מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)

יום עיון

משלבים ידיים :גישות וכלים ישומיים להכלה

בשיתוף משרד החינוך והפורומים במכון מופ״ת :חינוך יסודי ,חינוך מיוחד ,הגיל הרך והכלה והשתלבות
יום שלישי ,כ״ג בשבט תש״ף ,18.2.2020 ,בין השעות 15:00-09:00
המפגש יתקיים במכון מופ"ת שושנה פרסיץ  ,13תל אביב
הנכם מוזמנים ליום הכלה שבו נעסוק ב:

✄



כלים לקידום הכלה
סיפורי הכלה אישיים
דרכים לשיתופי פעולה
השתמעויות להכשרת מורים

הנחיה :יואב קריים ,מנהל שותף באשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא
9:30-9:00
9:45-9:30

התכנסות וקבלת פנים
ברכות ודברי פתיחה
·פרופ' חן שכטר ,ראש מכון מופ"ת
·גב' מירי נבון ,מנהלת אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד ,ההכלה וההשתלבות
·ד"ר אריאל פרידמן ,ראשת ערוץ מפגשי עמיתים

11:00-9:45

הכלה ,שילוב ומה שביניהם
·ד"ר איריס בקשי (מכללת סמינר הקיבוצים)  /הזדמנויות של החינוך היסודי בעקבות התיקון לחוק החינוך המיוחד:
מודעות אישית ,מנהיגות חברתית ושינוי מבני
·ד"ר אביבה בר-ניר (מכללת דויד ילין) וד"ר יעל קמחי (מכללת לוינסקי)  /צועדים לקראת העתיד :הכשרת מורים
בארץ ובעולם
·ד"ר ניקול בן נון (מכללת דויד ילין)  /עמדות של גננות כלפי הכלה
·ד"ר מוחמד זיאד (מכללת אלקאסמי) /הכלה והשתלבות בחברה הערבית

 12:15-11:15בכלים שלובים :מודלים להכלה
מושב  .1היבטים פדגוגיים לימודיים  /יו"ר המושב :ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן) (מכללת תלפיות)  -אולם כנסים קומה 0
1 .פדגוגיה מכילה בכיתה הטרוגנית ,כלים להוראה דיפרנציאלית  /גב' עינת אייל (מכללת תלפיות)
"2 .יש לך פוטנציאל אבל" :יישומים טכנולוגיים לקידום עיצוב אוניברסלי ללמידה  /ד"ר בטי שרייבר (מכללת סמינר
הקיבוצים)
3 .3הרחבת יכולת ההכלה בעזרת שפה חזותית והיבטים רגשיים  /גב' אתי כץ (מרכז עננים)
מושב  .2תפיסות ועמדות כלפי הכלה  /יו"ר המושב :ד"ר פז אלניר (מכללת אורנים) קומה  ,2כיתה 200
1 .1תפיסות ועמדות של מדריכות פדגוגיות כלפי שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים בבית הספר היסודי /
ד"ר יהודית סלפטי-כהן (המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע)
2 .2מיתוסים ותפיסות בנוגע להכלה בכיתה ההטרוגנית  /גב' מוריה טלמור (ממונה שילוב והכלה ,אגף חינוך יסודי;
מכללת תלפיות)
3 .3פרויקט "עוצמות" – סטודנטים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באקדמיה  /מר מתניה ריגר (מכללת אורות ישראל;
אוניברסיטת בר-אילן)

מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)

