
نتوّجه بذلك للمعلّم� وللمعلّ�ت  مجال التعليم الخاص، 
ركّزي مجال ال�فيه وال�بية، 
شّغ أطر ا�طفال والبالغ� من ذوي 

ا¨حتياجات الخاّصة. هذه عرض مميّز وخاص 
¡مسة الس�ء مع ثا� إ�ائي  الفضاء، إيتان ستيبه،  إطار مهّمة "ركيع"، وفرصة �تاحة 

̄ائح بشكل م¡َءم. مجال الفضاء لكّل ال

الرجاء ملء تفاصيل ا�طار التعليمي ال�بوي

 مطلع العام 2022، سينطلق ثا� إ�ائي  الفضاء، إيتان ستيبه، إ¾ محطّة الفضاء الدوليّة (ISS)، وسيمكث هناك 10 أيّام. خ¡ل ف�ة مكوثه  الفضاء، سيعمل إيتان من أجل تطوير 

البحث العلمي، ال�بية، الفنون وا
بادرات ا��ائيليّة. حظيت جمعيّة "لوطم" بفرصة إتاحة مهّمة "ركيع" ورحلة إيتان إ¾ الفضاء، وذلك من منطلق ا�دراك بأّن تحّديات هذه الرحلة هي 

بؤرة للتعلّم والنقاش. بالنسبة لنا، هذه فرصة لتسليط الضوء عÈ وجهات نظر جديدة، والتي توّضح كيفيّة تعاُمل ا�شخاص ذوي ا¨حتياجات الخاّصة مع التحّديات التي يواجهونها  

البيئة الحياتيّة عÈ الكرة ا�رضيّة أيًضا. وبنظرنا، من الواضح لنا أّن هذه تحّديات ملِهمة، وأّن بإمكان كّل شخص أيًا كان، أن يحلم بالوصول إ¾ الكواكب!

جمعيّة "لوطم" - طبيعة متاحة للجميع، أخذت عÈ عاتقها مهّمة إتاحة رحلة إيتان إ¾ الفضاء لÔشخاص من ذوي ا¨حتياجات الخاّصة. جمعيّة "لوطم" هي ا
ؤّسسة الرائدة  الب¡د  

إرشاد الرح¡ت والفعاليّات  الطبيعة لÔشخاص من ذوي ا¨حتياجات الخاّصة، وهي مختّصة  إتاحة ا
ضام� للجميع.

ستتوفّر لكن مخطّطات بأنواع مختلفة، بعضها م¡َءم للفئة ذات مستوى ذهني عاٍل، والبعض اØخر للمستوى الذهني ا
توّسط. با�ضافة، تشمل ا
خطّطات م¡َءمات 
ن يعانون من اضطرابات حسيّة.

إذا قّررتم الخروج معنا إ¾ رحلة إ¾ الفضاء، عليكم ا¨لتزام بذلك طيلة الطريق.

 هذا م¯وع يثÞ اهت�م الكثÞين للمشاركة فيه، ويهّمنا جًدا ض�ن مستوى جديّة ا
شارك�.
 من ب� ا
تقّدم� لáع¡ن، سيتّم اختيار ا�طر التعليميّة ال�بويّة ا�كà م¡َءمًة للمهّمة.

بإمكان ا
جموعات التي ستشارك  ا
¯وع القيام âا ي

إرسال أسئلة ورسومات �يتان ستيبه (ب�كيز صّفي) - ستتّم ا�جابة عن بعض ا�سئلة خ¡ل البّث

ا
شاركة  بّث متاح لáق¡ع والعودة إ¾ الكرة ا�رضيّة، عÈ ما يبدو  فãاير 2022 (خاضع للتغيÞات)

ا
شاركة  حدث الذروة عن البّث من محطّة الفضاء

باقة من الفعاليّات التي تشمل:

كرّاسة تحتوي عÈ 5 مخطّطات تحضÞ لáط¡ق

أدوات مساِعدة çكن طباعتها واستع�لها  الفعاليّات ا
ختلفة

توثيق مكتوب ومصّور للفعاليّات من ِقبل ا
جموعات ا
شاركة فيها

مخطّط إضا لتلخيص الفعاليّات بعد عودة إيتان إ¾ الب¡د.

̈ستك�ل عã تطبيق زوم  ث¡ثة  يوم استك�ل دراë للمعلّم�/ا
ربّ� ا
شارك�  الãنامج - يُجرى ا

مواعيد مختلفة.

:التأهيل يشمل ما ي

خلفيّة مفّصلة حول مهّمة "ركيع" و"ركيع متاحة"

مقّدمة لتدريس موضوع الفضاء وإتاحته

îح وإرشاد حول مخطّطات الدرس

بالنسبة للمعلّم�/ا
ربّ�، عليهم ا¨لتزام بتعليم ا
ضام�  صفوفهم من خ¡ل فعاليّة مستمرّة ب� 5-3 

دروس، وكذلك إرسال توثيق من الفعاليّات (وفًقا لقيود الخصوصيّة).

>> است�رة تسجيل <<

ننتظر ا�ق¡ع مًعا إ¾ ما فوق الغيوم
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للمشاركة  مهّمة "ركيع" متاحة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7isLP18L50Izfi7TtEBTW0AAXDOZx_lby_z0LlP4obb9lXQ/viewform

