
 

 

  054-4758852: נייד. 077-7800050: טלפון. מלחה החדשה ירושלים 4/6ן הדישו' רח, פורצת דרךלמידה  – מרכז נבון 

www.navoncenter.com 

  הקורסתכנית  –קורס הכשרה למאמנים לליקויי למידה 

 :השונים היבטיה וסקירת הלמידה לקות הגדרת .1

 .הלמידה לקות להבנת  ככלי המרובות האינטליגנציות תאוריית – קוגניטיבי היבט  .א

 בתכלול, השמיעתית בתפיסה, החזותית בתפיסה הליקויים סוגי סקירת – תפיסתי היבט  .ב

 .מהזיכרון מידע ובשליפת, בזיכרון מידע ובארגון באחסון תהליכים .שמיעתי–החזותי

 לטווח  הזיכרון את לשפר מנת על זה במידע  יעיל לשימוש ודרכים זיכרון  סוגי סקירת

 .ארוך לטווח והזיכרון קצר

  .נמוך  עצמי ודימוי כישלון חרדת – רגשי היבט  .ג

  .חברתיות מיומנויות בפיתוח וקשיים חברתית בהשתייכות קשיים – חברתי היבט  .ד

 .עדינה במוטוריקה וליקויים גסה מוטורית  בקואורדינציה ליקויים -מוטורי  היבט  .ה

 :אפיונים סקירת – וקשב בריכוז קשיים הגדרת .2

 היפראקטיביות  .א

 יתר מוסחות  .ב

 אימפולסיביות  .ג

 בהתארגנות קשיים  .ד

  .חברתיות מיומנויות ברכישת קשיים  .ה

  .שלה החינוכיות והמשמעויות התופעה של ביולוגי-הנוירו הבסיס      

 של הלמידה לקות עם הורים בהתמודדות ומעברים שלבים – למידה לקויי לילדים הורות .3

 .אותו הסובבות המערכות ועם הילד עם יעילה בתקשורת הורים להדרכת כלים.ילדם

 .הכתובה השפה יסודות להקניית חושית רב פונולוגית שיטה –" אותיות עם רוקדים" .4

 .והכתיבה הקריאה רכישת בתהליכי הפונולוגיה תפקיד  .א

 .כתובה שפה בהתפתחות תהליכים לעומת  מדוברת שפה בהתפתחות תהליכים  .ב

, הפונולוגי השלב, גרפי-הלוגו השלב:  FRITH פי על הקריאה רכישת בתהליכי שלבים  .ג

 .גרפי-האורטו השלב

  ."אותיות עם רוקדים" שיטת של הביצוע ודרכי הפעולה עקרונות

 באנגלית"  אותיות עם רוקדים" .5

 .באנגלית והכתיבה הקריאה יסודות להקניית חושית רב פונולוגית שיטה  .א

 השפה לבין העברית השפה בין והתחביריים האורטוגרפיים, הפונולוגיים ההבדלים  .ב

 .השפה הקניית לדרך ומשמעותם האנגלית

 .שנייה זרה שפה רכישת בתהליכי עקרונות  .ג

 בהבנת מיומנויות לפיתוח ככלי האנגלית השפה של התחבירי המבנה בהקניית הליכיםת  .ד

 .הנקרא

 ".באנגלית אותיות עם רוקדים" שיטת של הביצוע ודרכי הפעולה עקרונות  .ה

 "מספרים עם רוקדים" .6

 .באינטליגנציות שימוש תוך המתמטית השפה יסודות להקניית חושית–רב שיטה  .א

 .גלובלית תבניתית תפיסה לעומת סדרתית תפיסה  .ב

 .המתמטית השפה להבנת ככלי העשורי המבנה עקרון הקניית  .ג

 .חילוק,  כפל, חיסור, חיבור:  פעולות בביצוע יעילות חשיבה אסטרטגיות הקניית  .ד

 .בסיסיות חשבון פעולות של הזיכרון מן ובשליפה בשמור ייחודיות כניקותט  .ה

 "ללמוד איך לומדים" .7

 .הלמידה תהליך לארגון אסטרטגיות הקניית  .א

 .זמן בניהול אסטרטגיות  .ב

 .הפיזי המרחב בניהול אסטרטגיות  .ג

 .הלמידה תהליך בזמן הפנימי המרחב לניהול אסטרטגיות  .ד

 שני בין לאיזון תנועתיים תהליכים הבניית - )BRAIN GYM( מוח תרגילי – חינוכית קינסיולוגיה .8

  . למידה תהליכי של פנימי לארגון ככלי המוח חלקי

   


