للمشاركة يف مه ّمة "ركيع" متاحة

نتو ّجه بذلك للمعلّمني وللمعلّامت يف مجال التعليم الخاص ،ملركّزي مجال الرتفيه والرتبية ،ملش ّغيل أطر األطفال والبالغني من ذوي
الخاصة .هذه عرض مم ّيز وخاص ملالمسة السامء مع ثاين إرسائييل يف الفضاء ،إيتان ستيبه ،يف إطار مه ّمة "ركيع" ،وفرصة إلتاحة
االحتياجات
ّ
لكل الرشائح بشكل مال َءم.
مجال الفضاء ّ

يف مطلع العام  ،2022سينطلق ثاين إرسائييل يف الفضاء ،إيتان ستيبه ،إىل محطّة الفضاء الدول ّية ) ،(ISSوسيمكث هناك  10أيّام .خالل فرتة مكوثه يف الفضاء ،سيعمل إيتان من أجل تطوير
البحث العلمي ،الرتبية ،الفنون واملبادرات اإلرسائيل ّية .حظيت جمع ّية "لوطم" بفرصة إتاحة مه ّمة "ركيع" ورحلة إيتان إىل الفضاء ،وذلك من منطلق اإلدراك بأ ّن تح ّديات هذه الرحلة هي
الخاصة مع التح ّديات التي يواجهونها يف
توضح كيف ّية تعا ُمل األشخاص ذوي االحتياجات
بؤرة للتعلّم والنقاش .بالنسبة لنا ،هذه فرصة لتسليط الضوء عىل وجهات نظر جديدة ،والتي ّ
ّ
كل شخص أيًا كان ،أن يحلم بالوصول إىل الكواكب!
أيضا .وبنظرنا ،من الواضح لنا أ ّن هذه تح ّديات مل ِهمة ،وأ ّن بإمكان ّ
البيئة الحيات ّية عىل الكرة األرض ّية ً
املؤسسة الرائدة يف البالد يف
جمع ّية "لوطم"  -طبيعة متاحة للجميع ،أخذت عىل عاتقها مه ّمة إتاحة رحلة إيتان إىل الفضاء لألشخاص من ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة .جمع ّية "لوطم" هي ّ
مختصة يف إتاحة املضامني للجميع.
الخاصة ،وهي
إرشاد الرحالت والفعال ّيات يف الطبيعة لألشخاص من ذوي االحتياجات
ّ
ّ

يوم استكامل درايس للمعلّمني/املربّني املشاركني يف الربنامج  -يُجرى االستكامل عرب تطبيق زوم يف ثالثة
مواعيد مختلفة.

باقة من الفعال ّيات التي تشمل:
ك ّراسة تحتوي عىل  5مخطّطات تحضري لإلطالق
أدوات مسا ِعدة ميكن طباعتها واستعاملها يف الفعال ّيات املختلفة
توثيق مكتوب ومص ّور للفعال ّيات من ِقبل املجموعات املشاركة فيها
مخطّط إضايف لتلخيص الفعال ّيات بعد عودة إيتان إىل البالد.

التأهيل يشمل ما ييل:
مفصلة حول مه ّمة "ركيع" و"ركيع متاحة"
خلف ّية ّ
مق ّدمة لتدريس موضوع الفضاء وإتاحته
رشح وإرشاد حول مخطّطات الدرس
بالنسبة للمعلّمني/املربّني ،عليهم االلتزام بتعليم املضامني يف صفوفهم من خالل فعال ّية مستم ّرة بني 5-3
دروس ،وكذلك إرسال توثيق من الفعال ّيات )وفقًا لقيود الخصوص ّية(.

بإمكان املجموعات التي ستشارك يف املرشوع القيام مبا ييل

إرسال أسئلة ورسومات إليتان ستيبه )برتكيز صفّي(  -ستت ّم اإلجابة عن بعض األسئلة خالل البثّ
املشاركة يف بثّ متاح لإلقالع والعودة إىل الكرة األرض ّية ،عىل ما يبدو يف فرباير ) 2022خاضع للتغيريات(
املشاركة يف حدث الذروة عن البثّ من محطّة الفضاء

الرجاء ملء تفاصيل اإلطار التعليمي الرتبوي

<< استامرة تسجيل >>

املتوسط .باإلضافة ،تشمل املخطّطات مال َءمات ملن يعانون من اضطرابات حس ّية.
ستتوفّر لكن مخطّطات بأنواع مختلفة ،بعضها مال َءم للفئة ذات مستوى ذهني عا ٍل ،والبعض اآلخر للمستوى الذهني
ّ
إذا ق ّررتم الخروج معنا إىل رحلة إىل الفضاء ،عليكم االلتزام بذلك طيلة الطريق.
هذا مرشوع يثري اهتامم الكثريين للمشاركة فيه ،ويه ّمنا ج ًدا ضامن مستوى جديّة املشاركني.
من بني املتق ّدمني لإلعالن ،سيت ّم اختيار األطر التعليم ّية الرتبويّة األكرث مال َءم ًة للمه ّمة.
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