
الطالئع قادة التغيير اإليجابي 2016-2015

بدعم من الحكومة اليابانية
وبالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة - اليونيسف

تم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع
وزارة التربية والتعليم العالي

والمجلس األعلى للشباب والرياضة

المواد المنشورة في هذا الكتيب ال تعكس بالضرورة سياسة أو وجهة نظر اليونيسف و/أوالحكومة اليابانية.



مقدسية  فئوية  وغير  ربحية  غير  فلسطينية،  مؤسسة  هي  النيزك 
العلوم  مجاالت  في  المواهب  عن  البحث  دائمة  وهي  األصل، 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تسعى النيزك إلى تطوير وتجذير 
وتروجها  والهندسية  التطبيقية  العلوم  تقّدر  جديدة  ثقافة  وتعزيز 
بين فئات الشباب وتوفر لهم فرص اقتصادية متميزة تعد بمستقبل 

مزدهر.
 في حياة 

ً
 متأصال

ً
يقوم نهج النيزك على جعل التفكير العلمي جزءا

وسائل  باستخدام  تقوم  ذلك  ولتحقق  اليومية.  الفلسطيني  الفرد 
وأدوات ومنهجية التفكير الناقد لمساعدة األفراد في تنمية المهارات 
إلى  طريقهم  نحو  التحديات  لمواجهة  بالتقنية  المعرفة  لربط  الالزمة 

اإلبداع والتميز.
البرامج  من  عدد  وتنفيذ  بتطوير  السنوات  مدار  على  النيزك  قامت 
السنوية التي تستهدف فئات عمرية مختلفة منها: حاضنات الموهوبين 
لألطفال والطالئع بين عمر 10-14 عام، وبرنامج الباحث الصغير والطالئع 
– قادة التغيير االيجابي  لمن هم بين 14-17 عام وبرنامج الريادة العلمية 
وحاضنة  وبرنامج  عام،   17-14 بين  المدارس  لطلبة  الشابة  والتكنولوجية 
األفكار  وأصحاب  والمهنين  الجامعات  لطلبة  فلسطين”  في  “صنع 
اإلبداعية في مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا. إضافة إلى برنامج 
التكنولوجيا  دمج  في  يختص  وطني  برنامج  وهو  تكنولوجيا”  “تفكير- 

بالتعليم ويستهدف البيئة المدرسية بجميع محاورها. 
في  والتكنولوجيا  للعلوم  بيت  أول   2013 العام  أواسط  النيزك  افتتحت 
فلسطين والذي يعد الحجر األساس في بناء المتحف الوطني للعلوم 

 .
ً
والتكنولوجيا،  حيث يزور بيت العلوم قرابة الثمانية عشر ألف زائر سنويا

المنتشرة  مكاتبها  شبكة  خالل  من  الفلسطيني  المجتمع  النيزك  تخدم 
في القدس ورام الله والخليل ونابلس وغزة باإلضافة إلى بيت العلوم 

والتكنولوجيا في البلدة القديمة في بلدة بيرزيت. 

النيزك.. حيث يسكن اإلبداع
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برنامج بادر هو برنامج ريادي يستهدف طلبة المدارس الفلسطينية في الصفوف الثامن 
مهارات  والمنطقي،  الناقد  التفكير  مجاالت  قدراتهم في  بناء  على  ويعمل  والتاسع، 
البحث العلمي، االتصال والتواصل، العمل الجماعي، المناصرة ونشر الوعي، من خالل 
من  علمية  سس 

ُ
أ على  تعتمد  ريادية  ومشاريع  مجتمعية  مبادرات  وتنفيذ  تصميم 

المالحظة وتحديد المشكالت واقتراح حلول ايجابية لها.
التي  التحديات  مواجهة  من  المشاركين/ات  والطليعيات  الطالئع  بادر  برنامج  ُيمكن 
تواجههم وتعزيز روح االنتماء لديهم إلحداث تغيير مجتمعي وعلمي وبيئي من خالل 
يعمل  ذلك  إلى  باإلضافة  المستقبل.  قادة  ليكونوا  قدراتهم  وبناء  مهاراتهم  تطوير 
البرنامج على مواكبة االهتمام المتزايد بالتكنولوجيا الحديثة وتأهيل الطالئع والمعلمين 
الستخدامها وتوظيفها بالطريقة الصحيحة وبما فيه فائدة للمسيرة التعليمية والتربوية.

يعمل البرنامج على بناء قدرات الطالئع، ومن ثم مساندتهم في اقتراح، تصميم، وتنفيذ 
 لمشاكل وظواهر تمت مالحظتها من قبل 

ً
مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية تقدم حلوال

بادر- الطالئع قادة التغيير اإليجابي
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الطالئع انفسهم، تعتمد على أسس البحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي إلحداث 
تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.

