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مدراء ومديرات المدارس في لواء الجنوب
معلمات ومعلمي البيولوجيا االعزاء،
يسعدنا أن نبشركم أنه وبمبادرة من البروفيسور يارون زيف ،البروفيسور رؤوفين يوسف والبروفيسور نداف شاشير من
جامعة بن غوريون ،سيتم إطالق مشروعين في العام الدراسي المقبل اللذان سيتناوالن االستصالح والترميم البيئي والتعرف
على النباتات والحيوانات في الجنوب .تهدف هذه المبادرة إلى تعريف الطالب بنظام البحث والتفكير العلمي ،لتقوية العالقة
بين سلك التربية والتعليم واألوساط األكاديمية ،وتقوية عالقة الطالب مع نشاط الحفاظ على الطبيعة في الجنوب.
سيتم إجراء ورش العمل وتوجيهها من قبل فريق من الباحثين وطالب البحث الرائدين في هذا المجال.
ورشة بحث في وادي حثيرة– بتوجيه من طالب الجامعة من مختبر مدرسة االستدامة بقيادة البروفيسور يارون زيف
ويورام تسفيك من مركز "هدهد -דוכיפת " لعلم الطيور والبيئة في يروحام .في هذا اإلطار ،سيتم كشف الطالب للتحديات
في االستصالح والترميم البيئي لمناطق المناجم ،المشاركة في تطويق وتعريف الطيور في الطبيعة أو مراقبة العقارب وسيتم
كشفهم ألبحاث حول هذه المواضيع .ورشة العمل هذه مخصصة لطالب بئر السبع والنقب الشمالي والمنطقة المحيطة.

ورشة بحث في مالحة عفرونا– بإشراف من قبل البروفيسور رؤوفين يوسف وطالب حرم جامعة بن غوريون في إيالت
وبتوجيه من البروفيسور نداف شاشر .سيتم كشف الطالب للتحديات في االستصالح والترميم البيئي لبيوت التنمية الحساسة
التي تم ضرها من التلوث النفطي لـشركة كاتسا (קצ"א) ،وسيشاركون في جولة لفهم العالقات المتبادلة بين النباتات
والحيوانات المحلية وسيحظون بخبرة وتجربة مراقبة الطيور للتعرف على التنوع البيولوجي الفريد للمنطقة .الورشة هذه
مخصصة لطالب جنوب النقب والعربة وإيالت.
الورشة يمكن ان تشكل بديل للجولة البيئية ،المطلوبة ضمن خطة التعليم فب البيو بحث(ביוחקר)
بإطار هذه الورشة سيتم كشف الطالب ألفكار البحث ,التي قسم منها يمكن ان يشكل قاعدة لوظائف ومشاريع البيو-بحث
(ביוחקר) واألطروحات المدرسية البحثية بمستوى خمس وحدات (עבודות גמר).
اهداف الورشة:
 .1إضفاء فهم كبير لعملية البحث والتفكير العلمي.
 .2معرفة المبادئ البيئية األساسية للنظام البيئي ومكوناتها.
 .3االنكشاف للتشابكات في علم البيئة العملي واالستصالح والترميم البيئي في مناطق تعدين واستخراج الفوسفات.
 .4إجراء البحوث الموجهة والمنظمة وفق أسس التفكير العلمي.
 .5لقاء المحاضرين األكاديميين وطالب البحث األكاديمي.

مبنى الورشة:
.1يوم دراسي في المدرسة في نطاق ساعتين إلى ثالث ساعات تدريسية.
 .2جولة ميدانية ليوم كامل (من الصباح حتى المساء) في المنطقة المخصصة بما في ذلك نشاط للتعرف على الطبيعة.
 .3تلخيص مجرى الجولة في المدرسة في نطاق ساعتين تدريسيتين.
 .4نشاط طالبي من أجل البيئة.
المشاركة في ورشة العمل مجانية (تشمل التدريب ،النقل ومرافق وفقًا لمتطلبات غرفة تقييم الطوارئ (חדר מצב)) ولكنها
تتطلب مشاركة أهلية طالب ومعلمي المدرسة والمجتمع المحلي للمدرسة في رفع الوعي ألهمية حماية البيئة والتنوع
البيولوجي ومشاركة المعلم المسؤول عن المشروع في المدرسة في اجتماع تمهيدي ،للتعرف على الجولة التي سيتم في
شهر تشرين أول (أكتوبر).

ورش العمل مخصصة لمجموعات تصل إلى  25طالبًا وستقام في األشهر من تشرين أول (أكتوبر) حتى شهر اذار
(مارس).
المدارس المهتمة بالمشاركة في المشروع مدعوة للتسجيل في النموذج الموجود في هذا ارابط.
من الممكن أن يتم افتتاح دورة استكمال والتي تشمل المشاركة في جولتين أو ثالث جوالت والتعامل مع األسس األولية
إلجراء البيوبحث (ביוחקר) واألطروحات المدرسية البحثية بمستوى خمس وحدات (עבודות גמר) ،حول هذا الموضوع
أيضًا يوجد تطرق في النموذج الموجود في الرابط.
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