مركز بيرس للسالم واإلبتكار

ورشات لألطر
التربو ّية

للطالبات ،الطالب والطواقم التربو ّية
"أنا فخور بشبابنا .هم خلقلوا الواقع الجديد.
ّإنهم يتميّزون باالستقالليّة ،اإلبداع "والوقاحة"
اإلسرائيليّة الخ ّ
لقة"
(شمعون بيرس)
تشــخيص الحاجــة | صنــدوق أدوات لإلبتكار | التعرّ ف على اإلبتكار اإلســرائيلي | شــخصيّة المبتكِ ــر.ة | #من أنا | أوليمبيس
قصتــي مــن خــال الكــرة | الصحافــة المدن ّيــة | ورشــة  | FAIRPLAYالتربيــة
| لمــاذا نحــن بحاجــة إلــى التنــوّ ع االجتماعــي؟ | ّ
مــن أجــل الســام مــن خــال الرياضــة | مقدّ مــة للتربيــة مــن أجــل الســام | مواجهــة الفشــل | اإلبتــكار اإلســرائيلي

الطواقــم التربو ّيــة األعـ ّـزاء ،يسـ ّـرنا أن نقـ ّ
ـدم
ّ
ـم/ن الورشــات التربو ّية مــن مركز بيرس
لكـ
للســام واإلبتكار .2021-2020
تعمل أقسام التربية في مركز بيرس منذ أكثر من ً 20
عاما.
حتــى اآلن ،آالف الطالبــات والطــاب ،الطلبــة الجامعيّيــن والطواقــم
التربويّــة اجتــازوا تأهيــات مهنيّــة ،ورشــات ودورات ،بنــاءً علــى أســاليب
ً
خاصــة ونمــاذج متقدّ مــة تـ ّ
وفقــا للمــوروث الــذي
ـم تطويرهــا فــي المركــز
ّ
ّ
خلفــه الرئيــس التاســع شــمعون بيــرس رحمــه هللا.
تشــمل هــذه الكرّ اســة مضاميــن قــام الطاقــم التربــوي فــي مركــز بيــرس
بتطويرهــا ومالءمتهــا لجماهيــر الهــدف المختلفــة .باإلضافــة إلــى هــذه
المضاميــن ،نقــدّ م ً
أيضــا ورشــات ومحاضــرات مــن شــركاء وشــريكات
ومحاضريــن/ات مــن خــارج البــاد.
يمكن طلبها كلقاء منفرد أو كسلسلة لقاءات.

ّ
تسرنا مشاركتكم
أونالين

,

ميدانيً ا

,

وعندُ نا في المركز

!

لمزيد من التفاصيل والطلب ّيات:
03-5680685

www.peres-center.org

online@peres-center.org

َ
القيم الكامنة في الرياضة
أوليمبيس -

أونالين

الورشــة تكشــف لــأوالد والبنــات الشــبّان والشــابات
قصــة األولمبيــادة والقيــم الكامنــة فيهــا.
ّ
مــن خــال األلعــاب والتحدّ يــات ،ســنناقش األفــكار
الرئيس ـيّة التــي تقــود الرياضيّيــن/ات ،الصداقــة ،المســاواة،
معــا كيــف يمكــن تطبيقهــا
التســامح والســام ،وســنرى ً
فــي حياتنــا ،ســنتعرّ ف علــى شــخصيّات رياضيّــة ُملهِ مــة،
معــا اللحظــات األوليمبيّــة الحاســمة التــي
وســنناقش ً
ً
ِّ
ســا ذي أهميّــة علــى
مؤس ً
حدثــا
جعلــت مــن األولمبيــادة
مســتوى العالــم.
سيشــارك األوالد والبنــات خــال لورشــة بأحجيــات،
فيديوهــات قصيــرة ونقاشــات جماعيّــة.
جمهور الهدف :صفوف الثاني-السادس

الوقت 45 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

اإلبتكار اإلسرائيلي للمبتدئين/ات

أونالين

ّ
هــل تســاءَ
لتم/ن مــرّ ة مــا الــذي يجعــل دولــة إســرائيل
عاصمــة لالبتــكار؟
الورشــة تكشــف للمٌ شــاركين/ات بشــكل أوّ لــي عالــم
معــا علــى مراحــل عمل ّيــة
االبتــكار اإلســرائيلي .ســنتعرّ ف ً
االبتــكار ،وسنكتشــف كيــف يمكننــا نحــن ً
أيضــا أن نصبــح
مبتكِ ريــن ومبتكِ ــرات.
فعالــة ،ألعابً ــا تنافســيّة
ّ
تشــمل الورشــة أنشــطة
ونقاشات بين المشاركين/ات.
الصف الخامس وما فوق ،الطواقم التربويّة
جمهور الهدف :من
ّ

