
  

 

 

 2018 يناير

  :ةالخبرة العملي   تدمجللمشاركة في دورة أكاديمية  والطالباتدعوة للطالب 

مجال حقوق لالفرص والتحديات في التثقيف  -من األوساط األكاديمية إىل المدرسة 
 اإلنسان

تنفيذ مشروع ال خرج لحّيزسي، 2019-2018وفي العام الدراسي  2018-2017في العام الدراسي 
كز دراسة السياسة والمجتمع األوروبي والمدرسة ثنائية اللغة في بئر السبع مشترك لمر

التابع لالتحاد األوروبي. وكجزء من المشروع،  +(إيراسموس )بتمويل من برنامج جان مونيه 
فرصة لتطبيق المعرفة التي بمن جامعة بن غوريون في النقب  سيحظى طالب وطالبات

 منعمليات دراسة حقوق اإلنسان  تنظيمإضافًة لاديمية، خالل دراستهم األكلديهم تراكمت 
شكل جائزة عىل . هذا في مقابل الدفع بالتعاون مع طالب المدرسة منظور االتحاد األوروبي

 .نقدية للمشاركين في المشروع

المعرفة والتدريب خالل دورة أكاديمية، وسوف تكون هناك  والطالباتسوف يتلقى الطالب 
المدرسة. وبطبيعة الحال  تالميذرفة التي تراكمت في الممارسة العملية لحاجة لتوفير المع

 الطالب من دراسة حقوق اإلنسان والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان الدورة نسوف تمكّ 
 انكشافهم ، فضال عنكذلك ، من المنظور األوروبي ومن المنظور اإلسرائيليبشكل عميق

من التعرف عىل  التالميذه الدورة هو تمكين ض من هذالغرلتعليم ثنائي اللغة في إسرائيل. ل
فرصة لتجربة  الباتوإعطاء الطالب والطكما ، تلفة بطرق مبتكرة ومثيرةحقوق اإلنسان المخ

 .الممارسة التعليمية الفريدة للمدرسة ثنائية اللغة

 

 

 

 



  

 

 تشمل المشاركة في المشروع ما يلي:

 -إىل المدرسة  ةمن األكاديمي": (الثاني الدراسي الفصل). المشاركة في دورة تحضيرية 1
 ."حقوق اإلنسانالتثقيف لالفرص والتحديات في مجال 

 ساعة معتمدة 2نطاق: ال

جولة  + 15:45-14:15 رس أسبوعي في الساعاتد) 2018 المدة: الفصل الدراسي الثاني
 .(واجتماع تحضيري

قسم  / كمقسم السياسة والح /األوروبية من الشعبة  ماّدةا باعتباره بالدورةسيتم االعتراف 
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية.دورة عامة في كلية  / التربية

خالله الذي و ،في بئر السبع (هاجر) ثنائية اللغةدغانيا  مدرسة في. المشاركة في المشروع 2
خالل  والطالباتالب في الدورة، للط والطالباتالطالب  سينشئهالمحتوى الذي  سيتم تمرير

المشاركة في هذا الجزء .(أحداث ذروة +تدريس الموضوع في الدروس ) 2019العام الدراسي 
 .سُتخوِّل المشاركين بنقاط معتمدة في نطاق دورة سترافق النشاط المدرسّي.

 2019الثاني  +المدة: الفصل الدراسي األول 

ي، والمشاركة في ساعة من النشاط في المدرسة خالل الفصل الدراس 30نطاق النشاط: 
 اجتماعات التدريب واإلعداد.

جميع حضور المشروع لمدة ثالثة فصول دراسية في المجموع. تتطلب المشاركة  يستمرّ س
 أجزاء المشروع.

سيحصل المشاركون عىل جائزة نقدية في نهاية المشروع، شريطة أن يستوفوا جميع 
 .المتطلبات

التثقيف في مجال حقوق  ستتناول لمدرسةمحتويات الدورة األكاديمية واألنشطة في ا
 اإلنسان، من منظور االتحاد األوروبي.



  

 

 (اللقبالذين لديهم عىل األقل سنة أخرى إلكمال )طالب وطالبات  لهذا المشروع نبحث عن
 مع المؤهالت التالية:

 حقوق اإلنسان اهتمام بموضوع -

 فية والتعليم ثنائي القوميةالتعددية الثقا، التعليم الثنائي اللغةاهتمام بموضوع  -

 أفضلّية – التدريب / التدريس /الخبرة في التعليم  -

 روتم في ميخالإىل السيدة  ا/ترشيحهإرسال المشاركة في المشروع  ترغب/من يرغب عىل
  rotmi@post.bgu.ac.il  البريد اإللكتروني:

 الوثائق التالية: إرفاق مع  -كانون ثاٍن /يناير 31تى ح

 الدراسة تصديق -

 عريضة عالمات -

 (كلمة 450 ليس أكثر من) حاِفزرسالة  -

 سيرة ذاتية -

تشمل الّتي فرز ال، ستجرى عملية فبراير/من شهر شباط 14-12, في أيام اإلثنين حتى األربعاء
 مقابالت شخصية.
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