מושב  .3שיתופי פעולה בהכלה  /יו"ר המושב :ד"ר אביבה בר-ניר (מכללת דוד ילין) קומה  ,2כיתה 201
1 .1הילכו שניים יחדיו? הדרכה פדגוגית משותפת לחינוך המיוחד ולגיל הרך  /ד"ר היידי פלביאן (מכללת אחוה)
2 .2מחנך ,מורה שילוב ותלמיד – שיתופי פעולה לקידום תפקודי התלמיד  /ד"ר יחיאל תנעמי (מכללת חמדת הדרום)
3 .מ"בלתי נראים" אל עבר מרכז הקהילה :ילדי גן אלאנואר באום אל פאחם מציגים במוזיאון לאמנות /
גב' חנאן מחאג'נה
מושב  .4היבטים רגשיים  /יו"ר המושב :ד"ר ענת קלי (מכללת אפרתה) קומה  ,2כיתה 211
1 .1התמודדות רגשית של מורות עם אירועי תוקפנות בכיתה  /ד"ר מיכל לוי (מכללת דוד ילין)
"2 .אני מאמינה שלסייעת תפקיד משמעותי במערך הכיתתי" :תחושת המסוגלות העצמית של סייעות פדגוגיות
לתלמידים עם צרכים מיוחדים  /ד"ר אליסיה גרינבנק וד"ר גלית אגם בן ארצי (מכללת גבעת ושינגטון)
"3 .שחר חדש יאיר" :להיות ,להקשיב ,לגעת  /גב' ליאת חפר
מושב  .5היבטים סנסומוטוריים בהכלה  /יו"ר המושב :ד"ר ניקול בן נון (מכללת דוד ילין) קומה  ,0אודיטוריום
1 .1שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בהתנסויות תנועה ותרומת התנועה להתפתחותם  /ד"ר אסנת בינשטוק
(מכללת דויד ילין)
2 .2כלים לשיפור יכולת ההכלה והלמידה בקרב ילדים עם קשיים בוויסות החושי  /ד״ר אורלי יזדי-עוגב,
(המכללה האקדמית בוינגייט ומכללת תלפיות)
3 .3האם הכלה היא הכוח לילדי כו"ח?  /ד"ר גליה טלר-אזולאי (המכללה האקדמית גורדון; המכללה הערבית)
וד"ר סופי שאולי (מכללת הגליל המערבי; המכללה האקדמית גורדון)
 12:30-12:15הפסקה וכיבוד קל
 13:15-12:30מופע" :כל יום לימון הופך ללימונדה" – דיאלוג בין אב ובנו קומה  ,0אודיטוריום
 13:45-13:15הפסקה וכיבוד קל
 14:15-13:45יוזמות חינוכיות קומה  ,0אודיטוריום
·מודל הדדיות ההכלה "בטבע" (בדרך טבעית בלמידה עצמאית)  /גב' מירה דה-קלו
·"כנפיים של קרמבו" – יוצרים את "האקשן" :עקרונות ליישום הכלה והשתלבות בחיי היום-יום  /גב' דורלי רוזנשטיין
 15:00-14:15רב-שיח של הכלה :השתמעויות בהכשרת סטודנטים בעידן ההכלה קומה  ,0אודיטוריום
הנחיה :ד"ר אורית גילור (מכללת בית ברל)
בהשתתפות:
·גב' מירה דה-קלו ,אימא ומנהלת (בית הספר "בטבע")
·ד"ר יעל קמחי (מכללת לוינסקי)
·גב' מירי נבון (משרד החינוך  -אגף יישום חוק החינוך המיוחד ,ההכלה וההשתלבות)
·ד"ר נצן אלמוג (הקיריה האקדמית אונו)
·גב' מוריה טלמור (משרד החינוך  -אגף חינוך יסודי ,ומכללת תלפיות)
·גב' יעל בכר (משרד החינוך -אגף א' חינוך מיוחד)

סיכום :ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן) (מכללת תלפיות)
חברי ועדת ההיגוי -
ד"ר פז אלניר (מכללת אורנים)
יעל בכר (משרד החינוך -אגף א' חינוך מיוחד)
ד"ר ניקול בן נון (מכללת דויד ילין)
גב' ליאור בר (מכון מופ"ת)
גב' שאנה ברייזבלט (מכון מופ"ת)
ד"ר אביבה בר-ניר (מכללת דויד ילין)
ד"ר אורית דרור (מכללת אורנים)

ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן) (מכללת תלפיות)
גב' מוריה טלמור (משרד החינוך -אגף חינוך יסודי ומכללת תלפיות)
גב' דורית לחיאני (משרד החינוך -חטיבות צעירות ומינהל בית ספרי וסביבות למידה)
גב' מירי נבון (משרד החינוך -אגף יישום חוק החינוך המיוחד ,ההכלה וההשתלבות)
גב' אורלי נעים (משרד החינוך -אגף קדם יסודי ,יחידת הפרט  -הכלה והשתלבות)
ד"ר אריאל פרידמן (מופ"ת ,ראשת ערוץ מפגשי עמיתים)
ד"ר ענת קלי (מכללת אפרתה)

להרשמה לחץ כאן