الوقت 45 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

تشخيص االحتياجات

مباشرة في مركز بيرس

أونالين

ّ
هل ّ
رتم/ن مرّ ة من أين يبدأ االبتكار؟
فك
فــي هــذه الورشــة ،سنكتشــف ّ
كل شــيء يبــدا مــن
أن ّ
الحاجــة!
كل مــا علينــا فعلــه لــي نبــدأ هــو البحــث عــن المشــاكل
ّ
والتحدّ يــات مــن حولنــا!
ســيتدرّ ب المشــاركون/ات علــى المرحلــة األولــى
ّ
واألهــم فــي عمليّــة االبتــكار  -مرحلــة تشــخيص الحاجــة،
سيكتســبون أدوات تســاعدهم علــى اكتشــاف التحد ّيــات
فــي المجــاالت المختلفــة فــي الواقــع الــذي يحيــط بهــم/ن،
مثــ ً
الطــب ،البيئــة وغيرهــا ،وذلــك مــن
ا :المواصــات،
ّ
خــال فعاليّــات جماعيّــة.
جمهور الهدف :صفوف العاشر-الثاني عشر/الطواقم التربويّة

الوقت 45/90 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

كيف َ
يولد المبتكِ رون/ات؟

مباشرة في مركز بيرس |

أونالين

لكل واحد وواحدة ّ
منا القدرة على أن يصبح مبتكِ رً ا/مبتكِ رة!
ّ
ســنتخطى الصــورة النمطيّــة الشــائعة حــول
ّ
فــي الورشــة،
التمعــن فــي الشــخصيّات
ّ
شــخصيّة المبتكِ ــر/ة مــن خــال
المختلفــة مــن عالــم المبــادرات واالبتــكار!
"عــدي ألتشــولر" ،مختــرع تطبيــق وايــز!
ســنتعرّ ف شــخصيً ا علــى َ
أسســت حركــة الشــبيبة "أجنحــة
وعلــى َعــدي ألتشــولر التــي ّ
ً
وأيضــا علــى عزيــز قعــدان
الكريمبــو" و"-ذكــرى فــي الصالــون"!
ّ
ً
للتغلــب علــى إضطرابــات نقــص االنتبــاه،
جهــازا
الــذي اختــرع
وعلــى شــخصيّات ُملهِ مــة أخــرى!
ســيقوم المشــاركون/ات بإكتشــاف وتشــخيص مفاتيــح االبتــكار
 مجموعــة مــن الخصائــص التــي تم ّيــز المبتكِ ريــن والمبتكِ ــرات.جمهور الهدف :صفوف السابع وما فوق

الوقت 45/90 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

التربية من أجل السالم خالل الرياضة

ورشة ميدانيّة

حــل
مركــز بيــرس للســام يملــك خبــرة واســعة وغنيّــة فــي
ّ
وتطبيــق أســاليب التربيــة مــن أجــل الســام والتعــرّ ف علــى اآلخــر
مــن خــال الرياضــة.
مــن خــال هــذه الورشــة ،ســيتعرّ ف ُ
المشــاركون/ات عالــم
مضاميــن الرياضــة كأداة ربــط وتضامــن ،وعلــى قوّ تهــا كلغــة
دوليّــة عابــرة للثقافــات.
ّ
توفــر الورشــة للمشــاركين/ات خلف ّيــة نظر ّيــة وعمل ّيــة فــي مجــال
قيــادة وإدارة األنشــطة فــي األطــر المختلفــة التــي يعملــون فيها.
خــال الورشــة ،ســيتعرّ ف المشــاركون/ات علــى عــدّ ة أســاليب،
ومنهــا :طريقــة الـــ " "FairPlayكأداة للحــوار وتســوية الخالفــات،
أســلوب "محادثــة المجموعــة" والــذي يفســح المجــال للحــوار
ّ
وتعلــم الكثيــر عــن األخالقيّــات والقيــم فــي الرياضــة
األخالقــي
مــن خــال أحــداث حقيقيّــة وموضوعيّــة مــن عالمنــا.
ّ
تمكــن الطــاب مــن
أســلوب "ممارســات اللغــة" ،ممارســة اللغــة
الرياضــي والتدريبــات األساســيّة فــي
االســتمتاع مــن النشــاط
ّ
ّ
وتعلــم لغــة "اآلخــر".
كــرة القــدم،
جمهور الهدف :صفوف الثاني وما فوق/الطواقم التربويّة

