مديرة المركز :د.ڤَرود چيوسي
مديرة إدارية :روني ماسارنو
هاتف09-7473183 :
الكلية األكاديمية بيت بيرل هي كلية متعددة الثقافات والقادمين اليها ينتمون لعامة الفئات واألوساط في
المجتمع اإلسرائيلي :طالب وهيئة تدريس عرب ويهود وبداخل كل وسط علمانيين ،ومحافظين،
متدينين ومتشددين .نؤمن بالكلية أنّ الترويج لحياة مشتركة هو المفتاح لخلق مجتمع مشترك،
ديمقراطي ومتساوي.
على مدى السنين أقيمت فيها فعاليات أكاديمية ،تربوية واجتماعية التي أ ِع َّدت من أجل تطوير نظرة
متعددة الثقافات ولتطوير مواطنة مشتركة وحياة مشتركة .عام  2014أقامت الكلية المركز لتطوير
حياة مشتركة من أجل تغيير الطريقة التي يرى بها المعلمون اإلسرائيليون مجتمعنا ويعلمون أوالدنا .
رؤيا مركز تطوير الحياة المشتركة




تأهيل ُم َربي المستقبل لتطوير تربية لمجتمع مشترك
انشاء مجتمع مشترك بالحرم الجامعي يكون قدوة لهيئة التدريس وللطالب
االنتقال من توسيع المعرفة الى تعمق الشراكة على أساس قيَم ديمقراطية
فرضيات األساس بالطريق لحياة مشتركة




خطوة متكاملة – تطوير العمل بثالث دوائر :تغييرات بالفضاء العام ،العمل مع الهيئة
األكاديمية واإلدارية ،العمل مع الطالب
العمل مع ُمربوا المستقبل الذي يُ َم ِّكن توسيع وتأسيس حياة مشتركة في الدولة بواسطة
عشرات االف التالميذ ال ُمتربين بجهاز التربية
فضاء عمومي







رؤيا مشتركة لحياة مشتركة
تقويم سنوي أكاديمي مشترك لجميع األديان
الفتات بثالث لغات
صفوف مشتركة
مناسبات مشتركة
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هيئة أكاديمية وإدارية








تغيير بالخطط التدريسية ومالئمتها ألسلوب التعليم بصفوف متنوعة
دورة لغة عربية محكية لهيئة أكاديمية وإدارية
ورشات متعددة الثقافات
مؤتمرات وورشات
تشجيع البحث في مجال الحياة المشتركة
أبحاث تقييم لدورات ومشاريع تطوير حياة مشتركة
حفالت واحتفاالت مشتركة
طالب














دورة لغة عربية محكية للطالب اليهود ولغة عبرية محكية للطالب العرب
دورة هويات مختلفة بالمجتمع اإلسرائيلي
دورة متنقلة  -جوالت وزيارات عند المجموعات المختلفة بالمجتمع اإلسرائيلي
ورشات بموضوع الديمقراطية
مشروع تربية مشتركة– طالب يهود وعرب يتأهلون بكلى المدارس -يهودية وعربية
لكي يتعلموا كيف يُ ّعلِموا بمجتمع متنوعمشروع ِحوار متعدد الثقافات في المتحف – طالب الفنون يهود وعرب يُرشدون
طالب يهود وعرب في متحف تل أبيب وفي المعرض بأم الفحم.
تشجيع الطالب لبحث مواضيع لها عالقة بالحياة المشتركة (لقب أول وثاني).

نفق الزمن  -مشروع أكاديمي وتربوي
وجماهيري ال ُمقَ ّدم لتاريخ الحياة اليومية
دورة تربية للمساواة والمواطنة المشتركة بمجتمع متعدد الثقافات
محاضرون يهود وعرب ضيوف يناقشون مع الطالب مواضيع ذات صلة
باإلضافة ،باالشتراك مع اإلتحاد اليهودي التابع لنيويورك  UJA -اطلق المركز في 2018
برنامج تأهيل للقيادة بالتربية لحياة مشتركة .البرنامج مستمر بالعمل هذا العام ايضا ومن خالله
نؤ ِهل طالب يهود وعرب لصنع تغيير في أطر تعليم رسمي وغير رسمي .الطالب الذين
يُتِموا البرنامج بنجاح سيحصلون على شهادة "مركز تربية لحياة مشتركة" بجانب لقب
بالتخصُص التربوي الذي اختاره باإلضافة الى منحة.
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