קול קורא לעריכת מחקרים
לבחינת יעילות מודל איכות חיים

בחטיבת החינוך של ארגון בית אקשטיין
החל משנות השמונים של המאה הקודמת,
חלה התפתחות בגישות החינוכיות ,הטיפוליות
והשיקומיות ובזווית ההסתכלות על אנשים עם
צרכים מגוונים על רקע של לקות או מוגבלות.
התפתחות זו באה לידי ביטוי בפיתוח תפיסת
איכות החיים (.)Schalock, 20041
איכות חיים מוגדרת כתופעה רב-ממדית
אשר מורכבת ממרכיבי ליבה שמהווים את
איכות החיים של האדם .מרכיבים אלה כוללים
מאפיינים אישיים ומאפיינים סביבתיים .איכות
חייו של הפרט הנו תוצר של מרכיבים אלה
ויכול להיות מושפע באופן חיובי באמצעות
אסטרטגיות קידום כגון פיתוח של כישורים
ומיומנויות אישיות ,מיקסום של מעורבות
חברתית ,מתן ידע וכלים לאדם וקידום
התפתחות ומימוש עצמי .תפיסת איכות החיים
גורסת כי ניתן לשפר את שביעות רצונו
של האדם מחייו ואת השתלבותו החברתית,
באמצעות שימוש בגישות טיפוליות/
שיקומיות/חינוכיות מוכוונות-אדם ,כאשר
האמונה הינה שככל שתהיינה יותר תוכניות
תמיכה המתאימות לצרכי האדם ,כך יחול
שיפור באיכות חייו.

ארגון בית אקשטיין מקבוצת דנאל ,אשר מפעיל עשרות
מסגרות דיור ותעסוקה בקהילה ו 19-בתי-ספר לחינוך
מיוחד ,הטמיע את תפיסת איכות החיים בשנים האחרונות
כתפיסה ניהולית וכמודל של בניית ומעקב אחר תכנית
הקידום האישית של כל מקבל שירות בארגון .בחטיבת
החינוך ,בכל תחילת שנה נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכה
אישית ונעשה מעקב שיטתי ,באמצעות תכנת ניהול נתונים
שפותחה בבית אקשטיין ( ,)be-onlineשתכליתו לבדוק האם
ובאיזו מידה התלמידים התקדמו לעבר המטרות והיעדים
שהציבו לעצמם .בעוד שמחנכים ,מנהלי בתי-ספר והנהלת
החטיבה ,בוחנים את הנתונים לצרכי שיפור וקידום איכות
השירות ,אנו חותרים לקדם גם מחקרים חיצוניים ,אשר
יבחנו את יעילות מודל איכות החיים ,כפי שמיושם בבית
אקשטיין .לכן,
אנו מזמינים בזאת חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים
המבקשים לחקור את יעילות מודל איכות החיים בחטיבת
החינוך של בית אקשטיין .במסגרת זאת החוקר ייהנה
מהתמריצים הבאים:
•גישה למאגר הנתונים של הארגון
(הנתונים שיימסרו יהיו אנונימיים)
•גישה למשתתפים במחקר
•סיוע בהעברת כלי המחקר
•תמיכה בשלבי ניתוח התוצאות ופרסומן
כל בקשה שתוגש תידון בוועדת המחקרים של בית אקשטיין
ותועבר לאישור המדען הראשי של משרד החינוך.
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