
                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                            
                                                                                            

 
          

                                                                                               

 

 מיוחדים צרכים עם לתלמידים חברתית ומעורבות אישית התפתחותקורס 

 תשע"ח -מחזור א'

 

 מטרות הקורס

 המעורבות ומובילי רכזיעבור הספר  בבית ומעשי תפיסתי שינוי להובלת פיתוח ידע וכלים 

 .ספרי הבית הצוות וכלל הורים, תלמידיםל תוך התייחסות ,החברתית

 מעורבות להובלת ומיומנויות כלים אודות הספר בבית החינוכי צוותהעמקת הידע של ה 

 .ם עם מוגבלותתלמידי בקרב משמעותית התנדבותו חברתית

 

 אוכלוסיית היעד

 משלב ספר בבית חברתית ומעורבות אישית התפתחות ירכז 

 המיוחד בחינוך חברתית מעורבות ימוביל 

 כיתהמסגרת הב חברתית מעורבות מלוויםה מורים 

 חברתית ומעורבות אישית להתפתחות םימחוזי מנחים 

 א"מתי ועובדי ימנהל 

 

 וכר לגמול השתלמותמה שעות 03 קורס

 : ימים מרוכזים 2במהלך  ,תקוה-פתח 24 קפלן רחוב -"שיין" בסמינר יתקיים הקורס

 פסח', חופשת דיום  - 8..43.3

 חופשת פסח , 'ביום  - 8..41.3

 שת הקיץחופ , 'דיום  -8....2

 חופשת הקיץ , 'ביום  - 8....9

 

 

 כאןלהרשמה יש ללחוץ 

 leshemshinui@IsraelElwyn.org.il: נוספים לפרטים

 

 

 

https://michlol3web.levinsky.ac.il/michlol3/RishumStudent/RishumLogin.aspx?981f207b-cf2a-4911-9199-c2156997e6ba
mailto:leshemshinui@IsraelElwyn.org.il


                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                            
                                                                                            

 
          

                                                                                               

 תכנית הקורס
 

 תכנים יחידות נושא

מעורבות חברתית והתנדבות של  -בואמ  . פתיחה
 אנשים עם מוגבלות

 עקרונות הנגשה והתאמה  3 מוגבלות והנגשות

 עמדות קיימות כלפי אנשים עם מוגבלות  4 עמדות 

  עמדות קיימות כלפי מעורבות חברתית
 והתנדבות אנשים עם מוגבלות

מעורבות חברתית 
והתנדבות משמעותית 

 לנוער עם מוגבלות

2   הגדרת התנדבות ומעורבות והבחנה בין
 השניים

 ולחברהוקד הפעילות תועלות לפעיל, למ 

 בותהתנדהשינוי בתפיסת ה 

 משמעותית,  והתנדבות מעורבותעקרונות ל
 ותהתנדבכולל שלבים במעגל ה

זיהוי  -מקומה של היוזמה במעורבות החברתית  2 הנעה ליוזמה
 הצורך ומעבר מרעיון לפעולה 

  הנעה להתנסות והקמת פרויקטים מתוך יוזמה
 אישית של התלמידים 

הפעלת התכנית בבית 
 הספר

5   מסמך ההתאמות לתכנית התפתחות אישית
 חברתיתומעורבות 

 רתימת והכנת כלל הצוות הבית ספרי 

 רתימת ההורים 

  מה בין התנסות כהכנה לעבודה להתנסות
 במעורבות חברתית

 מרכיבי העמדה  3 שינוי עמדות

 עקרונות בסיסיים בתהליכי שינוי עמדות 

 איך משפיעים על עמדות -פרקטיקה ויישום 
 מהו ייצוג עצמי  4  ייצוג עצמי

 שותפות בבחירת התפקיד 

 הצגה עצמית בסביבת ההתנדבות 

  הגדרת ההתאמות והצרכים וייצוגן במקום
 ההתנסות

התנדבות של אנשים 
עם מוגבלות בשדה 

 המחקר

4  המעבר ממוטב למיטיב 

 משאב לפעיל  -אדם עם מוגבלות כפעיל

 ולארגון

 עיבוד חוויית ההתנסות ומשמעותה  4 ההתנסות עיבוד

  ופרקטיקהרפלקציה: תאוריה 

רעיונות להתנסות 
 והתנדבותבמעורבות 

.  מאגר תפקידים ופרויקטים 

 סיכום הקורס  . סגירה

 


