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 فاتحة الكّراسة

 هذه املبادرة تقّدم نشاطات أصالنّية مالئمة لتوجيه عاملي/ات التربية والّتدريس في بداية مشوارهم امِلنهّي.

 .تطوير املساواة الجنسوّيةهذا التطوير جزء من مشروع تطبيقّي غايته 

 

 CHANGE املبادرة في إطار  مشروع 

ذي استمّر أربع سنوات ) Horizon 2020في إطار  CHANGEالكلّية األكاديمّية بيت بيرل شريكة في مشروع تطبيقّي  
ّ
( 2022-2018ال

شديد على ترقية النساء في الِعلم والبحث.  -وهدفه
ّ
موّجهة إلى التغيير واآلراء، السياسة جّل النشاطات في املشروع ترقية املساواة الجنسوّية بالت

(.  بشترك في Agents Transfer – Tasاملعمول بها والتعامالت في مؤسسات البحث بواسطة أفعال تطبيقّية بقيادة وكالء التغيير )

  سلوفانيا وإسرائيل(.  دول التحالف: النمسا، أملانيا، البرتغال، سلوفاكيا، 6املشروع سبع مؤسسات جامعّية، كلّيات ومعاهد أبحاث )من 

h2020.eu-https://www.change  

ه يوجد ميول جنسوّي ليس معروفا، ومن الصائب اقتراح طرق املواجهة في حقل التربية وجلب تطوير النشاطات يستِند إلى 
ّ
الفرضّية بأن

(، 2004-2003في النشرة الصادرة عن الهيئة التنفيذّية العاّمة )لسنة  حداث التغييرات االجتماعّية.التغييرات في الرؤى العاملّية املسبقة وإ

ه في أيدي العاملين/ات في التدريس في جهاز التربية والتعليم" -يوجد تطّرق إلى أهمّية َدْور العامل/ة في التدريس
ّ
مفتاح  باإلمكان القول بأن

رة وحّتى إنهاء مرحلة التعليم يسهم في إيجاد  اعّي. تغيير التعامالت التربوّيةاإلسهام في تغيير البناء االجتم
ّ

مع األوالد والبنات منذ الطفولة املبك

موح لكال الِجنَسين وملجتمع متساٍو وعادل أكثر".
ّ
أساس مفهوم الجنسوّية يقوم على الوعي بأّن "النسائّي" و "الرجولّي"، كما  القّوة الكامنة والط

وفان ومعروضان، هما جزء من البناء الجنسوّي الذي يتجّرد ويلبس أشكاال مختلفة في سياقات مختلفة في الثقافة، اللغة، وفي هما معر 

 فضاءات مختلفة بما في ذلك عالم العمل والتربية.  

ب بين العاملين/ات في التدريس وبين األوالد، في املرحلة التي تتبل
ّ

ور فيها الهوّية املهنّية لعاملي/ات التربية في بداية مشوارهم، في اللقاء املرك

م الوعي واالنتباه إلى اللغة الجنسوّية إلى جانب بلورة املواقف واألخذ بأدوات  واألهل وآخرين تقترح املبادرة تحضيرا مالئما يساعد على تقدُّ

 وّية. ترب

 

  أهداف املبادرة

  ّم األلوّيات لدى العامل/ة في التدريس في بداية مشوارهم امِلنهي
ّ
 تطوير الوعي بأهمّية الجنسوّية في إعداد الحوار وُسل

 تطوير القدرة لدى عاملي/ات التربية والتدريس في بداية مشوارهم امِلنهّي على مواجهة صراعات ذات طاَبع جنسوّي في عالم املدرسة 

 وروضة األطفال

  فافّية الجنسوّية فيما بين شريكي/ات الوظيفة، والطالب والطالبات وفي
ّ

م الش االهتمام بالقدرات على القيام بالعمل من أجل تقدُّ

 البيئات التعليمّية
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 طاقم التطوير واإلعداد للمبادرة والفعالّيات:

