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 מתעורר דור

 הזה לדור התעוררות קריאת
 

 ?שלנו הדור של הסיפור מה
 ,סביבתי משבר ;תקדים חסר במשבר הנמצא עולם תוך אל מתבגרים אנו

 .ורוחני חברתי
 הוא שלנו הדור של הסיפור ,כבירות הזדמנויות של תקופה לתוך מתבגרים אנו
 .לעוף או ,ליפול או
 

 התוכנית על
 ביצירת חלק לקחת צעירים אנשים של דור להלהיב הנועד עולמי קמפיין הוא "מתעורר דור"

 .קיימא -ובר צודק ,משגשגעולם 
 המקום ובין וחברתיים סביבתיים נושאים בין המחברת ודינאמית אינטראקטיבית סדנא זוהי

 ורוצים יכולים אנחנו וכיצד "העולם מצב"מ מושפעים אנו כיצד – תנומא אחד כל של האישי
 ?להשפיע
 אדם כל העצמת דרך ,וסביבתית חברתית -קהילתית למעורבות השראה לעורר היא מטרתנו

 .לפעול ומתוכו ,בעולם הייחודי מקומו את למלא
 ,החולם את מעוררים :"הסימפוזיון" הנקראת סדנה של נוער לבני הגרסה היא מתעורר דור

 על המועברת תכניתPachamama ,Alliance -ה ארגון ידי על שנוצרה ש,חד חזון יוצרים
  לאומית הבין התוכנית לאתר 2005 . משנת החל בעולם מנחים אלפי ידי
 

 אלפי בפני כבר הועברה אשר ,התוכנית את מתוכו יצרו בסימפוזיון שהשתתפו צעירים אנשים
 .בעולם מדינות -12 מ ביותר אנשים

 המותאמת בצורה אותה שערכנו אחרי ,לישראל התוכנית את להביא ומתרגשים שמחים אנו
וכעת היא מועברת ע"י קבוצת מנחים שעברו הכשרה  כאן שלנו ולחיים ישראלים נוער לבני

 מתאימה.
 
 
 

 

http://www.uptous.org/symposium
http://www.uptous.org/symposium


 ]הקלד טקסט[
 

 

 

 
  :התכנית מבנה

 דיון קבוצות ,חשיבה תרגילי ,משחקים ,רחבה מצב תמונת הפורשות מולטימדיה מצגות דרך
 :השאלות את בו לשאול וחי דינאמי מרחב יוצרים אנו ,תיאטרון ותרגילי

 .וכדור אישי באופן ? אנחנו מי 1. 
 ?מעולם דור לאף היו שלא לנו יש כוחות ואילו אתגרים אילו
 ?נמצאים אנחנו איפה 2. 

 ?קשורים הם ואיך ואישית חברתית ,סביבתית מבחינה
 ?בעולם להשתנות צריך מה 3. 
 ?שלנו ההתנהלות בבסיס העומדת העולם השקפת מהי
 ?עכשיו עושים מה 4.

 ?בעולם הקורה בשינויי תנומא ואחת אחד כל של הייחודי החלק מהו
 

 מורכבת ממספר ה הכסדנ להזמינה שניתן כך מודולארי באופן בנויה התכנית
 י בית הספר.ולצרכ ליכולת בהתאמההמשתנה  ,מפגשים

 

  במסגרת התוכנית התלמידים יעבירו יום שיא בקהילה, בהתאמה אישית לכל
 בי"ס לפי רצון המערכת והתלמידים יחד.

 

 המעורבות החברתית. כמו כן,  התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות י' במסגרת
 יב'.-התוכנית ניתנת להתאמה לכיתות ז'

 

 :התכנית חודיותיי
 את מאחדת התכנית - לפנינו העומדות והאפשרויות מצבנו על רחבה תמונה פורשת
 החברה ,הכלכלה ,המדע בתחומי רבים מובילים וחוקרים דעות הוגי של וחכמתם ניסיונם
 אחריות לקחת ביכולתם ואמונה השראה מלא במקום בה המשתתפים את ומשאירה והרוח

 .חיים הם בה הסביבה על ולהשפיע
 למשתתפים מאפשרת "התעוררות"ה - לשנות האישי לרצון התחברות תהליך מאפשרת

 שלהם והאותנטית הפנימית הקריאה מה לגלות בהם ותומכת אישי חקירה תהליך לעבור
 .העשייה שמחת את בהם שמעוררים דברים דרך לשינוי לתרום יוכלו ואיך בעולמם לשינוי
 הן הנוגעת נגישה בצורה המידע את מעבירים והתרגילים הסרטונים -נגישים תכנים

 .המשתתפים של פעילה מעורבות יוצרת ובכך ברגש והן באינטלקט
 .העיניים ובגובה בשפתם נעשית ההנחיה
 פרויקט לכל אותה לנתב וניתן לפעולה כהנעה מצוינת התכנית -למעורבות רצון מעוררת

 .וקהילתיים סביבתיים ,חברתיים בנושאים ומיזם
 

השתמש בכלים ובידע אשר נרכש, בכדי רה את המשתתפים להמשיך ולישהתוכנית מכ
ר ועוד... מתוך יישוב, תנועות נוע\להעבירו לכיתות צעירות יותר, קבוצות מנהיגות בעיר

המעורבות החברתית שלהם במסגרת שנת הלימודים,  יכולים להשלים את כך התלמידים
 בשטח ביה"ס ובקהילה.

 

 :קישורים
 "מתעורר דור "אודות סרטון
 הבינלאומית התכנית אתר
 בישראל מתעורר דור

http://www.youtube.com/watch?v=it4tY7U47uM
http://www.generationwakingup.org/
https://www.facebook.com/pages/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8/388881757860195

