קטלוג פעילויות לבתי ספר

כל הפעילויות ניתנות להתאמה לצרכי בית הספר ואופיו

ליצירת קשר והזמנות :
batchen@krembo.org.il

המרכז החברתי-חינוכי לשיתוף ,הדדיות והכלה עוסק בהנחלת
הידע ,התפיסה החינוכית ומודל ההכללה וההשתייכות החדשני
שפותח ב'כנפיים של קרמבו' .המודל מחבר בין ילדים ובני נוער,
עם וללא מוגבלויות ,מכל קצוות החברה ומאפשר פעילות
משותפת ,נגישה ומותאמת המביאה לידי ביטוי את היכולות של
כלל המשתתפים בה.
נשמח להפיץ את המודל החברתי חינוכי גם בבית הספר שלכם,
ולקדם יחד עם בית הספר שלכם חברה ישראלית שמקיימת את
החזון "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם".
כל ההרצאות והסדנאות מונחות על

ידי צוות מרכז הידע של

'כנפיים של קרמבו' ,בוגרי תארים רלוונטיים ועל פי תחום
התמחותם .חברי הצוות ישמחו לצאת אתכם לחוויה מעשירה
ומרתקת ,בהתאם לצרכים והאופי של בית הספר שלכם.
ליצירת קשר והזמנות :
batchen@krembo.org.il

שגרירי הכללה
והשתייכות בבתי הספר.
• התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך – תכנית מספר 12951
• ניתן להזמין לערוך התאמות לפי צרכי בית הספר.
מטרת התכנית
חיזוק תחושת השייכות של תלמידים,
במגוון רחב של תפקודים ,בקבוצה
חברתית מכלילה ,מגוונת ומשייכת.
העלאת המודעות לצרכיו ולשונותו
של האחר מבלי לשים דגש על
חריגותו .הבנת ייחודו וחזקותיו של כל
אדם באשר הוא ,למען בניית קהילה
מכלילה ומשייכת ,בה יש מקום
לכולם: .

הכשרה לצוות בית הספר
 3מפגשי הדרכה לצוות החינוכי של
בית הספר ,במסגרתם נכיר את
התכנית לעקרונותיה ,נעמיק את
ההבנה בתפקיד הצוות החינוכי
בהובלת תהליך ההכללה הבית ספרי
ושימוש כדגם לכלל התלמידים
בתהליך חברתי זה.

הרצאות וסדנאות לתלמידים
רצף מפגשים לכלל תלמידי בית
הספר .מפגשים אלו עוסקים בהיכרות
עם תנועת הנוער ,מודל הפעילות
לקידום הכללה והשתייכות בקהילת
בני הנוער ,התנסות בתהליך איתור
כוחות אצלי ואצל הסובבים אותי,
הכרות עם עולם המוגבלויות.

ליווי שגרירי הכללה והשתייכות
צוות בית הספר יאתר ויבחר 'שגרירי
הכללה' מתוך כלל תלמידי בית הספר.
קבוצה זו תקבל ליווי מקצועי ,הנחייה
וסדנאות שיאפשרו להם להוביל
תהליכי השתייכות ,לעבור תהליכי
העצמה ולהוביל שינוי בקהילת תלמידי
בית הספר.

ימי שיא
במהלך השנה ,יובילו שגרירי
ההכללה ,ימי שיא בית-ספריים
וקהילתיים שיעסקו במגוון החברתי
בבית הספר ובסביבתו הקרובה.

ליצירת קשר והזמנות :
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חטיבה צעירה )גן חובה  -ב(
• התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך – תכנית מספר 6855
• כל הסדנאות לקבוצת גיל זו  -שעה אקדמית ) 45דק'(
• ניתן להזמין סדנא בודדת ,או רצף של מספר סדנאות.
כל אחד יחיד ומיוחד
בפעילויות יצירה ,מדרש תמונה,
שירים ושיח ,יכירו הילדים את השונות
והייחודיות שיש בכל אחד ואחת
ובחברה הסובבת אותם .נדגיש בפני
הילדים את האפשרויות הטמונות
בעושר ,במגוון ובייחודיות שבבני
האדם.