تم تنفيذ برنامج بادر في عامه الثاني على التوالي 2016/2015 بالشراكة مع وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. شملت فعاليات البرنامج 
تنفيذ 225 مبادرة من قبل حوالي  تم  المدرسية، حيث  واللقاءات  الصيفية  النشاطات 
6994 طليعي/ة موزعين على 225 صف مدرسي من 94 مدرسة في ثمانية مديريات. 
واإلنسانية،  والبيئية،  والعلمية،  اإلجتماعية،  بين  موضوعاتها  في  المبادرات  تنوعت 
سس البحث 

ُ
واستهدفت فئات مختلفة من المجتمع، ولكنها إعتمدت جميعها على أ

للخروج  الصفية  المجموعة  أفراد  بين  الجماعي  العمل  من  طويلة  ومسيرة  العلمي 
بأفضل األفكار. 

في نهاية البرنامج تم تكريم أفضل 40 مبادرة ومشروع ريادي بعد تحكيمها في المناطق 
المختلفة من قبل لجان علمية مختصة وفق معايير دقيقة ومحددة.
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محاور برنامج بادر

تدريب وتأهيل الطالئع

بناء قدرات المعلمين

البوابة إاللكترونية

مبادرات ومشاريع ريادية

مختبرات إبداع

وحدة متطوعين
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في سبيل توفير مساحات محفزة لإلبداع للطالئع المشاركين في البرنامج، تم 
انشاء ستة مختبرات إبداع في في الضفة الغربية والقدس وغزة. تهدف هذه 
حلول  اقتراح  واإلبداع في  والبحث  التفكير  على  الطالئع  إلى حث  المختبرات 
ريادية  التي تواجههم، ومن ثم تصميم وقيادة مبادرات ومشاريع  للمشكالت 

تخدم فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني.
يعتبر مختبر اإلبداع البيئة المناسبة التي تجمع الطالئع المبدعين وتوفر لهم 
التي يحتاجونها للتفكير  مكان عمل خارج مدارسهم يحتوي على التسهيالت 
لقيادة  ومبتكرة  جديدة  بأفكار  والخروج  الفعال  والتواصل  الجماعي  والعمل 
مختبر  تصميم  تم  حيث  مجتمعاتهم.  في  إيجابي  تغيير  وإحداث  مبادرتهم 
المخصص  واألثاث  والتكنولوجية  اإللكترونية  التجهيزات  على  ليحتوي  اإلبداع 

إلعطاء الطالئع الجو المناسب للعمل واإلنجاز.
والقدس  ودورا  والخليل  غزة  من  كل  في  لإلبداع  مختبرات  ستة  إنشاء  تم 
ولخدمة  المحلية،  والمؤسسات  البلديات  مع  بالشراكة  وأبوديس،  ونابلس 

الطالئع و المتطوعين والرياديين في كافة المجاالت.

مختبرات اإلبداع
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يعمل برنامج بادر على توظيف التكنولوجيا في بناء قدرات الطالئع والمعلمين 
 ألهمية التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل االلكتروني في 

ً
المشاركين نظرا

التعليم واكتساب المعرفة والمشاركة المجتمعية.-
قامت مؤسسة النيزك بتطوير بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج بادر، تجمع المدارس 
المتطوعين والمدربين  الى  باإلضافة  المشاركين/ات  والطالئع والمعلمين/ات 
والميسرين وطاقم العمل، من خالل مساحة إلكترونية لمشاركة التجارب المختلفة 
اإللكترونية على  البوابة  المبادرات وتنفيذها. كما تعمل  في تصميم وتخطيط 
التي تساعدهم  المختلفة  المعلومات  المشاركين/ات ومشاركتهم  بناء قدرات 

في بناء مهاراتهم القيادية وقدرتهم على التفكير والبحث واإلبداع.
الريادية  ومشاريعهم  الطالئع  مبادرات  توثيق  اإللكترونية  البوابة  خالل  من  يتم 
المدارس  في  الطالئع  لمبادرات  بيانات  قاعدة  واعداد  المتتالية،  السنوات  في 
الفلسطينية في جميع المناطق الجغرافية. حيث تعمل البوابة على خلق مساحة 
افتراضية للتواصل الفعال بين المشاركين من مختلف المحافظات وتبادل الخبرات 

والمهارات فيما بينهم.

