בית ספר עופרים
בית ספר יסודי צומח לתלמידים אוטיסטים
יצירת מסגרת חינוכית טיפולית הנותנת מענה רחב לצרכים מגוונים של תלמידים בעלי לקויות תקשורת מורכבות
ואוטיזם.
•הקניית ופיתוח מיומנויות תקשורת ותקשורת תומכת וחליפית.
•פיתוח מיומנויות יום יום ,כישורי חיים ויכולות עצמאיות של התלמידים.
•רכישת ופיתוח מיומנויות חברתיות  .העצמת חוויית השייכות החברתית.
•חשיפת הילדים לחוויות חיים נורמטיביות ככל שניתן.
•מציאת דרכי למידה ייחודיות שיאפשרו לתלמידים על אף קשייהם המורכבים לרכוש ולהתקדם במיומנויות
למידה שונות.
•פיתוח יכולות ייחודיות של התלמידים.
•יצירת תכניות המאפשרות מפגש או שילוב של התלמידים בחברת ילדים רגילים.
•מוקד ללמידה  ,הדרכה ,יעוץ והכוונה לקהילה ולמסגרות חינוך אחרות לגבי ילדים לקויי תקשורת ואוטיזם.

)School activities (translated
Implementation of individual behavioral pattersn , functional, social and systemic integration
will enable the students to manage different settings of life, independence and optimal
quality of life.
School Ofarim is working to realize the cognitive abilities, emotional, social and
functionality of the student in self-belief in the ability of the student.
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Creating an educational framework which responds to therapeutic range for the varied needs
of pupils with complex communication disorders and autism.
the acquisition and development of communication skills and Augmentative and Alternative
Communication.
Develop skills in every day life tasks and independent capabilities of students.
Acquisition and development of social skills. Empowering experience of social belonging.
Exposing children to normative life experience as possible.
Finding unique ways of learning for the student despite the complex difficulties and advance
purchase various learning skills.
Development of the unique capabilities of the students.
Create programs that allow a meeting or a mix of students with normal children.
The focus of learning, training, advice and guidance to the community and other educational
frameworks for children with visual communication and autism.
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