الوقت 90 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

ورشة اللعبة المنصفة FAIRPLAY

ورشة ميدانيّة

ّ
تــم تطويــر أســلوب الـــ " "FairPlayبهــدف تعزيــز عامــل
اإلنصــاف فــي مباريــات كــرة القــدم ،ومشــاركة الالعبيــن/ات
فــي المســؤوليّة مــن أجــل مبــاراة مبن ّيــة علــى اإلنصــاف ،الود ّيــة
ّ
واحتــرام الخصــم .تتميّــز الورشــة ّ
تســلط الضــوء علــى
بأنهــا
الســلوك المنصــف والــودّ ي علــى أرض الملعــب وخارجــه ً
أيضــا.
ّ
يتعلــم
مــن خــال األنشــطة الرياضيّــة الممتعــة والشــيّقة،
المشــاركون/ات فــي الورشــة كيف ّيــة العمــل كمجموعــة ،ويــرون
ّ
يقــل أهميّــة عــن الهــدف.
أن الطريــق ال
ّ
بإمــكان الطواقــم التربويّــة ،الطــاب والطالبــات أن يمارســوا
بأنفســهم أفضل ّيــات مبــاراة كــرة القــدم دون أن يكونــوا العبيــن/
العبــات محترفيــن/ات!
جمهور الهدف :صفوف الثاني وما فوق ،الشبيبة ،الطواقم التربويّة الوقت 90 :دقيقة
اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

صندوق األدوات لإلبتكار

مباشرة من مركز بيرس |

ورشة ميدانيّة

كل واحد ّ
القدرة على التفكير بشكل خ ّ
منا!
لق وإبداعي تكمن في ّ
ّ
المهــم أن نكتســب ألنفســنا
مــن أجــل تطويــر هــذا التفكيــر ،مــن
اإللهــام وأن نســمح ألنفســنا بالتفكيــر فــي األمــور غيــر المألوفــة وغيــر
ّ
المتبعــة ،والتــي ليســت بالضــرورة منطق ّيــة أو ليــس مــن الواضح كيف
كل االختراعــات
يمكــن القيــام بهــا .مــن هــذه النقطــة تقري ًبــا انطلقــت ّ
الكبيــرة فــي العالــم!
مصطلحــي االبتــكار واإلبــداع
تهــدف هــذه الورشــة إلــى توضيــح
ّ
لــكل واحــد مــن المشــاركين/ات فــي الورشــة .خــال
ومالءمتهمــا
ّ
الورشــة ،ســيتدرّ ب المشــاركون/ات بمجموعــات صغيــرة علــى عمل ّيــة
التفكيــر اإلبداعــي ،وسيكتشــفون مــن خاللــه العالقــة بيــن االبتــكار
والتفكيــر اإلبداعــي.
مشــاركة الفكــرة مــع الزمالء/الزميــات هــي جــزء أساســي فــي
ســيرورات اإلبتــكار ،وعليــه ســيتدرّ ب المشــاركون/ات علــى عــرض
الفكــرة أمــام بقيّــة المجموعــات.
جمهور الهدف :صفوف السابع حتى التاسع  /الطواقم التربويّة

الوقت 90 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

#من_أنا

مباشرة من مركز بيرس

ورشــة مثيــرة لإللهــام ،والتــي ســنناقش فيهــا موضــوع
الهو ّيــات وجوانبهــا فــي المجتمــع اإلســرائيلي .ســيتعرّ ف
ِّ
ومؤثــرة مــن
المشــاركون/ات علــى شــخصيّات مختلفــة
المجتمــع اإلســرائيلي .ســيبحثون فــي دوائــر االنتمــاء التــي
ً
ّ
نقاشــا حــول أهميّــة هــذه
بهــم/ن ،وســيُجرون
تحيــط
العوامــل فــي الحيــاة اليوم ّيــة.
لــكل مشــارك ومشــاركة
هــذه الورشــة تتيــح المجــال
ّ
للتواصــل وتق ُّبــل الهويّــات المختلفــة والمميّــزة التــي
تكوّ نــه/ا.
جمهور الهدف :مجموعات متعدّ دة الثقافات  -صفوف الثامن فما فوق

الوقت 90 :دقيقة

اللغات :عبريّة ،عربيّة

عدد المشاركين/ات25-20 :

