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עבור סטודנטים עם צרכים  מידע ותקשורתשיתוף פעולה בינלאומי בנושא טכנולוגיות  רשת

 ובתעסוקה: איתור ובחינת פתרונות חדשיםתיכונית -עלבהשכלה  מיוחדים,

 

 ,Trust (Leverhulme) קרן לברהולם שך שלוש שנים על ידי ממומנת למ ,רשת זו של שיתוף פעולה בינלאומי

ג'יין סיל )האוניברסיטה הפתוחה, בריטניה(; טלי היימן  מדינות: של חמש  ומאורגנת בשיתוף פעולה  

)מכללת  פיצ'ן )אוניברסיטת וושינגטון, ארה"ב(; קתרין  בורגסטולר  )האוניברסיטה הפתוחה, ישראל(; שריל 

 אוניברסיטת פרן, הייגן,  גרמניה(.)פיסלר  דוסון, קנדה( וביורן

  :כולל)  – ותקשורת טכנולוגיות מידע שנוטלותמתמקדת בחקר התפקיד -ICT  (Ed)  הבינלאומיתהרשת 

קשיים או בהסרת הקשיים אותם בגרימת ה (,רשתות חברתיותאתרי ו , למידה מקוונתסיועמחשבים, טכנולוגיות 

ובאופן ספציפי, בהתייחס להשלכות חברתיות,  ,באופן כללי  תיכונית-עלבהשכלה המוגבלות חווים סטודנטים עם 

 רגשיות וחינוכיות.

שיכולים לתווך, במטרה להביא ים ן אחרינשי חינוך ובעלי עניחן גם את הנהלים הנדרשים עבור אהרשת תב

  .מידע ותקשורתוטכנולוגיות  ,)צרכים מיוחדים( מוגבלותלומדים עם בין  ליחסים תומכים ומוצלחים

 

 ות ברשת:מטרות עבודת הצו

 טכנולוגיות  ולהשוות ממצאי המחקר מחמש המדינות בהתייחס לקשר בין סטודנטים עם מוגבלות,  לשלב

 תיכונית, -( והשכלה עלICT) מידע ותקשורת

 הנחיתות אפליה, ההפחתת לא תרמו ל טכנולוגיות מידע ותקשורתלשאלה מדוע  לבנות הסבר תיאורטי

 שנעשו בחמש המדינות. אפליהמניעת שוויון ובעת חקיקת החוקים להדרה וה

  יכולים אלה מוסדות תיכוני, וכיצד -עללגבי חינוך אפשריים  פתרונות עתידייםהיבטים חדשים בדבר לספק

של  תםדרהקשיים וההלהסיר את  על מנת  טכנולוגיות מידע ותקשורתבאופן יעיל יותר ב להשתמש

 .סטודנטים עם מוגבלויות

 

ונתייחס לחמישה  ,במהלך שלוש השנים הבאות ים,מטרות אלה נקיים חמישה ימי עיון בינלאומי בחוןעל מנת ל
 נושאים מרכזיים:

 ים, מסגרותמודלים יעיל .1

 היבטים חדשניים .2

 תכניות חדשניות .3

 התנסויות יעילות .4

 מעשייםפתרונות  .5

 

 מתוך הקבוצות הבאות: יםבעלי עניין מקומי 22נזמין בכל יום עיון , 

  עם מוגבלויות;סטודנטים 

 מרצים, פרופסורים(;  חברי המחלקות( 



  ( בחינוך טכנולוגיתגישה , סטודנטים עם מוגבלויות )למשלבעל שירותי התמיכה  םאחראיהאנשי מקצוע

 ; תיכוני-על 

  על פיתוח סגל;  םאחראיהאנשי מקצוע 

  קמפוס; בצוות טכנולוגיית המידע 

  יםלימוד הדיגיטלי יספרשל מוציאים לאור; 

  האקדמית;  תםהצלחלקידום סטודנטים עם מוגבלויות התומכים באנשים 

 יםבכיר ותמנהלי מוסד. 
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