
זוהי פניה למורים ולמורות מהחינוך המיוחד, לרכזי פנאי וחינוך, ולמפעילי מסגרות של 
ילדים ובוגרים עם מוגבלויות. זוהי הצעה מיוחדת לגעת בשמיים עם הישראלי השני בחלל, 
איתן סטיבה, במשימת 'רקיע' והזדמנות להנגיש את תחום החלל לכל קהל באופן מותאם.

אנא מלאו את פרטי המסגרת

בתחילת שנת 2022 ימריא הישראלי השני בחלל, איתן סטיבה, לתחנת החלל הבינלאומית (ISS) בה ישהה 10 ימים. במהלך שהותו 
בחלל יפעל איתן, לקידום מחקר מדעי, חינוך, אומנות ויזמות ישראליים. עמותת לטם זכתה באפשרות להנגיש את משימת 'רקיע' 
ומסעו של סטיבה לחלל, זאת מתוך ההכרה כי אתגרי מסע שכזה, הינם מצע לדיון ולמידה. בעבורנו, זוהי הזדמנות להאיר נקודות 
מבט חדשות על האופן בו אנשים עם מוגבלויות מתמודדים עם אתגרים גם בסביבת החיים בכדור הארץ. איך ממקומנו אנו, ברור 

לנו כי אלו הם אתגרים מעוררי השראה וכי כל אדם באשר הוא, יכול לחלום להגיע לכוכבים!

עמותת לטם - טבע נגיש לכולם, קיבלה על עצמה את המשימה של הנגשת מסעו של איתן לחלל בעבור אנשים עם מוגבלויות. 
לטם הינו הארגון המוביל בארץ בהדרכת טיולים ופעילויות טבע לאנשים עם מוגבלויות ומתמחה בהנגשת תכנים לכולם. 

לרשותכם מערכים מסוגים שונים חלקם מותאמים לאוכלוסיות ברמה קוגניטיבית גבוהה וחלקם לרמה קוגניטיבית בינונית. בנוסף המערכים כוללים 
התאמות ללקויות חושיות. 

אם תבחרו לצאת איתנו למסע אל החלל, נדרוש מכם להיות שותפים לאורך כל הדרך.
זהו פרוייקט שרבים מעוניינים להשתתף בו וחשובה לנו מידת הרצינות של המשתתפים.

מבין הניגשים לקול הקורא, יבחרו המסגרות שיראו דבקות במשימה.

קבוצות שישתתפו בפרוייקט תהיינה זכאיות
לשלוח שאלות וציורים לאיתן סטיבה (בריכוז כיתתי) - חלק מהשאלות יענו במהלך השידורים

להשתתף בשידורים מונגשים של ההמראה והחזרה לכדור הארץ, ככל הנראה בפברואר 2022 (כפוף לשינויים)
להשתתף באירוע השיא סביב השידורים מתחנת החלל

קיט פעילות שיכלול:

חוברת הכוללת 5 מערכי הכנה לשיגור

עזרים אותם ניתן יהיה להדפיס לשימוש בעבור הפעילויות השונות

תיעוד הפעילות ע"י הקבוצות המשתתפות בפעילות כתוב ומצולם

מערך נוסף לסיכום הפעילויות לאחר חזרתו של איתן לארץ.

יום השתלמות למורים/אנשי החינוך המשתתפים בתוכנית- 
ההשתלמות תערך בזום בשלושה מועדים שונים.

ההכשרה תכלול:
רקע מפורט על משימת 'רקיע' ו'רקיע מונגש' 

מבוא להוראת נושא החלל והנגשתו
הסבר והדרכה על מערכי השיעור

המורים/אנשי החינוך מצידם יתחייבו להעביר את התכנים 
בכיתותיהם בפעילות מתמשכת של 3-5 שיעורים ולהעביר תיעוד 

מהפעילויות (בהתאם למגבלות הפרטיות).

>> טופס הרשמה <<

מחכים כבר לטוס ביחד אל מעבר לעננים
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7isLP18L50Izfi7TtEBTW0AAXDOZx_lby_z0LlP4obb9lXQ/viewform