البوابة اإللكترونية
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 94 بإختيار  العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  النيزك  مؤسسة  من  مشتركة  لجنة  قامت 
مدرسة للمشاركة في برنامج بادر في عامه الثاني. جاءت مشاركة المدارس من خالل 
3 مجموعات صفية و معلم/ة مشرف/ة في كل مدرسة. باإلضافة الى متطوع/ة 

ُميسر/ة ومدرب/ة لإلشراف على مسيرة العمل خالل فترة البرنامج. 

شاركت 29 مدرسة في الفعاليات الصيفية و 65 مدرسة خالل العام الدراسي الحالي 
2016/2015، يوضح الشكل التالي عدد المدارس المشاركة في برنامج بادر، موزعة حسب 

المديريات:

بادر-2 في أرقام
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يطا جنوب خانيونس

نابلس
جنوب 
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القدس شمال 
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عدد المدارس المشاركة من كل مديرية
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المدارس المشاركة

الفعاليات الصيفية

خالل العام الدراسي
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شارك في العام 2016/2015 من الضفة الغربية وقطاع غزة 6994 طليعي/ة كما يوضح 
الشكل التالي:

التوزيع  المشاركة حسب  المديريات  فذت 225 مبادرة في جميع 
ُ
ن البرنامج  نهاية  في 

التالي:

قطاع غزة

1163
1323

الضفة الغربية

2405
2103

إناث

ذكور

القدس

ضواحي القدس

جنوب نابلس

يطا

شمال الخليل

جنوب الخليل

خانيونس

شمال غزة

26
36

36

34

19

26

14

34
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المبادرات المتميزة 

على صعيد الوطن 

في برنامج بادر

بعد تحكيم المبادرات المشاركة على مستوى المدارس، تم اختيار أفضل 
مبادرة من كل مدرسة للمشاركة في المعرض الوطني،  تنوعت المبادرات 

في عدة مجاالت علمية واجتماعية، وإنسانية، وبيئة وغيرها.
خالل معارض محلية تمت في المديريات المختلفة، قامت لجان التحكيم 
و20  غزة  20 في   ( الوطن  على صعيد  مبادرة   40 أفضل  بإختيار  المختصة 
في الضفة الغربية( وفق معايير دقيقة ومحددة تعتمد األصالة واإلبداع 
عن  اإلعالن  وسيتم  وغيرها.  الجماعي  والعمل  العلمي  البحث  ومهارات 

المبادرات المتميزة في نهاية الحفل الختامي للبرنامج.
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مبادرات مديرية القدس

قلة  بمالحظة  التاسع  الصف  طلبة  قام 
له  مما  المحلي  بالمنتوج  المواطنين  ثقة 
االقتصادي  النمو  تناقص  على  الكبير  األثر 
من  مجموعة  الطالئع  بحث  الفلسطيني. 
الضروري  من  أنه  ووجدوا  المبتكرة  الحلول 
المحالت  ودعم  المحلي  المنتج  ترويج 
التجارية التي تسوق له وتبيعه. قام الطالئع 

بتكريم المحالت التجارية التي تعتمد وتسوق للمنتج المحلي، وقاموا ببناء صفحة على موقع 
ثقافة  لنشر  الفلسطينيين  بين  انتشارا  األكثر  االجتماعي  التواصل  وسائل  العتماد  الفيسبوك 
الفلسطيني  المحلي  المنتج  تبني  الدور في  للمبادرة  الصور. وكان  المحلي من خالل  المنتج 

وزيادة ثقة المواطن به.

تطوير  في  والثقافة  القراءة  ألهمية   
ً
نظرا

الوعي المعرفي وفي تعزيز أهمية البحث، 
زمالئهم  اهمال  الطالبات  مالحظة  وبعد 
الروضة  مدرسة  طالبات  قامت  للقراءة، 
الحديثة اإلسالمية بتخصيص حصة مدرسية 
القراءة  تشجع  وفعاليات  للقراءة  اسبوعية 
من خالل مناقشة كتب وروايات، كما قامت 

اليوم  نفس  في  المنطقة  في  مدارس  عدة  على  الحصة  هذه  لتعميم  بالتنسيق  الطالبات 
والساعة للقراءة بنفس الوقت.

المحلي غير 

40 دقيقة قراءة

مدرسة االمة األساسية

مدرسة الروضة الحديثة االسالمية

إشراف المعلم عصام القادري

إشراف المعلمة بهان بيضون
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مجلة  توفر  عدم  المبادرة  هذه  تعالج 
مجتمعية تعليمية مناسبة لشرائح المجتمع 
انتاج  على  الطالبات  فعملت  المختلفة، 
إنجازات  تتضمن  طالبية  مدرسية  مجلة 
المدرسة، مواهب طالبية، مواضيع علمية، 
مواضيع  أشعار،  قصص،  محلية،  إختراعات 
باإلضافة  تسلسلية،  مواضيع  تكنولوجية، 

إلى مسابقات. 
تعمل المجلة على تحفيز الطلبة على البحث والقراءة والعمل ضمن فريق واحد، كما تشارك 

الفئات العمرية المختلفة في نقاش موضوعات غنية تعليمية.

