שירות המבחן למבוגרים

ביה"ס לחינוך ,תואר שני בחינוך מיוחד  -מוגבלות שכלית
הקתדרא ע"ש מצ'אדו לחקר וקידום כושר השתנות האדם ופרוייקט עוצמות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואקים ישראל
מזמינים אתכם ליום עיון בנושא:

שימור או/ו שיפור?

גיל ,קוגניציה ופנאי מנגנונים
לקידום היכולות הקוגניטיביות
של בוגרים עם מגוון מוגבלויות
יום שני ו כ"ט אייר תשע"ט ו  3.6.19ו 09:00-14:00
בבית הספר לחינוך ,בנין  ,905קומה  ,-1חדר 061
סדר היום
08:30-09:00

התכנסות

09:00-09:15

דברי ברכות:
פרופ' יעקב יבלון ,ראש בית הספר לחינוך ,אונ' בר אילן
דר רחל לוי דרומר ,המזכיר האקדמי ,אונ' בר אילן
מר רוני הופמן ,מפקח פנאי ארצי ,מינהל מוגבלויות  -משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים
סיגל פרץ יהלומי ,מנכל"ית אקים ישראל
פרופ' בתיה-חפציבה ליפשיץ ,ראש ההתמחות לתואר שני בחינוך מיוחד-
מוגבלות שכלית ,יו״ר הקתדרה לחקר וקידום כושר ההשתנות ע״ש מצ׳אדו
ופרוייקט עוצמות ,ביה"ס לחינוך ,אונ' בר אילן

מושב ראשון :הרצאת פתיחה
09:15-10:15

גיל ,קוגניציה ופנאי – משאבים לקידום היכולת הקוגניטיבית של
בוגרים עם מוגבלות שכלית וASD-
פרופ' בתיה-חפציבה ליפשיץ

10:30-10:45

מגיבה :גב׳ רוני אנקורי ,מנהלת תחום תרבות ופנאי והמכון להנגשה
קוגניטיבית ,אקים ישראל
הפסקת קפה

מושב שני :סדנאות  :חושבים גבוה – שילוב היבטים קוגניטיביים בחוגי הפנאי
10:45-11:45

הפקת קוגניציה בתחומים :אמנות פלסטית – ציור ,צילום ,פיסול,
עבודות יד ,ספורט ,מוסיקה ,תיאטרון ,סדנת תכשיטים ,שיזור פרחים
חלוקה לקבוצות ודיון במליאה
מנחים :דר׳ שושנה ניסים ,דר׳ דליה טל ,דר׳ נועה בוסתן ,רוני אנקורי,
דר׳ אירית חן
פרשת שבוע מונגשת  -הרב שי גלמן

11:45-12:30

ארוחת צהרים

מושב שלישי :אקדמיה שוויונית לבוגרים עם מגוון מוגבלויות
12:30-13:30

פיתוח כישורים מתמטיים לבוגרים עם מוגבלויות
דר׳ אירית חן ,פיתוח כישורים מתמטיים לבוגרים עם מוגבלויות
פרויקט עוצמות :תרומת הלימודים באקדמיה ליכולת הקוגניטיבית
של בוגרים עם מוגבלות שכלית – ממצאי מחקר
דר׳ שושנה ניסים ,פרופ׳ בתיה-חפציבה ליפשיץ
עמדות סטודנטים כלפי שילוב סטודנטים עם מש"ה באקדמיה
גב׳ נורית פרופ ,פרופ׳ בתיה-חפציבה ליפשיץ ,דר׳ סיגל עדן
פרזנטציה מדעית
רותי בראור ,טומי ברק ,הניה גרינגרטן ,עודד נפתלי ,חופית שושני ,ליאור
שמואלביץ׳ – סטודנטים בפרוייקט "עוצמות" המשולבים בקורסים אקדמיים
מנגישים אקדמיים :דר׳ נועה בוסתן ,עפרה כהן ,אושרת כהן דנציגר,
מתניה ריגר ,אביטל וויס
הכרזה :אולימפיאדת ידע לבוגרים עם מיגוון מוגבלויות
פרופ׳ בתיה-חפציבה ליפשיץ ,דר׳ שושנה ניסים ,גב׳ אורלי אלשייך
מכללה טכנולוגית מותאמת לבוגרים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה
פרופ׳ בתיה-חפציבה ליפשיץ ,דר׳ מעונות גל ,גב׳ ליאת עברי  -עיריית ראשל״צ

