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שם היחידה

קליידוסקופ;לחוד וביחד כאזרחים פעילים

רציונל היחידה

תוכנית קליידוסקופ זו מתחברת למגמת האזרחות במטרה :
 לפתח אחריות כאזרחים והשתייכות למדינה.
 לספק לתלמידים הלומדים בכיתות מקדמות ובבתי ספר לחינוך המיוחד תוכנית
העמקה בלימודי האזרחות ,מותאמת לצרכיהם המיוחדים.
 לקדם שילובם של תלמידי החינוך המיוחד
 לתת לתלמידי החינוך המיוחד אפשריות לתת לקהילה ולא רק לקבל ממנה
 לספק לתלמידי החינוך הרגיל חוויות בהם הם שמים דגש על כוחות תלמידי
החינוך המיוחד ובהם הם מיישמים את מה שלומדים בשיעורי האזרחות שלהם.

מטרות לימודיות

תוכנית זו מותאמת לתוכנית למודית של מגמת האזרחות במטרה להקנות לתלמידי
החינוך המיוחד הנחות היסוד של מדינת ישראל ,אזרחות ודמוקרטיה.

פירוט הנושאים בהם עוסקת  רב תרבותיות – פרט וציבור
 מודעות עצמית ומודעות לאחר -הדמיון והשוני שבינינו
יחידת העמקה
 קבלת החלטות  -ויתור ופשרה
 שיתוף פעולה
 מפלגות ותהליך בחירות
 אזרח – לתת ולקבל
 תרומה לקהילה אזרח – לתת ולקבל
מושגי היסוד באזרחות בהם  מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ופלורליסטית
 הכרעת הרוב והתייחסות לפרט
עוסקת יחידת הלימוד
 בחירות ומפלגות
 זכויות וחובות האזרח
ערכים אזרחיים אותם מחזקת קבלת האחר וזכויות הפרט בחברה

יחידת הלימוד
עזרים/חומרים נלווים לתוכנית

מדריך למנחה/מורה ,צומחים עם קליידוסקופ ,ומרכז משאבים באתר העמותה

פעילויות בית ספריות /חוץ פעילות אזרחות פעילה בה תלמידי חינוך המיוחד והרגיל תורמים ביחד לקהילה
בתוכניות כמו טיפוח גינה קהילתית או עבודה בבית אבות
כיתתיות הקיימות בתוכנית

דרכי הפעלה

תרגול ועיבוד – התנסות ורפלקציה שקשורה לפרט וציבור

ההערכה תוכנית זו מלווה ע"י הערכה מקצועית אכותנית וכמותנית שמלווה יועצת
משימת
תיאור
החלופית המוצעת ביחידת הערכה ותמדוד הגברת מחויבות לאזרחות ,קבלת האחר ,ולקהילה והעמקת
הבנת יסודי האזרחות כגון פרט ורוב בקהילה.
הלימוד
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