البعد اإلنساني، أكدت  اهتمامهن في  من 
الشخصيات  كافة  أن  الثامن  الصف  طالبات 
مهم  مجتمعي  دور  لها  الفلسطينية 
بغض النظر عن مكانتها ومنصبها، فقامت 
الشخصيات  مع  والتواصل  بالبحث  الطالبات 
ومقابلتها  المجتمع  أفراد  من  العامة 
المجتمعي، وأنتجت  لالستفسار عن دورها 

الطالبات كتيب لتسليط الضوء على الشخصيات البسيطة المقدسية وعرض قصتها وروايتها بما 
تحمله من تاريخ وعلم ومعرفة.

رؤى طالبية

هامات مقدسية

مدرسة الفتاة الثانوية الشاملة

مدرسة الفتاة الالجئة أ

إشراف المعلمة شيرين سنقرط

إشراف المعلمة سيرين خالدي
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مبادرات مديرية القدس

إحياء  إعادة  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
تفعيل  خالل  من  الفلسطيني  التراث 
بتطبيق  الطلبة  فقامت  الحركية،  األلعاب 
التقليد  من  المستوحاة  القديمة  األلعاب 
الحركة  بين  ما  تدمج  والتي  الفلسطيني 
والفكر وتبتعد عن األجهزة اإللكترونية غير 
التفاعلية. جاءت هذه المبادرة لتعالج توجه 

األطفال لأللعاب اإللكترونية واالبتعاد عن األلعاب الحركية الحسية، وتدمج بين القديم والحديث 
لتحيي الماضي وتربط الجيل الجديد بالتراث والحركة.

مع  التواصل  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
وباألخص  تهميشهم،  وعدم  المجتمع 
خالل  من  وذلك  السمع،  حاسة  فاقدي 
تعميم لغة اإلشارة بين الطلبة وانتاج فيديو 
توضيحي تعليمي يعرض مجموعة كلمات 
اسماها  تعليمية  لعبة  االشارة وعمل  بلغة 

الطالبات )لعبة االشارة( تتكون من بطاقات مرسوم عليها اشارات الصم واحرف اللغة العربية.

طبشورة وحجر

احنا فاهمينكم

مدرسة بنات عثمان بن عفان

مدرسة دار الفتاة الالجئة د

إشراف المعلمة خلود فواقة

إشراف المعلمة فاتن زعانين
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فجوة  خلق  إلى  أدى  التكنولوجي  التطور 
كبار  وشريحة  الشباب  شريحة  بين  كبيرة 
فيديو  فيلم  بانتاج  الطلبة  فقام  السن، 
يوضح هذا األثر من خالل جلسة عائلية بين 
الجد واالحفاد حيث اهتم االوالد  بالهواتف 
متغافلين  االلكترونية  االلعاب  و  المحمولة 
من  عليها  يحصولون  قد  التي  المعرفة 

من  والطالئع  الشباب  يتعلمه  قد  لما  وتوعويا  توثيقيا  الفيلم  فيأتي  المعرفة،  ذوي  مجالية 
قصص وعبر ومعرفة متنوعة.

االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار  أدى 
الكثير  الطالئع إلى تمضية  بشكل كبير بين 
وبعيدا عن عادات  باستخدامها  الوقت  من 
الطلبة  فعمل  القراءة،  مثل  أخرى  صحية 
على خلق نظام لتخفيض ساعات استخدام 
لتحفيز  وذلك  االجتماعي  التواصل  مواقع 
على  والحث  القراءة   على  الطالبات 

استغالل اوقات الفراغ بنشاطات مفيدة منها القراءة، وكان للمبادرة األثر في الترويج للقراءة 
والعادات الصحية والقدرة على تنظيم واستغالل الوقت.

عصاية جدي وعصاية سلفي

»فيسك« انسى وبالقراءة ابدا

مدرسة ذكور ابو عبيدة

مدرسة رياض االقصى االسالمية

إشراف المعلمة شهرزاد أبو كف

إشراف المعلمة نهيل حمد

15



مبادرات مديرية ضواحي القدس

الشباب  إقبال  عدم  مشكلة  المبادرة  تعالج 
تطوير  خالل  من  القراءة،  على  واألطفال 
باستخدام  مجتمعية  متنقلة  عامة  مكتبة 
مكتبة  إلى  السيارة  لتتحول  سيارة،  هيكل 
في  المكتبة  توضع  بالكتب،  مليئة  برفوف 
أي  في  إليه  الوصول  يسهل  عام  مكان 
يقوم  أن  شخص  ألي  يمكن  حيث  وقت. 

