טיפול בסנוזלן

אשכול גנים פלורה ,מייסודו של פרופסור נסאו,
מרכז רב תחומי ללקויות מורכבות ,אשר מסייע
ומסתייע בקהילה ומפתח את יכולות הילדים
ומשפחותיהם להשתלבות בחברה.
במבנה משוכלל ומודרני ,על פי פרוגרמה ייחודית,
מתקיימת עבודת צוות רב מקצועית.
באשכול מתקיימים טיפולים פרטניים זוגיים
וקבוצתיים .האשכול ,פועל בפיקוח משרד החינוך
ובתפעול עיריית חיפה.
האשכול מהווה אי של שלום רב תרבותי ,בו חיים
בהרמוניה ילדים ואנשי צוות על כל גווני הקשת
המאפיינים את החברה הישראלית.

הטיפול בחדר גרייה חושי קסום,
מותאם לצרכים הייחודיים של
הילדים ,בהלימה למטרות ,אשר
נבחרות על ידי צוות מומחים .מבואת
החדר השחור מותאמת לילדים בעלי
לקויות ראייה ועיוורון קורטיקלי.
מבואת החדר הלבן מאפשרת יוזמה,
למידה ושחרור אנרגיה.

לא נאמר אי אפשר-

ניצור איים של אפשר!

ריפוי בעיסוק
עבודת צוות ריפוי בעיסוק משלבת בין
מטרות דידקטיות למטרות חברתיות
וחינוך לעצמאות .מכווננת לפיתוח
יכולות תפקוד בסביבה מזמנת
למידה .כמו כן ,מתן מענה סנסורי
ועבודה תחושתית ,תוך הכוונת הצוות
והדרכת הורים.

עבודת צוות רב מקצועית נעשית תוך שילוב של
הקניית מושגי יסוד ,פיתוח חשיבה ושילוב משימות
דידקטיות במהלך סדר היום.
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פיסיותראפיה
וספורט טיפולי

תראפיה

פיסיותראפיסטית עובדת באופן פרטני,
על מטרות עבודה במרחב טיפולי מרווח
ומאובזר .במטרה לעודד לעצמאות
מוטורית ,חיזוק גמישות ,יציבות ,שיווי
משקל ,קואורדינציה.

תקשורת
פיתוח שפה ודיבור כאורח חיים .הלמידה
מתבצעת באמצעות תקשורת תומכת
וחלופית ,העשרה שפתית ופיתוח
תקשורת מילולית .קלינאית תקשורת
מעניקה הדרכה לצוות ולהורים.

טיפול רגשי באמצעות
מוסיקה ,תנועה ,יצירה,
דרמה ומשחק כולל
שימוש בכלי מוסיקה
מגוונים ,אביזרים
ומשחקים בהתאמה
לצרכים הרגשיים של
כל ילד .הטיפול מאפשר
שיפור וצמיחה בכל
תחומי ההתפתחות :רגשי,
חושי ,קוגנטיבי ,תנועתי,
התנהגותי ,חברתי.

קייטנה
במהלך החופשות מתקיימת
באשכול פעילות קייטנה,
המשלבת הפעלות חיצוניות,
פעילויות חוויתיות ,העשרה.

מפגש הכתה
הילדים משולבים בכתות על פי גיל
ורמת תפקוד .לכל ילד תכנית לימודים
אישית ,תכניות כיתתיות ואשכוליות
מבוססות סטנדרטים .הלמידה
מתקיימת על פי סדר יום ,מפגשי נושא
וטיפולים פארא רפואיים.

חצר טיפולית
חצרות פעילות צמודות לכל כיתה,
המאפשרות התנהלות כיתתית
עצמאית.בצמוד ,חצר טיפולית
אשכולית ובה מתקנים ייחודיים,
אשר נבחרו בהלימה לטווח
הגילאים והצרכים המגוונים.

מועדונית
באשכול פועלת מועדונית ,אשר
מהווה מסגרת המשך לפעילות
הבוקר.הפעילות כוללת הכוונה
בשעות הפנאי ,משחקי העשרה,
פעילויות חוויה וחוגים.

