
 

  אשנב לתקשוב לתלמידים על הרצף האוטיסטי
 

 רציונל

צוהר מטרתה לפתוח שתכנית  כחלק מהפעילות החברתית שלה מכללת לוינסקי לחינוך בנתה

ראשוני  ידעהקורס נועד להקנות . לתלמידים על הרצף האוטיסטי לעולם התקשוב הדיגיטלי

תרונות טכנולוגיים לצרכי העובדים בארגון )למשל, שיכול לספק פ ,קשובתתומך להכשרה של 

מענה ממוקד תחזוקת דף פייסבוק ארגוני, העלאת תכנים ע"ג מצגות, ניהול רשימת דיוור( ונותן 

 טכנולוגיתוכנות, אפליקציות וציוד בעיות בהם נתקלים עובדי הארגון בהפעלת לכשלים ו

 .בסביבת העבודה הארגונית וכהנה()מחשבים, תוכנות מחשבים, מדפסות וסורקים, מקרנים 

 

מטרה ב, התקשורתיו , האקדמי, החברתיתקשובה מיבתחובפיתוח כישורים מתמקדת  התכנית

 ,בארגונים תומך תקשוב בתפקידכנותן שירות לקראת עצמאות מרבית  בוגרה כין אתתחיל להלה

 עיוניים םלימודי: לימוד חטיבות 3התכנית כוללת  התנסות מקצועית.תוך שילוב בין למידה לבין 

 אקדמי בחירה למידה בקורסו בתחום התקשוב, הקניית כישורים אקדמיים וחברתייםותרגול 

 .במכללה

 

 התכניתקרונות בהפעלת ע

 4מפגשים בני  40שעות אקדמיות ב  160של בהיקף  הינםהכשרה התכנית הלימודים ב 

 כ"א שעות אקדמיות

 במכללת לוינסקי 18:00 - 14:00השעות ד', בין  -התכנית תתקיים בימים ב' ו . 

  סיון ששוןבהובלת גב' ח פתח בשנת הלימודים תשע"יתהתכניתM.ED  ,בחינוך מיוחד 

 .בחינוך הכללי של מתבגרים עם אוטיזםת תקשורת מחנכת כיתבוגרת מכללת לוינסקי ו

 

 לתכנית בלהתנאי הק

  בצירוף  )הרגיל או המיוחד(תעודה המעידה על סיום הלימודים במערכת החינוך הצגת

 גיליון ציונים

 פרטני וקבוצתי ראיון קבלה 

  אינו בן ש)שעבר ואחד מאדם המכיר את המועמד אחד ממורה ל -שני מכתבי המלצה

 (משפחה

 הלימודים תכנית

 שעות( 90) בתחום התקשובותרגול לימודים עיוניים  -חטיבה א' 

 כלי גוגל 

 כלי אופיס 



2 
 

 בניית אתרים 

  הקודמבוא לעולם 

 מידול בתלת ממד 

 VR AR 

 

 שעות( 40) חברתייםהקניית כישורים אקדמיים ו - חטיבה ב'

  אוטיזם כזהות ותרבות -קבוצת תמיכה 

 )מתן שירות )מיומנויות תקשורת 

 עולם העבודה ורכישת זהות תעסוקתית 

 מיומנויות עצמאות (ADL)  חברתיים, ניהול מעגלי קרבה )בטחון אישי(, ניהול זמן, יישומים

 חינוך פיננסי, פתרון בעיות, סנגור עצמי

 אוריינות אקדמית 

 

 שעות(. 30) הנלמד במכללהקורס אקדמי אחד ב השתתפות ולימודים - חטיבה ג'

 

 סיום התכנית

 . טעם מכללת לוינסקימ גמר תיקבלו תעוד התכנית בהצלחה בדרישותשיעמדו  םבוגרי

 

 ₪. 7000שכר הלימוד לתכנית: 

 

 03-6901681 –יעוץ והרשמה 

 

 

 

 * פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

  