المعرفة  تبادل  يتم  المكتبة وبذلك  بإدراج كتاب آخر في  باستعارة أي كتاب، بشرط أن يقوم 
ونشر ثقافة القراءة فيما بين شباب وأطفال المجتمع الفلسطيني.

المجتمع  في  الجديد  الجيل  يتوجه 
واالبتعاد  الغربية  الموضة  إلى  الفلسطيني 
التطريز  وباألخص  الفلسطيني،  التراث  عن 
فلسطين.  في  أساسية  مهنة  كان  الذي 
عناتا  بنات  مدرسة  في  الطالبات  قامت 
تفاعلي  تعليمي  كتاب  بانتاج  الثانوية 
الكتاب  يحتوي  التطريز،  تعليم  إلى  يهدف 

 ومعلومات عن المنطقة التي ينسب 
ً
على قطعة قماش تم تطريزها من قبل الطالبات يدويا

إليها هذا التطريز. باإلضافة إلى أدوات الخياطة كاإلبرة وقطعة القماش والخيطان من أجل خلق 
روح تحدي بين الطالبات نحو تعليم التطريز بطريقة بسيطة.

السيارة المثقفة

سادة وشقلوبة 

مدرسة بنات الجديرة الثانوية

مدرسة بنات عناتا الثانوية

إشراف المعلمة نوال أبو عرة

إشراف المعلمة خلود جالمنة
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الطالئع   بين  السيئة  التدخين  ظاهرة  زادت 
وفي سن مبكرة مما له األثر السيء على 
صحتهم وصحة من حولهم، فعمل الطلبة 
على تنفيذ حملة توعوية تستهدف الطلبة 
وأصحاب المحالت وتهدف إلى زيادة الوعي 
واألطفال  للطلبة  السجائر  بيع  خطر  حول 

ومخاطره الصحية.

مدرسة  في  الثامن  الصف  طالبات  الحظت 
صعوبة  الثانوية  الشرقية  السواحرة  بنات 
المدرسة،  مكتبة  في  الكتب  عن  البحث 

الكتروني  برنامج  بإنشاء  قامت  ولذلك 
حسب  بالمكتبة  الموجودة  الكتب  لتصنيف 
الكتاب  اسم  البرنامج  ويتضمن  الموضوع، 
إلى  باإلضافة  اإلصدار،  وسنة  والمؤلف 

البرنامج  نهاية كل شهر سيقوم  لإلستعارة وفي  تحديد مدة معينة  إستعارة وسيتم  نموذج 
بتحديد أكثر الكتب قراءة واستعارة. تساهم هذه المبادرة في تسهيل البحث على الكتب في 

المدرسة وتشجيع الطلبة على القراءة والبحث. 

إيدين صغار وسيجار

App مكتبتي

مدرسة ذكور ابو ديس األساسية العليا

مدرسة بنات السواحرة الشرقية الثانوية

إشراف المعلمة رائدة أبو ريدة

إشراف المعلمة سوزان محمد
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الثانوية،  الزهراء  فاطمة  بنات  مدرسة  في 
ساهمت الطالبات بتعزيز التاريخ الفلسطيني 
حيث وجدت أن الكثيرات من الطالبات ليس 
الفلسطينية  المدن  حول  المعرفة  لديهم 
ومعالمها وتاريخها. فقامت الطالبات بتطوير 
لعبة تفاعلية على شكل خارطة فلسطين. 
على  وتحتوي  أجزاء   3 من  اللعبة  تتكون 

معلومات تاريخية وجغرافية وثقافية عن كافة المدن الفلسطينية، على الالعب اختيار القطع 
وتركيبها في موقعها الصحيح على الخريطة بناء على المعلومات المتوفرة.

قام طلبة الصف السابع في مدرسة ذكور 
حلول  عن  بالبحث  الثانوية  سوريك  بيت 
تساعدهم في تعميم صوتهم عبر وسائل 
انتاج  على  بالعمل  الطلبة  فقام  اإلعالم، 
محلية.  إذاعة  على  ليبث  إذاعي  برنامج 
إلجراء  ومراسلين  مذيع  الطالئع  رشح 
مقابالت مع الطلبة حول مواضيع تهمهم، 

من مشاكل ومواهب، وذلك لتعميم التجربة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

تحدي الخارطة

اإلعالميون الصغار

مدرسة بنات فاطمة الزهراء الثانوية )الجيب(

مدرسة ذكور بيت سوريك الثانوية

إشراف المعلمة سارة زهران

إشراف المعلم أحمد موسى

مبادرات مديرية ضواحي القدس

18



النفايات  مشكلة  حل  في  الطالئع  ساهم 
من خالل انشاء حاويات قمامة خاصة تشجع 
النفايات  وضع  على  السن  وصغار  الطلبة 
فيها إلعادة استخدامها وعدم إلقائها في 
مصممة  الحاويات  هذه  أن  حيث  الشارع. 
إللقاء  ومشجعة  لالنتباه  الفتة  بطريقة 
القمامة فيها باإلضافة الى إمكانية تسهيل 

تكرير النفايات واالستفادة منها.

