תוכנית לסדנת הורים – "האחר
הוא אני ...הורות מיוחדת
שם המנחה :רן עדן
תיאור הסדנה ומטרותיו :

מטרות ותיאור הסדנה
התבוננות מעמיקה ומושכלת במעגל החיים של משפחה לילד\ה עם מוגבלות .התהליך שמשפחה לידל\ה
עם צרכים נוספים עוברת כולל שלבים שונים עם אתגרים בכל שלב התפתחותי ,כרונולוגי או תרבותי.
בסדנה נבחן את החוויה האישית ואת השלבים השונים שעוברת המשפחה ואת דרכי ההתמודדות .יושם
דגש על מפגש ההורים עם מערכת החינוך ואנשי מקצוע ובדרכים מועילות ליצור שיתופי פעולה הדדיים.
במשך הסדנה  ,יודגשו השינויים שחלו בגישה למשפחות ,וסוגיות שונות העולות בביצוע מחקרים על
משפחות .בנוסף להיבטים תאורטיים ,נכיר את עמדות בני המשפחה דרך מפגש אישי עם הורה
ובאמצעות עיבוד התכנים של הקורס על ידכן.ם.
תוצאות למידה
עם סיום הסדנה יוכלו:
 .1לתאר את התמודדות של משפחה של ילד עם מוגבלות – קשיים וצמיחה.
 .2למצוא נקודות מבט נוספות להסבר התנהגויות הורים לילד עם מוגבלות.
 .3לגלות אמפתיה כלפי התנהגויות הורים לתלמיד עם מוגבלות.
 .4לחקור את הגישה האישית שהוא מאמץ בקשר עם ההורים לתלמיד עם מוגבלות.
 .5לפתח עמדות יישומות לקיום חינוך וקשר עם הורים ברוח דיאלוגית.

לו"ז הסדנה:
מספר
יחידת
לימוד
.1

אופן הלמידה

תאריכים
ושעות

נושא המפגש

 31.5.2021יום
ב'
19:00-20:30

חשיפת סדנה ,הכרות הורים סינכרוני
וחשיפת תכני הסדנה.
סינכרוני

.2

 7.6.21יום ב'
20:00-21:30

.3

 14.6.21יום ב'
20:00-21:30

.4

 -21.6.21יום ב'
20:00-21:30
 28.6.21יום ב'
20:00-21:30

.6

 – 14.7.21יום
ד'
20:00-21:30

.7

 -21.7.21יום ד'
20:00-21:30

.8

 -28.7.21יום ד'
20:00-21:30

.5

הקריטריונים לאבחנת לקוי
למידה ,הפרעות קשב וריכוז
ואוטיזם אבחון דידקטי/
פסט ודידקטי  /נירולוגי +
שיתוף הורים לגילוי
באבחנה בילדיהם
התמודדות של משפחות
לילדים על הספקטרום
המודל של קולבר רוס,
חמשת השלבים של קבלת
ההורים לילדים על
הספקטרום  .צפיה בסרטון
והערכת ביקורת של
משתתפי הסדנה.
התמודדות ילדים להורים
על הרצף /התמודדות
סבאים וסבתות בחינוך
המיוחד.

סינכרוני

סינכרוני

אין מפגש

סינכרוני

הרצאתה של הגברת
אריאלה דאמרי אם לבן על
הרצף הרצאתה תתמקד על
סיפורה האישי ,ודרכי
התמודדות ופעילות
חברתית וזכויות בארגונים
השונים.
התאמות ועדות שילוב/
ועדת אפיון – מעבר לחינוך
המיוחד מהרגיל -דילמות
הורים
השיחה של איש מקצוע עם
ההורים ,מקורות תמיכה
מחוץ למשפחה.
מפגש אחרון  -מקום
המשפחה במערכת החינוך
המיוחד – זכויות

סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני
סינכרוני

וביקורתיות כלפי מערכת
החינוך.

יתכנו שינוים בנושאי הסדנה.