التفكير التصميمي

أونالين
مباشرة من مركز بيرس

طريقة عمليّة وإبداعيّة لمواجهة التحدّ يات

فــي هــذه الورشــة ســنتعلم مبــادئ أســلوب "التفكيــر
التصميمــي" :إلهــام  -مــا هــو التحــدّ ي؟ كيــف ،وبمــاذا يمكــن
ّ
ّ
نتعلــم مــن ذلــك؟ التركيــز  -كيــف يمكننــا أن
التأمــل وكيــف
نحــوِّ ل أفكارنــا إلــى حلــول (منتجــات  /خدمــات)؟ كيــف ُنجــري
محادثــات العصــف الذهنــي بشــكل خــ ّ
اق فعــ ً
ا؟ والتطبيــق
 مــا هــو النمــوذج األوّ لــي؟ مــا هــو  MVPوهــل لــه أهميّــة؟بــكل ذلــك بــدون إســتهالك المــوارد؟
وكيــف نقــوم
ّ
ســنتدرّ ب علــى اســتخدام العوامــل المختلفــة التــي تكــوّ ن
معــا "تحدّ يً ــا تصميميً ــا".
النمــوذج ،وســنبني ً
ّ
المعلمون/ات،المدراء/المديرات،أصحاب/صاحبات
جمهورالهدف:
الوظائف في المدرسة
اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة ،روسيّة

الجهة التي ُتجري الورشةPRESENTENSE :

الوقت 45/90 :دقيقة
عدد المشاركين/ات25-20 :

ّ
مقدمة للمبادرات والتأثير اإلجتماعي
كيف يتماشى التغيير االجتماعي والقيمة االقتصاديّة مع بعضهما البعض

أونالين
مباشرة من مركز بيرس

فــي هــذه الورشــة ،ســنتطرّ ق إلــى المصطلحــات
األساســيّة والصيحــات المركزيّــة فــي عالــم
باألخــص المبــادرات
المبــادرات اإلجتماعيــة،
ّ
التــي تهــدف إلــى التأثيــر اإلجتماعــي .فــي البدايــة،
ّ
والمركبــات المختلفــة
ســنتطرّ ق إلــى الخصائــص
التــي تتم ّيــز بهــا المبــادرات اإلجتماعية ،وســنعطي
أمثلــة عــن مشــاريع ومبــادرات أحدثــت تغييــرً ا
كبيــرً ا فــي مجالهــا.
بعــد ذلــك ،ســنفهم كيــف تغيّــر العالــم ،وكيــف
نجحــت النمــاذج اإلقتصاديــة والتكنولوجيــات
المختلفــة فــي تغيير عالــم التمويل وتجنيــد الموارد،
ّ
االتصــال ،وعمليً ــا قــدرة األشــخاص
قنــوات
"العاديّيــن" علــى إحــداث تغييــر إجتماعــي هــام.
ّ
المعلمون/ات ،المدراء/المديرات ،أصحاب/صاحبات
جمهور الهدف:
الوظائف في المدرسة
الوقت 45/90 :دقيقة
عدد المشاركين/ات25-20 :
اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة ،روسيّة

الجهة التي ُتجري الورشةPRESENTENSE :

للتنويع والتعميم في مجال الستارت اب
ّ
الحق في اإلبتكار
للجميع

أونالين
مباشرة من مركز بيرس

دولــة إســرائيل تعتبَ ــر عاصمــة للمبــادرات والهايتــك ،وفيهــا
ُ
والملهِ مــة.
الكثيــر مــن المشــاريع والتكنولوجيــات الرائــدة
كل فئــات المجتمــع مــن ثمــار هــذا
مــع ذلــك ،ال تســتفيد ّ
اإلزدهــار ،وال تحظــى جميعهــا بفرص متســا وية للمشــاركة
والمســاهمة فيــه.
يتميّــز جوهــر عملنــا ،فــي "بريزنتنــس" ،برؤيــا تهــدف إلــى
تطويــر وإثــراء مجتمعاتنــا ،وبنــاء محــرّ كات إزدهــار إقتصــادي
وحــل المشــاكل األساســيّة فــي المجتمــع اإلســرائيلي.
ّ
كمؤسســة تعمــل فــي المجــال منــذ أكثــر مــن ِعقــد،
ّ
وتديــر عشــرات مشــاريع المبــادرات فــي البــاد ،ســنعرض
عليكــم الوضــع الخــاص الــذي تتواجــد فيــه دولــة إســرائيل،
وســنتطرّ ق مــن خــال حــاالت عينيّــة مــن المبــادرات التــي
نقودهــا إلــى كيف ّيــة إحــداث تغييــر وتأثيــر إجتماعــي كبيــر مــن
خــال المبــادرة واإلبتــكار.
ّ
المعلمون/ات ،المدراء/المديرات ،أصحاب/صاحبات
جمهور الهدف:
الوظائف في المدرسة
الوقت 45/90 :دقيقة
عدد المشاركين/ات25-20 :
اللغات :عبريّة ،عربيّة ،إنجليزيّة ،روسيّة

الجهة التي ُتجري الورشةPRESENTENSE :