الحظت  لبلدتهن  انتمائهن  من   
ً
انطالقا

تلفت  يافطة  وجود  عدم  اللبن  طليعيات 
البلدة  بوجود  لتخبرهم  الناس  انتباه 
بوضع  الطالبات  فقامت  اليها.  وترشدهم 
يافطة تعريفية في مدخل القرية باالضافة 
القرية، كما قمن  الى خارطة توضح حدود 

بتزيين المدخل عن طريق زراعته باألشجار.

قريتنا أنظف

ألنك ابن البلد

مدرسة الساوية/اللبن الثانوية المختلطة

مدرسة بنات اللبن الثانوية

إشراف المعلم أسامة سمور

إشراف المعلمة دالل الصفدي

مبادرات مديرية جنوب نابلس
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مبادرات مديرية جنوب نابلس

ال  المحلي  المجتمع  أن  الطليعيات  الحظت 
قررن  لذا  القرية،  في  شعراء  بوجود  يعلم 
تسليط الضوء على الشعراء من خالل إجراء 
عنهم  المعلومات  وجمع  معهم  مقابالت 
داخل  المعلومات  هذه  تنظيم  ثم  ومن 
الشخصية  المعلومات  هذه  يعرض  كتيب 
وبعض من القصائد التي كتبوها باالضافة 

الى صورهم. وزع هذا الكتاب على أهالي القرية وتم وضع نسخ داخل المدرسة لتعريف الطالبات 
بوجود شعراء داخل حدود بلدتهن. كما بساهم الكتاب بتعريف المجتمع المحلي بشكل خاص 
الترويج لثقافة  بيتا، باإلضافة إلى  والمجتمع الفلسطيني بشكل عام بوجود شعراء من بلدة 

القراءة.

قرية بورين مهملة من الناحية التاريخية، هذا 
بتسليط  وقاموا  القرية  طالئع  الحظه  ما 
فيديو  خالل  من  قريتهم  على  الضوء 
بورين.  قرية  عن  بالتعريف  يقوم  وثائقي 
وحديثة  قديمة  صور  الفيديو  هذا  يضم 
السن  كبار  مع  ومقابالت  القرية  لمناطق 
وذلك  وتراثها،  القرية  تاريخ  حول  يتحدثون 

من أجل تذكير الناس بماضي بورين وتعريفهم بحاضرها.

بيت شعر

قرية بورين بدقائق

مدرسة بنات بيتا األساسية

مدرسة بورين الثانوية المختلطة

إشراف المعلمة عائدة شكري

إشراف المعلم ثابت واكد
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الحاسوب  استخدام  أهمية  من   
ً
انطالقا

وامتالك المهارات التكنولوجية، قام الطالئع 
الية  بشرح  تقوم  قصيرة  فيديوهات  بعمل 
برامج  الى  باالضافة  الحاسوب  استخدام 
االيميالت  استخدام  والية  مايكرسوفت، 
زيادة  إلى  المبادرة  هذه  تهدف  واإلنترنت. 
التي  التكنولوجية  المهارات  في  المعرفة 

مهارات  استخدام  على  قادرين  الطلبة  فيصبح  والعملية،  اليومية  الحياة  الطالب في  يحتاجها 
القرن الواحد والعشرين وتطبيقها في مناح حياتهم المختلفة.

المدرسة وخاصة  بين طالب  األمية  مشكلة 
هي  العليا  األساسية  المرحلة  طالب 
عورتا  ذكور  مدرسة  منها  تعاني  مشكلة 
مي 

ً
األ الطالب  يرفض  ما  وعادة  الثانوية، 

الصف  في  زمالئه  ولكن  بمشكلته  البوح 
يالحظون ذلك. جاء الحل عن طريق تزويد 
الكتابة  يجيدون  ممن  الصفوف  طالب 

على  األمين  صفهم  طالب  وتعليم  تدريب  على  وتدريبهم  تفاعلية  تعليمية  بكتب  والقراءة 
القراءة والكتابة بطريقة يتقبلها الطالب األمي منهم أكثر من غيرهم، وذلك بهدف تقليل نسبة 

االميين في المجتمع والمساهمة في تربية جيل متعلم قوي.

