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 איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך     שם הקורס:

  320.4144 מס' קורס:  

 תשפ"א, שנה"ל מוסמך: שנת לימוד

  asasson@univ.haifa.ac.il ששון-איילת בןד"ר  :המרצ

 .ZOOM-השיעורים יתקיימו ב 8:30-10:00ימי ד'   הקורס:  ימועד

 )בתיאום מראש( 12-2  ימי ד'שעות קבלה: 

                            

  מטרת הקורס:

בקורס זה נעמיק בסוגיות הקשורות באיתור ומניעה של בעיות התפתחותיות בגיל הרך. קלינאים וחוקרים ניצבים בפני 

קשורים במאפיינים הנוירואנטומיים אתגרים רבים בבואם לאתר סימנים לסיכון התפתחותי בגיל הצעיר. אתגרים אלה 

של הילד. בקורס זה נדון וההתנסויות וההתנהגותיים הייחודיים לתקופת הילדות המוקדמת יחד עם המשאבים הסביבתיים 

ל כלים לאיתור מוקדם של בעיות שבמאפיינים אלה ובתוצרי האינטראקציה ביניהם. נדבר על דרכים לפיתוח, הבנה וביקורת 

ציג נקודת הסתכלות קלינית . נתאר תהליך של איתור סוגים שונים של הפרעות התפתחותיות. ניל הרךהתפתחותיות בג

 . המוקדם. נתייחס לדרכי העבודה עם הצוות החינוכי וההורים סביב תהליך האיתור על התקבעות דפוסי התפתחות מניעתית

 

 חובות הסטודנטים:

 שיעוריםובדיונים ב תרגיליםוהשתתפות מקצועית ופעילה ב נוכחות חובה 

 ביצוע תרגילי כיתה מעשיים  

  מסכם והצגת תיאור המקרה הנלווה אליו תרגילהגשת 

  תמונות הגלריה –הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט 

 .לא יוקלטו והסרטונים

 

כלי איתור קיימים, בקורת על , כתובים או מצולמים הרצאות פרונטאליות, ניתוח תיאורי מקרהשיטת הלימוד: 

 ., דיונים ותרגילי כיתהקריאה ביקורתית של ספרותהתנסות בהעברת כלי איתור, 

 

  ציון הקורס:

  15% הצגת תיאור המקרה+  תוך שבוע מסיום הקורס(הגשה ) 85%תיאור מקרה ניתוח  תרגילתרגיל תיאור מקרה : 

 קורס. באתר ה יפורסמוהנחיות התרגיל והשלבים לביצועו 

 

 יעילה:מקוונת המלצות ללמידה 

  .לייחד מקום פיסי שקט ומותאם ללמידה עם כל הציוד הנדרש 

  .שימוש במחשב ולא טלפון 

 .להתכונן לשיעור כמה דק' לפני 

 שיחה אישית עם המרצה במידת הצורך.תאם ל
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  :*תכנית הקורס

 

 מטלה נושא תאריך

  בוא לאיתור: מי? מה? מתי?מ 21.10.20

לחפש כלי איתור ייחודי לסטודנטית  לי איתור מבוססי ראיות: עלות מול תועלתכ 28.10.20

ושיבוץ שם הכלי בקישור באתר 

 הקורס

 –פגישות אישיות עם המרצה הכנות לתרגיל תיאור מקרה 4.11.20

להביא כלי איתור ו/או תיאור מקרה 

 מעניין

בות אנטומי לאיתור, מניעה והתער-הרציונאל הנוירו 11.11.20

 מוקדמים: תקופות רגישות

 

אנטומי לאיתור מניעה והתערבות -הרציונאל הנוירו 18.11.20

 מוקדמים: בשלות

 

  עיני-ד"ר אסנת עטון -שונות מוטורית מוקדמת  25.11.20

  איתור מוקדם של סימנים להפרעות תקשורת 2.12.20

  איתור מוקדם של סימנים להפרעות תקשורת 9.12.20

  מה בין בינה מלאכותית לבינת הורים? 16.12.20

  פלסטיות וטיפול בגיל הרך 23.12.20

  מרצה אורחת -לקויות למידהאיתור  30.12.20

  בעיות רגשיות והתנהגותיות משניות מניעה:  6.1.21

  שיעור מסכם: גנטיקה ואתיקה באיתור מוקדם 13.1.21

 לא יתקיים שיעור כלי איתור עיסוקבחוג לריפוי ב ופרויקטיםיום הצגת תזות  20.1.21

  שינויים בשיעורי הקורס. * ייתכנו
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