
מרכז בייקרפרוייקט עוצמות
הקתדרה לקידום כושר ההשתנות

ע״ש מצ׳אדו ״עוצמות״ - 
שילוב אקדמי של בוגרים עם 

רב גוניות קוגניטיבית

מרכז ״בייקר״ לחקר וקידום תינוקות
וילדים עם עיכוב התפתחותי

הפקולטה 
לחינוך

אוניברסיטת בר אילן

19:45 - 19:55 פרופ' חפציבה ליפשיץ- מחקר פורץ דרך: לימודים באקדמיה – פוטנציאל לשיפור מנת
המשכל של סטודנטים עם מוגבלות שכלית

19:50 - 20:00 גב' אורלי אלשייך ופרופ' סיגל עדן: למידה דיגיטלית ותרומתה לידע האקדמי בקרב
מתבגרים ובוגרים בפרויקט "עוצמות"

20:00 - 20:10  ד"ר דליה טל וד"ר שושנה ניסים: השיח האקדמי של סטודנטים עם מוגבלות שכלית
-עוצמת המאקרו לעומת המיקרו 

20:10 - 20:20 גב' שירה פוזנר וגב' מעיין בן צבי: "כבר לא שקופים" - תרומת מכללה מותאמת
לקידום הידע בקרב בוגרים הזקוקים לתמיכות מרובות 

חוקרים ואנשי אקדמיה, סטודנטים, צוותי חינוך, רווחה ובריאות, עוסי"ם, הורים, מנהלי מסגרות וציבור רחב.

ההתמחות לתואר שני ב"מוגבלות שכלית" בפקולטה לחינוך

מזמינה אתכם ל"בימה מדעית" מס 1.
בנושא: 

השכלה אקדמית לבוגרים עם מוגבלות שכלית - 
מחזון ליישום ומחקר

יום שני ט"ז באלול תשפ"ב 12.9.2022
בין השעות 19:00- 21:00 בזום

ברכות: 
19:15 - 19:00: ח"כ מיכל ולדיגר

הרב ד"ר בני לאו יו"ר אקים 
עדה עוז מנכ"ל ארגון "עתיד"

ד"ר רחל לוי דרומר, המזכיר האקדמי, אוניברסיטת בר אילן 

יש להירשם מראש בקישור לטופס ההרשמה 
https://forms.gle/7dyVczMcjQr9EGyz5

19:30 – 19:15 ד"ר אירית חן: "עוצמות" קמפוס אקדמי לבוגרים עם מוגבלות - שלבים ואסטרטגיות 
19:30 - 19:40  פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ: "גיל מפצה" "הפעילות האקטיבית" ו"למידה מתווכת" -

משאבים תיאורטיים ללמידה אקדמית של בוגרים עם מוגבלות שכלית
19:45 - 19:40 "עוצמות" מיכללה תעסוקתית בעין העדשה

20:30-20:20   מיצג של הסטודנטים לתואר ראשון 
20:35-20:30   עו"ד יצחק בר אור: "עוצמות" - זווית הורית

20:45- 20:35  עו"ד שרון גלסנר- ראש עמותת ה-X השביר בישראל: לימודים אקדמיים לבוגרים עם
מוגבלות מקום של שייכות

20:50- 20:45  גל אזולס – מנכ"ל בית מיטל: תרומת הלימודים האקדמיים לעמדות הצוות. 
21:00-20:50  שאלות וסיכום

חלק א: "עוצמות" – תיאוריה, יישום וחזון

חלק ב: "עוצמות" - תוצרי מחקר 

חלק ג: עמדות הסטודנטים, ההורים, אנשי שדה ואקדמיה

https://forms.gle/7dyVczMcjQr9EGyz5