نتعلم لنبدع

علمني بتكبر معي

مدرسة بيتا األساسية للبنين

مدرسة ذكور عورتا الثانوية

إشراف المعلم عمر بني جابر

إشراف المعلم يوسف شحادة
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مبادرات مديرية جنوب نابلس

قيود  هنالك  أن  المدرسة  طالبات  الحظت 
اظهار  من  تمنعها  وقد  بالمرأة  تحيط 
قمن  لذا  المجتمع،  على  وتأثيرها  قدراتها 
بتحضير عرض مسرحي يتحدث عن الفتيات 
األساسية  الحقوق  من  للحرمان  المعرضات 
المبكر  للزواج  المعرضات  او  كالتعليم، 
يناسب  ال  تعليمي  بمستوى  لقبول  أو 

قدراتهن وجهدهن. باإلضافة إلى ذلك قامت الطالبات برسم جدارية تتضمن اشكاال تعبيرية عن 
ما لهن من حقوق، وتصميم هدية بسيطة تتضمن بطاقة فيها جمل تعريفية عن حقوق المرأة 
وموقعها في المجتمع وتوزيعها على السيدات العامالت في مؤسسات البلدة وعلى الرجال 

كذلك، وتنظيم ندوة متواضعة تشرح الطالبات فيها هذه الحقوق.

الغذاء  أهمية  إظهار  إلى  المبادرة  تهدف 
ومعالجة  المدرسي  الدوام  أثناء  الصحي 
بهذا  واألهالي  الطلبة  لدى  الوعي  قلة 
الخصوص. قامت الطالبات بتنظيم مهرجان 
اغذية  على  امثلة  عرض  خالله  من  يتم 
خالل  تناولها  الى  الطلبة  يحتاج  صحية 
زيادة نشاطهم وتركيزهم  الدوام من اجل 

باإلضافة إلى إجراء تجارب علمية حول اغذية غير صحية ومدى خطورتها على صحة الطلبة. 
 في  توعية األهالي حول أهمية الغذاء الصحي، االمر الذي ينعكس 

ً
 أساسيا

ً
تلعب المبادرة دورا

ايجابا على تحصيل الطلبة خالل الدوام الدراسي.

هذا حقي

صحتك بتهمنا

مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات )حوارة(

مدرسة عورتا الثانوية للبنات

 إشراف المعلمة آسيا رحال

إشراف المعلمة أية حبوش
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الحظ  للبنين،  الثانوية  عوريف  مدرسة  في 
في  الصغار  لدى  كبيرة  مشكلة  الطالئع 
وحاولوا  األسنان،  تسوس  وهي  السن 
األطفال  وتعريف  حلها  في  المساهمة 
بمرض تسوس األسنان. من خالل المبادرة 
لمعرفة  الطالب  بين  مسابقات  عمل  تم 
كيفية عالج التسوس، باالضافة الى عرض 

مسرحي قام به طالب الصف امام األطفال إليصال فكرة تسوس األسنان والية الوقاية من 
هذا التسوس والحفاظ على النظافة، باالضافة الى عرض فيديو عن الطريقة الصحيحة لتنظيف 

االسنان. كما تم توزيع فراشي اسنان ومعاجين على األطفال.

وسائل  إبتكار  إلى  عوريف  طليعيات  بادرت 
إبداعية تساهم في تعليم المواد األساسية 
اإلنجليزية والرياضيات  العربية واللغة  كاللغة 
لرفع  الخامس  الصف  طالبات  لمساعدة 
هذه  في  العلمي  التحصيل  معدل 
تجهيز  بعد  الطالبات  قامت  وقد  المواد. 
لهؤالء  عمل  ورشات  بعقد  الوسائل  هذه 

الوسائل مع طالبات  بتنظيم ورشات عمل جديدة بإستخدام هذه  المبادرة مستمرة  الطالبات. 
من صفوف مختلفة ومن مدارس أخرى.

بسمة طفل 

علم ولد تبني بلد

مدرسة عوريف الثانوية للبنين

مدرسة عوريف الثانوية للبنات

إشراف المعلم عبد الحكيم شحادة 

إشراف المعلمة نهاد الصفدي
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مبادرات مديرية جنوب الخليل

على  الثانوية  الصرة  مدرسة  طالبات  عملت 
انشاء مكتبة عامة في القرية للتشجيع على 
المختلفة  للفئات  العلمية  والثقافة  القراءة 
إاقامة  إلى  باالضافة  القرية،  سكان  من 
لتفعيل  والفعاليات  النشاطات  من  العديد 

زيارات وتفاعل األطفال مع المكتبة.

