל –מגל

ש"ש

דר' שגית הושמנד
סמסטר א
דר' אופירה רג'ואן בן
שלמה-סמסטר ב

 2ש"ש

חובה/בחירה

פרקטיקום
חובה-בחירה 1
מתוך 2

מועד הקורס

יום ה' -שנתי
8:00-10:00

יום ה' -סמסטר א'

77-7102

מאפייני שפה אצל ילדים עם ASD

ד"ר נופר סוקניק

 1ש"ש

חובה

77-969-01

יישום הליכים עקרונות התנהגותיים במערכת החינוך-
פרקטיקום

גב' דגנית איתן

 1ש"ש

חובה

10:00-12:00

חובה

סמסטר א'

77-723-01

77-7101

היבטים תאורטיים ויישומיים בהוראת לקויי
הלמידה
התערבויות ממוקדות שפה לילדים על הספקטרום
האוטיסטי

10:00-12:00
יום ה' -סמסטר ב'

ד"ר שני קחטה

ד"ר נופר סוקניק

 1ש"ש

12:00-14:00

 1ש"ש

יום ה' -סמסטר ב'

חובה

12:00-14:00

ההשפעה של יכולות קוגניטיביות על התפתחות
77-8812

ד"ר נופר סוקניק

שפתית של ילדים עם ASD

 2ש"ש

יום ה' -שנתי

חובה

14:00-16:00

חובה -שנה ב' -קורסי מחקר ( 4ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

77-707

מחקר כמותי
בסיס 1

משתנה עפ"י
בחירה

77-904

מחקר איכותי

משתנה עפ"י
בחירה

77-770

SPSS

77-708
77-924

מחקר כמותי
בסיס 2
שיטות מחקר
משולבות

משתנה עפ"י
בחירה
משתנה עפ"י
בחירה
משתנה עפ"י
בחירה

ש"ש

 1ש"ש

 1ש"ש

חובה/בחירה
בחירה  1ש"ש
עפ"י הנחיות
מחלקה
חובה

 1ש"ש

חובה

 1ש"ש

חובה

מועד הקורס

משתנה על פי בחירה
יום ב' או יום ה'
16:00-20:00

מתוקשב –סמסטר ב'

•

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 -אוטיזם"-שנה"ל תשפ"ג
מסלול עם תזה (דרישות 20 :ש"ש)
שנה א' ( 12ש"ש)  -יום א'
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

77-956-01

היבטים מתקדמים בחקר התפתחות
רגשית חברתית

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 2ש"ש

חובה

77-911-01

עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס
להתפתחות תקינה ולקויה

דר' נורית יגרמן

 1ש"ש

חובה

77-966-01

ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי :דרכי
הערכה והתערבות(תנאי מקדים )911
פרקטיקום

דר' נורית יגרמן

 1ש"ש

חובה

77-8291

התפתחות רגשית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם צרכים
מיוחדים

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-8301

התפתחות חברתית של ילדים עם
התפתחות תקינה ושל ילדים עם צרכים
מיוחדים

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

חובה

 1ש"ש

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

יום א'-סמסטר ב'
12:00-14:00

(תנאי מקדים לקורס )77-8291
פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-7491

הספקטרום האוטיסטי (ASD):
מאפיינים ודרכי אבחון והערכה
תפקודית

77-7501

הספקטרום האוטיסטי  (ASD):דרכי
התערבות וטיפול

פרופ' נירית באומינגר-
צביאלי

 1ש"ש

חובה

77-968-01

תפקוד קוגניטיבי אקדמי -פרקטיקום

ד"ר נופר סוקניק

 2ש"ש

חובה

77-8251-01

התפתחות פסיכוסקסואלית והתנהגות
מינית בקרב הספקטרום האוטיסטי

דר' מיכל שרייבר

 1ש"ש

חובה

77-789-01

עבודה להורים עם ילדים עם צרכים
מיוחדים -סדנה

גב' יעל לויאל

 1ש"ש

חובה

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

חובה -שנה א'  -קורסי מחקר ( 4ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

חובה/בחירה

77707

מחקר כמותי בסיסי 1

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

77770

SPSS

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

בחירה  1ש"ש
עפ"י הנחיות
מחלקה

77-924

שיטות מחקר
משולבות

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

77-708

מחקר כמותי בסיס 2

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

77-9951

מערכי מחקר
מתקדמים

ט.נ

 1ש"ש

חובה

מועד הקורס

משתנה על פי בחירה
יום ב' או ה'
16:00-20:00

יום ה' – סמסטר ב'
14:00-16:00

שנה ב' תשפ"ד ( 4ש"ש)-יום ה'
מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

77-967-01

תוכנית התערבות חברתית-
אינטגרלי" :אני בקבוצה"
פרקטיקום

דר' שגית
הושמנד-סמסטר
א
דר' אופירה
רג'ואן בן שלמה-
סמסטר ב

77-967-02

תוכנית התערבות חברתית-
אינטגרלי" :אני בקבוצה"
פרקטיקום

גב' סמואל –מגל
קרן

77-969-01

יישום הליכים עקרונות
התנהגותיים במערכת החינוך-
פרקטיקום

גב' איתן דגנית

77-7102

מאפייני שפה אצל ילדים עם
ASD

ד"ר נופר סוקניק

77-7101

התערבויות ממוקדות שפה
לילדים על הספקטרום
האוטיסטי

ד"ר נופר סוקניק

77-950

קוד תיזה

ש"ש

 2ש"ש

 1ש"ש

 1ש"ש

חובה/בחירה

פרקטיקום
חובה-בחירה 1
מתוך 2

חובה

 1לבחירה מתוך
2

חובה

מועד הקורס

יום ה' -שנתי
8:00-10:00

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

