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תכנית להכלה ושילוב תלמידים שוני צרכים
בחינוך הרגיל באמצעות משחקים
התכנית נותנת מענה לתכנית ההכלה של משרד החינוך,
ומיועדת לתלמידי כיתות א’-ח’ ולצוותי החינוך בבתי הספר.
אשכולות חשיבה מומחים בפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים באמצעות משחקים ובעלי ניסיון
של  25שנה בהטמעת תכני חשיבה בקרב אוכלוסיות מגוונות ,ובכללן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
לאור הצרכים שאיתרנו בשטח ,פיתחנו תכנית להכלה ושילוב תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל ,המציעה
מגוון של כלים ועזרי הוראה ייחודיים ,שיסייעו בשילוב תלמידים אלו בחינוך הרגיל.
מטרות התכנית :חיזוק וביסוס היבטים חברתיים ורגשיים בתוך קבוצת לומדים על ידי פיתוח מיומנויות חברתיות,
רגשיות וקוגניטיביות ,תוך הטמעת ערך קבלת השונה והאחר באמצעות משחק ומשחוק.
צוות הפיתוח :מומחים למשחוק ולפיתוח תכנים לימודיים לכיתה ההטרוגנית ופסיכולוג חינוכי קליני.
מודל הכלה ייחודי :פותח על מנת לתת מענה מגוון לכלל הלומדים ,תוך התחשבות בבעלי הצרכים המיוחדים וליצור
סביבת לימוד תומכת ומאפשרת .המודל מבוסס על ארבעה עקרונות מובילים במתן התייחסות אישית וקבוצתית
על ידי המנחה במפגשי התכנית:

ערך עצמי חיובי:

אני והאחר:

פיתוח חוסן ,מסוגלות וחוזקות אישיות
להתמודדות עם אתגרים

הבנה של הדמיון בינינו לצד הייחודיות
שבנו וקשרי הגומלין ביניהם

מיומנויות ושיטות חשיבה:
מתן ארגז כלים לפיתוח למידה
חברתית ,רגשית וקוגניטיבית

מענה מותאם
אישי וקבוצתי

למידה מתוך הנאה והנעה:
יצירת חווית משחק מהנה
המעודדת מוטיבציה ,עניין וסקרנות

אופן הפעלת התכנית
> התכנית תועבר במסגרת מפגשים לתלמידים בהרכבי לימוד מותאמים לצרכי בית הספר (קבוצות קטנות,
חצאי כיתות ועוד).
> את פעילויות התכנית ינחה מדריך/ת אשכולות או נציג/ה מהצוות החינוכי הבית ספרי אשר קיבלו הכשרה
ייעודית לכך.
> צוות ההנחיה הבית ספרי יוכשר באמצעות סדנאות חווייתיות סביב היבטים שונים של התכנית (ניתן להזמין את
הסדנאות גם לכלל צוות ההוראה בבית הספר).
בין נושאי הסדנאות:
מה בין משחק להכלה?
כיצד לפתח מיומנויות רגשיות וחברתיות בכיתה המשלבת תלמידים שוני צרכים?
מהם מאפייניו הייחודיים של מודל אשכולות להכלה? ועוד.

משחקים ועזרי הוראה ייעודיים
> משחקי חשיבה
המשחקים בתכנית נבחרו בקפידה כמתאימים ביותר לפיתוח וחיזוק של מיומנויות נבחרות בדגש על תקשורת,
שיתוף פעולה ,ויסות רגשי ,עיכוב תגובה ,מסוגלות עצמית ועוד.
> עזרי הוראה למנחים
לשם יישום מודל ההכלה על ידי המנחים ,פיתחנו עזרי הוראה ייעודיים:
חוברת הדרכה

כרטיסיות הנחיה

מצגות מקוונות

תכנית אשכולות
להכלה ושילוב
תלמידים שוני צרכים
בחינוך הרגיל

> עזרי לימוד לתלמידים
לשם הטמעת מודל ההכלה בקרב התלמידים ,פיתחנו עזרי לימוד ייעודיים:
קלפי הכלה

קלפי שיטות חשיבה
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