חברים בכל מני צבעים
בעזרת שירים ומשחקים יכירו הילדים
במגוון הסובב אותם ובחשיבות של
יצירת מקום ומשמעות לכל ילד
בקבוצה .הילדים יזהו נקודות דמיון
ושוני בינים לבין חברים נוספים
לקבוצה.

חבר לעזרת חבר
דרך התנסות במשימות שונות –
פשוטות ומורכבות  -ילמדו הילדים כי
כל אחד מאיתנו זקוק לפעמים לעזרה
וכל אחד יכול לסייע לחבר .ההתנסויות
השונות יאפשרו לקבוצה לזהות תחומי
חוזק אצל החברים ,להחמיא זה לזה,
ולגלות רבדים חדשים בקבוצה.

ביחד אנחנו שווים יותר
בעזרת סיפור ,משחקים והפעלות ,יחוו
הילדים שיתופיות ושייכות לקבוצה
ואת הכוח שבה .נבין ביחד כיצד
החוזקות של האחד מגשרות על
האתגרים של האחר וכיצד כל אחד
ואחת תורמים מיכולותיהם להצלחת
הקבוצה.

יש לי חבר והוא אחר
באמצעות סיפור מסגרת יתנסו הילדים
בהתמודדות עם אתגרים שונים דרכם
יכירו את המושג נגישות ,ויצרו שיח
סביב השאלה מה לא נגיש ולמי? ומה
צריך לעשות כדי ליצור נגישות ולמי?

ליצירת קשר והזמנות :
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יסודי ג'-ו'
ניתן למצוא את התכנית במאגר גפ"ן  -מספר 7922

הרצאות
כנפיים של קרמבו ' -נעים להכיר' |  45דק'
היכרות עם התנועה המובילה בישראל את נושא השילוב החברתי של אוכלוסיית הילדים והנוער
עם מוגבלויות בחברת שווים .ההרצאה כוללת את פיתוח התנועה כמסגרת חינוכית -חברתית
מובילה ,וכוחם של ילדים ונוער להובלת שינוי.
אני כאחר |  45דק'
ההרצאה תעסוק באופן פעיל בחוויית השונות בחברה ההטרוגנית בה אנו חיים כיום ,דרך
התנסויות בתחום העיבוד החושי .ננהל שיח על התפקוד "הנורמטיבי" מול התפקוד האחר תוך
עיבוד נושא קבלת האחר והתפקודים החברתיים המשתנים עבור כל אחד ואחת מאתנו.
מוצאים את הקשר |  45דק'
היכרות עם המוגבלויות השונות באמצעות סרטונים המספרים בקצרה יום בחייהם של פעילים עם
מוגבלות .לאחר מכן נבצע העמקה במגבלה והיכרות עם תפיסת הלמידה של האחר בתנועה
בדגש על החוזקות וחיפוש הדומה .נתנסה בהנגשה וביכולת לפעול ולתקשר יחד.