 في إطار سلطة البحث، الكلّية األكاديمّية بيت بيرل  Change  د. حنا حيمي، محاضر، مدير مشروع استشارة أكاديمّية: 

 hanah@beitberl.ac.il 

رات املبادرة:  مطّوِّ

زة وموّجهة في وحدة "نبسط الَجناح"، الكلّية األكاديمّية بيت بيرل  ِ
ّ

زة املبادرة. محاضرة، مرك ِ
ّ

 د. ريمونا كوهين، مرك

 rimona@gmail.com 

وموّجهة في وحدة "نبسط الَجناح"، الكلّية األكاديمّية  ي العربي للتربيةفي املعهد االكاديم الستاج مركزة ،د. صفية حسونة عرفات، محاضرة

 بيت بيرل 

safiehar@gmail.com 

فة متعّددة املجا
ّ
مة في مدرسة ابتدائّية، خّريجة الكلّية األكاديمّية بيت بيرل نوعا بيكر، مؤل

ّ
 الت في املسَرح ومعل

noa333@gmail.com 

مة في مدرسة ابتدائّية، خّريجة الكلّية األكاديمّية بيت بيرل -عنبال بار
ّ
دة عالقات ومعل

ّ
 نورائيل، محامية، موط

inbalbar21@gmail.com 

ّي،
ّ
قة رسم خط

َ
sarah.horovitz@gmail.com سارة هوربيتش، مراف

mailto:hanah@beitberl.ac.il
mailto:rimona@gmail.com
mailto:safiehar@gmail.com
mailto:noa333@gmail.com
mailto:inbalbar21@gmail.com
mailto:sarah.horovitz@gmail.com
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إحالة إلى مخزونات املصادر واملواّد 
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تهدف إلى تعزيز  والتيموجودة تربية والتدريس الذين هم في بداية مشوارهم املنْهّي مدعّوون إلى التعّرف على مواّد مختارة العاملون في ال

زن ومالءمته ، الستعمالهالِجنسوي االنصاف 
ّ
 ق. ايللجماهير املستهَدفة وللس بشكل مت

 ي التدريس فضاء تربوّي بّوابة عامل

 جنسوّية ومساواة بين األجناس في التربية

 شيب، املسؤولة عن املساواة بين األجناس في التربية-أقوال املسؤولة أوشرا لرر 

م في اتدريس: وحدة املس-مواّد تعليم املساواة  موضوعواة بين األجناس في التربية تقترِح مواّد تعليم متنّوِعة واسعة النطاق، هدفها التقدُّ

تستطيعون أن تجدوا أفكارا كثيرة للمجموعات وجلسات التفعيل، وكذلك مواّد خلفّية في مواضيع مختلفة، الجنسوّية في الصفوف واملدرسة. 

ة، داخل خطط تعليمّية في مجمل املواضيع، وعن طريق تطبي
ّ
ق أفالم قصيرة وغيرها. من املهّم دمج قضايا جنسوّية ومساواة في دروس مستقل

 هذا الِقسم يشمل عددا من البرامج الجاهزة.مختلف الطرق والتكتيكات التربوّية. 

 .
ّ

ال مساواة بين تدريس ذو حساسّية ِجنسوّية: ثالث وحدات تعليم على النت تمنحك القاعدة لتطوير املساواة الِجنسوّية لديك في الصف

 األجناس في املجتَمع، ال مساواة بين األجناس في التربية، أ
ّ

 دوات تطبيقّية في الصف

قة بالجنسوّية. لكّل يمناسبات ِجنسوّية في جدول السنة: في جدول السنة  ِ
ّ
م، عيد أو مناسبة جوانب ِجنسوّية و صهيونّية مهّمة والتي هي متعل

 ف. بكل موضوع يتم تعليمه في الصهذه املناسبات في ّية يمكن دمج املضامين املقترحة بموضوع الجنسو مختلفة. 

