
הכי טובים שיש    בעריכת שוש רוטנברגבעריכת שוש רוטנברג תוכן שיווקי

אם לילד בכיתה ג', מראשון לציון: 
ושמיעה  ראיה  בדיקות  לו  עשינו  בקריאה.  מתקשה  "בני 
מה  אבחון.  שיעבור  המליצו  בביה"ס  בעיה,  נמצאה  ולא 

ההבדל בין אבחון דידקטי לאבחון פסיכו-דידקטי? 
)מיומנויות  תפקודים  בודק  הדידקטי  "האבחון  דקל:  ד"ר 
או  המאפשרים  בסיס  ומנגנוני  וחשבון(  כתיבה  קריאה, 
מורפולוגית  פונולוגית,  ערנות  )כגון  התפקוד  על  מקשים 
ותחבירית, יכולת יישום, זיכרון ושליפה, תפקודים ניהוליים 
יכולת קוגניטיבית, שימוש/ ותפיסתיים( לאלה יש להוסיף: 
מרמת  והתרשמות  יעילות  עבודה  בדרכי  שימוש  היעדר 

להיות  חייב  האבחון  בדו"ח  והריכוז.  הקשב 
משפחתי,  רקע  המאובחן:  על  נוסף  מידע 

התפתחותי, רפואי וחינוכי. 
לנבדק  האם  מוסבר  הסיכום,  בפרק 

ומאיזה  למידה  לקות  אין  או  יש 
סוג. יש פירוט של נקודות החוזק 

והחולשה. 
הסבר כיצד נקודות אלה באות 

לידי ביטוי בתפקודו היומיומי 
ובלמידה והאם הנבדק כן או 

לא משתמש באסטרטגיות 
עבודה יעילות. ההמלצות בדו"ח 
הן תכנית עבודה ודרכי היבחנות 

המותאמות לתלמיד, כמו גם 
המלצות כלליות לבית ולביה"ס. 

אבחון פסיכו-דידקטי, הינו שילוב 
של אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. 

בחלק הפסיכולוגי של הדו"ח מתבצעת 
הערכה של רמת האינטליגנציה של הנבדק 

)I.Q(, מצבו הרגשי ואישיותו. עפ"י הנחיות משרד החינוך 
יש לערוך אבחון פסיכודידקטי לפני ועדת השמה / ועדת 

שילוב / לצורך התאמות ברמה 3 בבחינות הבגרות.
מטרת האבחונים היא ליצור פרופיל של הנבדק במגוון 

תחומים, לחשוף את נקודות החוזק שלו ולסייע היכן 
שמתקשה הן בהוראה מותאמת והן בדרכי היבחנות 

שיאפשרו לו לבטא את הידע שלו.

 

סטודנט בן 23 מחיפה: 
מאמץ.  וללא  בהצטיינות  בתיכון  לימודי  את  "סיימתי 
מאוד  ומתקשה  א'(  )שנה  מכונות  הנדסת  לומד  אני  היום 
למועד  ניגשתי  נמוכים.  בציונים  שמתבטא  מה  בלימודים, 
הציונים  את  שיפרתי  אך  קורסים,  בשני  ציון  לתקן  כדי  ב' 

בפחות מעשר נקודות... ממה זה עלול לנבוע?"

מאמץ,  וללא  בהצטיינות  בתיכון  לימודיך  את  סיימת  "אם 
הלימודים  נמוכה.  היא  למידה  לקות  לך  שיש  הסבירות 
שבמערכת  לאלה  דומים  אינם  הגבוהה  ההשכלה  במערכת 
החינוך שהכרת עד כה, וזאת בכל היבט שתבחר: אוכלוסיית 
החומר  היקף  הקורסים,  כמות  ההוראה,  סגנון  הלומדים, 

והרמה, האחריות, העומס, מרכיבי הציון ועוד. 
עברת ממערכת שמניפה את דגלי השוויוניות וההשכלה לכל 
אחד, למערכת אליטיסטית הממיינת בקפידה את המועמדים 
ללימודים ובוחרת רק את הטובים ביותר )עפ"י הקריטריונים 
שהמערכת עצמה בנתה(. מערכת ההשכלה הגבוהה מכוונת 
גבוה ונועדה לעודד מחקר בכל תחומי החיים ולהכשיר 
את המדענים הבאים, מכאן נובע הסינון בתנאי 
במהלך  הגבוהות  והדרישות  הקבלה 
מתאים.  נמצאת  ואתה?  הלימודים. 
ההשכלה  במערכת  זאת,  עם  יחד 
הגבוהה, הכניסה היא רק ההתחלה 
להצליח  כדי  נכון  להיערך  ויש 

בלימודים. 
ראשית  שזו  בחשבון  להביא  יש 
חייך העצמאיים. אולי עברת לגור 
בעיר אחרת? אתה משלב עבודה 
ולימודים? אתה לא רגיל לכמות 
החומר הנלמדת מדי שבוע? אתה 
לא תמיד מספיק להכין את תרגילי 
מרגיש  אתה  השבועיים?  ההגשה 

שהעומס המצטבר כבד על כתפיך. 
אסטרטגיות  לרכוש  לך  ממליצה  אני 
של  מודלים  הכוללות  והתארגנות  למידה 
חומרי  של  יעיל  ארגון  זמן,  ניהול  עצמי,  ניהול 
בתקופת  התארגנות  היעיל,  הערוץ  עפ"י  למידה  למידה, 

בחינות ועוד. 
ההתנהלות  התאמת  עם  יחד  ויישומן  אסטרטגיות  רכישת 
האישית ודרכי הלמידה למציאות החדשה, תתרום ללא ספק 

ללמידה יעילה ולהישגים אקדמיים גבוהים".

למידה  אסטרטגיות  בנושא  חדש  אונליין  קורס  יושק  בקרוב 
תהליכי  את  ולשפר  לסייע  במטרה  לסטודנטים,  שמיועד 

הלמידה במוסדות הגבוהים.  
www.lemida.me  :לינק לאתר

ד״ר רותי דקל
עונה על השאלות שלכם

ד"ר רותי דקל, בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה ותואר שני בחינוך 
מיוחד, מומחית בתחום אסטרטגיות למידה, אבחון לקויות למידה 

והפרעת קשב וריכוז. עונה לשאלות קוראי מנטה:

לשאלות נוספות לד"ר רותי דקל, בנושא אסטרטגיות 
למידה, לקויות למידה והדרכת הורים אתם מוזמנים 

contact@rutydekel.com  :להתייעצות בדוא"ל 

מטרת 
האבחונים 
היא ליצור 
פרופיל של 
הנבדק במגוון 
תחומים, 
לחשוף 
את נקודות 
החוזק שלו 
ולסייע היכן 
שמתקשה 
הן בהוראה 
 מותאמת 
והן בדרכי 
היבחנות 
 שיאפשרו 
 לו לבטא את 
הידע שלו