סדנאות
נגישות היא לא רק רמפה |  90דק'
הסדנה תחשוף באופן חוויתי את המשתתפים לחוויית השונות בחברה ההטרוגנית בה אנו חיים
כיום דרך התנסויות שונות .מתוך היכרות עם דמויות שונות עם צרכים מגוונים ילמדו המשתתפים
לזהות את הצרכים השונים של אנשים עם מוגבלויות וכן את ההתאמות השונות הנדרשות על
מנת לאפשר להם להיות חלק פעיל ותורם לחברה.
כל אחד יחיד ומיוחד |  90דק'
סדנה שמטרתה יצירת היכרות חווייתית ,באופן פעיל ,עם חוויית המוגבלות ,זאת דרך מגוון
התנסויות ותוך עיבוד נושא קבלת האחר והתפקודים החברתיים המשתנים עבור כל אחד ואחת
מאתנו .הסדנא מדגישה את הייחודיות שבכל אדם מתוך הבלטת תחומי החוזק שלו .כמו כן
המשתתפים ידונו בשאלה כיצד ניתן במה ליכולותינו ,כיצד נסייע לאחר וכיצד נדע לקבל עזרה.
המפגש ילווה בפעילויות וסרטונים.
העומדים מהצד |  90דק'
נעסוק בכוח שיש לצופה מהצד בסיטואציות חברתיות מורכבות על כל גווניהן .בעזרת סרטונים,
סיפורי מקרה ושיח משותף נזהה את הכוח שיש למי ש"צופה מהצד" לשנות מציאות לאדם אחר
וגם מה זה גורם ל ,הצופה ומהצד ,להרגיש? נבחן את הדרכים להיות אקטיביים ביצירת שייכות.
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חטיבות ותיכונים
מותאם גם להעברה במסגרות חינוך בלתי פורמאליות.

הרצאות
כנפיים של קרמבו ' -נעים להכיר' |  90דק'
היכרות עם התנועה המובילה בישראל את נושא השילוב החברתי של אוכלוסיית הילדים והנוער
עם מוגבלויות בחברת שווים .ההרצאה כוללת את פיתוח התנועה כמסגרת חינוכית -חברתית
מובילה ,וכוחם של ילדים ונוער להובלת שינוי.
אני כאחר |  90דק'  45 /דק'
ההרצאה תעסוק באופן פעיל בחוויית השונות בחברה ההטרוגנית בה אנו חיים כיום ,דרך
התנסויות בתחום העיבוד החושי .ננהל שיח על התפקוד "הנורמטיבי" מול התפקוד האחר תוך
עיבוד נושא קבלת האחר והתפקודים החברתיים המשתנים עבור כל אחד ואחת מאתנו.
"כנפיים של קרמבו " מסטארט אפ לארגון חברתי משפיע ומוביל |  90דק'
הרצאה המתארת את תהליך הגדילה והצמיחה בתנועה ,כיצד הצלחנו לשמור על רוח ,חזון,
וערכים לצד גדילה משמעותית בשטח .נתינת כלים לצמיחה וללמידה מניבת תוצרים.

מוצאים את הקשר |  90דק'
היכרות עם המוגבלויות השונות באמצעות סרטים המספרים בקצרה יום בחייהם של פעילים עם
מוגבלות .לאחר מכן נבצע העמקה במגבלה והיכרות עם תפיסת הלמידה של האחר בתנועה
בדגש על החוזקות וחיפוש הדומה .נדון בהנגשה וביכולת לפעול ולתקשר יחד.

סדנאות
ברוכים הבאים לעולם מיוחד |  90דק'
סדנא מבוססת פעילויות בקבוצות הממחישה את חווית ההתמודדות עם מגוון מוגבלויות ,חושפת
לעזרי נגישות שונים ,ומבוססת על עקרונות הרחבת המושגים של כנפיים של קרמבו.
הסדנה מפתחת דפוסי חשיבה רחבים ,יצירתיים ,ומאפשרים.
איך אני חווה את זה ? |  90דק'
סדנא פעילה מבוססת על משחק "קופסאות בריחה" ,בעזרתן יכירו המשתתפים את המאפיינים
והצרכים השונים של אנשים עם מוגבלויות בסביבה הטרוגנית וחברתית.
העומדים מהצד |  90דק'
נעסוק בכוח שיש לצופה מהצד בסיטואציות חברתיות מורכבות על כל גווניהן .בעזרת סרטונים,
סיפורי מקרה ושיח משותף נזהה את הכוח שיש למי ש"צופה מהצד" לשנות מציאות לאדם אחר
וגם מה זה גורם ל ,הצופה ומהצד ,להרגיש?
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