صات وإجماالت ألبحاث رائدة من الحقل األكاديمّي وكذلك تقارير ومسوحات أعّدتها هيئات رائدة في 
ّ

معلومات ومسوحات: في هذا الِقسم ملخ

م مثل الــا
َ
 واألمم املتحدة.OECD لعال

 في هذا الِقسم ثالثة أمثلة.-مدارس تحكي: مشاريع، نشاطات ومعارض في املدارس في أنحاء البالد

/equality-gender-and-https://pop.education.gov.il/gender 

 4.10.2020في تاريخ 

 

ما هبي فضاءات نمّو وانتماء، ا االيمانقائم على קדמה( كدما )مخزون في 
ّ
ّن املدارس ليست فقط أماكن الكتساب املعرفة النظرّية، وإن

  ر الوعي واالنخراط.حوار ونقاش، تطوي

ه باإلمكان القيام بالتربية من أجل املساواة الِجنسوّية في كّل يوم، وتعليم الجنسوّية في كّل درس: في الحساب واللغة،
ّ
في التاناخ  "نحن نؤمن أن

ما القيام باملساواة الِجنسوّية: على جدران املدرسة
ّ
، في االستراحات، في الحوار الصفّي، واألدب، في العلوم والرياضة. وليس فقط التعليم، وإن

   في الّرحالت، في الحفالت، في أّيام الرياضة وفي كّل فعالّية للمدرسة.

ة درس للمدرسة االبتدائّية والفوق ابتدائّية، هذه خط 19للجنسوّية" شملنا קדמה( كدما )في "دفاتر 
ّ
مع جدول أعمال جنسوّية،  طخط

  ات والطالب. من املهّم لنا التأكيد على أّن االنشغال بالِجنسوّية هو ليس فقط للبنات.  والتي هي موضوعة للطالب

 

https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/
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عة، لكّن األهداف متماثلة: طرح األسئلة ونقد الالمساواة بين النساء والرجال، إثارة الوعي بالفجوة الجنسوّية وأبعاد ها على املضامين متنّوِ

مة لثقافتنا، نساء يعملن ويناضلن في املجاالت املختلفة، التفكير بطرق عمل لتص رة ومصّمِ ِ
ّ
حيح الوضع، وللتعرُّف على شخصّيات نسائّية مؤث

   واقع ليس متساويا".

أمثلة على الفعالّيات: تحليل ونقاش السرد لسندريال، أبطال خارقون وبطالت خارقات، تشبيهات نساء وِرجال في اإلعالنات، ظهور نساء 

 ورجال في أسطورة الفصح.

 2.pdf-https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/02/gender_reader_26 

 4.10.2020في 

 (המועצה לילד החוסה, מרכזיה חינוכית) مجلس الولد بالتبّني، مركزّية تربوّية

 

 معّدة ألبناء الشبيبة في املدارس الداخلّية.فعالّيات 

ة عمل للجنسوّية والهوّية الجنسّية. هدف الفعالّية االنشغال، نقاش املواقف في مواضيع الهوّية الجنسّية والجنسوّية.
ّ
 خط

 د: نقاش، أسئلة صحيح/غير صحيح وتطبيق املوضوع حول حالة معّينة. العمر املستهَدف الّراشليةوصف الفعا

content/uploads/2018/08/marac_migdar.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

 4.10.2020في 

 

ق بهوّيتهم الِجنسوّية لل
ّ
صبيان في املجتمع، في الثقافة والتربية. وصف من هو الرُجل الحقيقّي: هدف الفعالّية استيضاح املواقف فيما يتعل

 وحوار. العمر املستهَدف: الّراشد الفعالّية، نقاش بحسب صور ومعلومات عن رجال مشهورين، تصنيف الصفات

ploads/2017/05/mi_gever.pdfcontent/u-https://yeladim.org.il/wp 

 4.10.2020في 

 

 موّجه لتحليل مواّد تعليم من وجهة نظر حساسّية ِجنسوّية

 رة عن الهيئة التنفيذّية العاّمة الخاّص بالتربية للمساواة الِجنسوّية في املؤّسسات التربوّيةمستِند إلى النشرة الصاد

 https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.htm 

 4.10.2020في 
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