מעוניינים לעודד את תלמידיכם לחקור נושאים ובעיות סביבתיות?
להעצים את בני הנוער לקחת אחריות ולהשמיע את קולם?
לנטוע בהם את ההרגשה שהם יכולים להוביל לשינוי?
אם עניתם בחיוב על השאלות הללו הצטרפו עוד השנה לתוכנית הבינלאומית

YRE – Young Reporters for the Environment

כתבי סביבה צעירים

(תלמידי תיכון דרכ"א רימון ,חדרה ,מסקרים את הכנס הבין לאומי עבור אירגון 'הדגל הכחול')

תכנית 'כתבי סביבה צעירים' היא רשת בינלאומית (מטעם ארגון  )FEEשל בני נוער העוסקים בעיתונות וחינוך
סביבתי לפיתוח בר קיימא .
מטרת התכנית היא לעודד כתבים צעירים ,בגילאי  11עד , 18לחקור נושאים ובעיות סביבתיות ,להציג או
להציע פתרונות ולדווח עליהם באמצעים עיתונאיים  -כתיבה ,צילום או וידאו .

באמצעות בחירה חופשית של הנושאים ע"י בני הנוער והעלאת דרכים לפתרון ,אנו
מעודדים אותם להסתכל סביבם ,לגלות את המפריע להם ולנסות להביא לשינוי – הם
עצמם – בזכות עבודה ודיווח נכון .התכנית מעודדת לגלות את כל המשמעויות של בעיה
סביבתית על כל גורמיהם וחותרת להטמיע בבני הנוער עבודה בראיה חיובית ללא "אני
מאשים".
ייחודה של התכנית היא בהקניית כלי עבודה נכונים רלוונטיים לימינו ולעולמם של בני הנוער .כיום "פוסטים" עיתונאיים הכתובים
נכון ,תמונות מדויקות ,או סרטונים ברשתות החברתיות הם הפלטפורמה להעברת מסרים ,לאיחוד הקהילה סביב נושא
משמעותי ולעשייה סביבתית – חברתית אמיתית .התכנית מלמדת את התלמידים כיצד להציג את הנושא ופתרונו בעולמות אלו
על מנת להגיע לאותה עשייה מבורכת.
בנוסף מציעה התכנית אפשרות לקשרים בינלאומיים עם בתי ספר מארצות שונות אשר משתתפים בתוכנית גם הם במהלך
העבודה בראיה כי לסביבה אין גבולות.
על מנת לבחור את העבודות שייצגו את ישראל בתחרות ,תערך תחרות לאומית בין בני הנוער אשר יגישו תחקירים ועבודות.
הזוכים במק ום הראשון בכל קטגוריה יזכו להשתתף בתחרות הבינלאומית הנערכת בין  30המדינות בהן פועלת התכנית.
חשוב להדגיש – כלל החומרים קיימים גם בעברית וגם בערבית כאשר ההגשה לתחרות יכולה להיות בעברית,

בערבית או באנגלית ,לבחירת המורה והתלמידים.
השתתפות בתכנית היא ללא עלות

ניתן למצוא מידע נוסף אודות התוכנית באתר הבין-לאומי
/http://www.yre.global
ללמוד עוד על התכנית ועל פעילויות חינוך נוספות
של אוקואשן בקרו אתר www.ecoocean.org
"פחית אחת ,עולם שלם" לאון גאילוב,
תיכון טכנולוגי נעמ"ת ,חדרה

"הפסולת הורגת" אור שיר ,דרכ"א רמון ,גדרה

וכמובן נשמח לענות לכל שאלה ולספק הבהרות.
עינב (נבי) כהן eynav@ecoocean.org
"

