בתכנית גפ"ן של משרד החינוך
מסירים מכשולים בדרך ליצירת חברה סובלנית ומכילה
תוכנית מספר  / 10988תת הסל מענים חברתיים ,ערכיים וקהילתיים
האתגר

תוצרי למידה  -הרצאות לצוותי ההוראה:

חוסר ידע בקרב הציבור לגבי מוגבלויות שונות  -גורם להיווצרות
של סטיגמות כלפי אנשים עם מוגבלויות ושונויות.
סטיגמות ודעות קדומות יוצרות חסם חברתי ומונעות מאנשים
עם מוגבלות או שונות להתפתח ולמצות את יכולותיהם
האובייקטיות בכל תחומי החיים ובכללם חברה ,זוגיות ,תעסוקה
ועוד ועוד.
גמגום הוא שונות מהפחות מוכרות שיש ,והוא אפוף
במיתוסים רבים ותפיסות שגויות.

ההצעה לפתרון
תוכנית "מסירים מכשולים בדרך ליצירת חברה סובלנית
ומכילה" שואפת לפרק ולמוסס סטיגמות באמצעות היכרות
חוויתית עם אדם שמגמגם ,הבנת עולמו וההתמודדויות שלו
והכרת העובדות – שחלקן יפתיעו את המאזינים עד מאד!
לגבי ילדים בפרט  -אנחנו מאמינים שהדרך להשפיע על
עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות מתחילה בדור הצעיר .הם
המעסיקים ,בני הזוג ,המחנכים והחברים לעבודה של העתיד!

איך אנחנו עושים את זה?
ראשית  -אין כמו מראה עיניים (ובמקרה שלנו  -גם משמע
אוזניים) .כל המרצים שלנו הם אנשים שמגמגמים.
מפגש פתוח וכנה עם אדם שמגמגם הוא חוויה יחסית נדירה
עקב מיעוט האנשים שמגמגמים באוכלוסיה ( 1%בלבד).
בנוסף  -בהרצאות משולב מידע תמציתי ומרתק השופך אור על
לקות הדיבור הפחות מוכרות הזו .נשוחח על מה הוא גמגום,
מה הוא לא ומה חווית האדם שמגמגם מעבר למה שנראה מעל
פני השטח.

www.ambi.org.il

כיצד להתנהל מול ילד/נער שמגמגם
כיצד לסייע לילדים שמגמגמים בבית הספר למצות
את יכולותיהם ,לייצר קשרים חברתיים משמעותיים
ולהרחיב את מעגלי ההשתתפות
באילו אפיקים נוספים מחוץ לביה"ס ניתן לקבל סיוע
עבור ילד שמגמגם

תוצרי למידה  -הרצאות לתלמידים:
כיצד להתנהל מול חבר/ת כתה שמגמגם
כיצד לסייע לחבר/ת כתה להשתלב במעגלים חברתיים
תובנה ערכית כי שונות קיימת בכל אחד
עידוד קבלת השונה וסובלנות

פרטים טכניים:
משך ההרצאה 1 :שעה
מה צריך?
חדר עם כסאות  /אולם קטן  /כתה  +מקרן
כמות תלמידים מקסימלית להרצאה50 :
פרטים במערכת גפן:
תוכנית מספר 10988
תת הסל מענים חברתיים ,ערכיים וקהילתיים

יצירת קשר לתאום הרצאה :עומרי ליפצין  -מנכ"ל אמב"י

 | omri@ambi.org.ilטלפון052-654-3236 :

