צופי וראייטי -תנועת נוער וירטואלית
רקע
פרויקט "צופי וראייטי"  ,המשותף לתנועת הצופים ולעמותת וראייטי ,מיועד לילדים ובני-נוער הלוקים ב CP-ואין
ביכולתם להגיע באופן תדיר ומסודר לשבט הצופים הקרוב לביתם .הפעילות היא למעשה פעילות חברתית של תנועת
הצופים בשעות אחר הצהריים ,בעיקר במרחב הווירטואלי .מחלקת צמי"ד (צרכים מיוחדים) בתנועת הצופים הוקמה
לפני כ 11-שנים וכיום פועלים יותר מ 0,222-חניכים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בפעילות התנועה.
מדריכי צמי"ד הם בני נוער בכיתה יא' או יב' ,ש קיבלו הכשרה להדריך ילדים עם צרכים מיוחדים .מדריכי "צופי וראייטי"
מקבלים הדרכה נוספת בדגש על בניית פעילויות המתאימות למרחב הווירטואלי.
תוכן
החניכים עוברים פעולות צופיות המותאמות למדיום הממוחשב על פי ערכי התנועה :אחריות חברתית ,זהות יהודית,
קבלת השונה ,חיי קבוצה ועוד .כאשר המטרה היא להקנות לילדים חוויה של תנועת נוער ותחושת שייכות לשבט
הצופים ולקהילה.
אנו שמים דגש רב על נושא השילוב ועל כן ,מפגישים דרך התוכנה בין קבוצת "צופי וראייטי" לקבוצה מאותה שכבת
הגיל הפועלת בשבט .כך ,כאשר יגיעו החניכים לשבט הם יעברו פעילות משותפת עם הקבוצה אותה הכירו מראש.
מבנה הפעילות
קבוצת הילדים נפגשת במרחב הווירטואלי מידי שבוע ביום ושעה קבועים .המדריכים נמצאים בשבט הצופים ,כל חניך
נמצא בביתו שלו ו התקשורת היא באמצעות המחשב דרך האינטרנט .כל חניך יושב מול מחשב/טאבלט ונעזר
במיקרופון ,רמקול ומצלמה על מנת ש יוכל לראות ולדבר עם יתר חברי הקבוצה (במידה ויש צורך בעזרים טכניים ישנה
אפשרות שיסופקו על ידינו).
הפעולה תיערך כשעה -שעה וחצי ובה ישתתפו  0מדריכים קבועים וכל ילדי הקבוצה ( 5-8ילדים בקבוצה).
מעבר לכך ,יוכלו הילדים ליצור קשר אחד עם השני במהלך השבוע באמצעות דף פייסבוק ו/או מדיומים נוספים,
כקבוצה סגורה.
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קבוצת צופי וראייטי היא למעשה קבוצה אינטגרלית של שבט הצופים אליו היא משויכת ,ועל כן החניכים יגיעו מספר
פעמים בשנה לפעולות ו אירועים הנערכים בשבט הצופים :יום צופה ,טיול ,מחנה קיץ ועוד.
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