اقامة  عن  عبارة  هي  االطالئع  مبادرة 
مارثون لطلبة المدارس في المنطقة بحيث 

بشتى  الرياضة  ممارسة  على  تحفزهم 
انواعها. باالضافة إلى ذلك تم ربط الرياضة 
بالمواد الدراسية وتمكين الطلبة من معرفة 
والتسارع  والمسافة  السرعة  حساب  الية 

لذاتهم اثناء المشاركة في المارثون.

إقرأ لتحيا

المارثون الصحي األول

مدرسة بنات الصرة الثانوية

مدرسة ذكور الصرة الثانوية

إشراف المعلمة لمى حنتش

إشراف المعلم محمد شاهين
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قامت  الثانوية،  كرزا  بنات  مدرسة  في 
الطالبات بانشاء بيت بالستيكي داخل أراضي 
المزارعين،  ألشتال  بنك  لتوفير  المدرسة 
باالضافة لتوفير مصدر دخل لمجموعة من 
الطلبة المحتاجين في المدرسة وللمدرسة 
نفسها. تهدف المبادرة إلى معالجة مشكلة 
شح المشاتل والبنوك للبذور واالشتال في 

المنطقة واضطرار المزارعين للتوجه الى مدينة الخليل للحصول عليها. كما توفر المبادرة فرص 
عمل وتؤمن حاجات المجتمع دون عناء المواصالت وتساعد األسر الفقيرة.

بادر الطالئع إلى ترميم بناء قديم من األبنية 
المهدمة في البلدة القديمة من قرية رابود 
التواصل مع سكان  وزيادة  المنطقة  إلحياء 
يعكس  الذي  تراثها  على  والحفاظ  القرية 
على  عملوا  كما  اجدادنا،  وامجاد  حضارتنا 
الحفاظ  على  القادمة  االجيال  تشجيع 
فيلم  إنتاج  تم  ذلك  إلى  باالضافة  عليها. 

البلدة القديمة  يتمحور سياقه حول تاريخ هذه المنطقة، فهدفت المبادرة إلى الحفاظ على 
وإحيائها.

الحياة بايدك.. وايدك بتصنع المستحيل

فيها الروح

مدرسة بنات كرزا الثانوية

مدرسة رابود الثانوية المختلطة

إشراف المعلمة دينا النمورة

إشراف المعلم رياض اقطيط
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مبادرات مديرية جنوب الخليل

سكان  أن  دوما  مدرسة  طليعيات  الحظت 
الكثير  يعرفون  المجاورة ال  والمناطق  القرية 
عنها أو عن موقعها، فقمن بتنفيذ مبادرة 
من  بالمنطقة  الزائرين  تعريف  على  تعمل 
خالل خارطة جوية تم وضعها في مدخل 
باسماء  شواخص  لوضع  باالضافة  القرية 

الشوارع فيها.

اعداد  على  المبادرة  ضمن  الطالئع  عمل 
وتقديم وانتاج برنامج اذاعي تم من خالله 
منطقة  في  المسؤولين  مع  التواصل 
العديد  حل  وبحث  ومحاورتهم  الظاهرية 
الطالئع،  منها  يعاني  التي  المشاكل  من 
مثل اعتداءات البائعين على الشارع العام 
المشاكل  من  للعديد  باالضافة  واالرصفة 

حلول  وإيجاد  عليها  الضوء  تسليط  عنها  واإلعالن  المشكالت  تعميم  خالل  من  تم  االخرى. 
بالتعاون مع أفراد المجتمع كافة.

حلوة بأساميها

الطالئع قادة التغيير

مدرسة بنات دوما الثانوية

مدرسة ذكور كرم األشقر األساسية

إشراف المعملة شادن ابو هليل

إشراف المعلم عيسى تالحمة
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بنت  عائشة  بنات  مدرسة  طالبات  عملت 
مكتبات  إنشاء  على  األساسية  بكر  أبي 
متنقلة داخل السيارات العمومية في بلدة 
الخارجية.  الخطوط  على  العاملة  الظاهرية 
المواطن  يتمكن  المكتبات  هذه  خالل  من 
وقته  من  واالستفادة  المطالعة  من 
باالضافة إلمكانية اصطحاب الكتاب ووضعه 

الصحية، وإلى  العادات  المبادرة إلى تشجيع  في سيارة اخرى بعد االنتهاء منه. هدفت هذه 
البحث  وتشجع على  والوعي  المعرفة  زيادة  تساهم في  يومية  القراءة كعادة  عادة  تعميم 

واالطالع على قضايا ثقافية وعلمية مختلفة.

الطالبات في مدرسة بنات شهداء  الحظت 
المركز  مساحة  صغر  الثانوية  الظاهرية 
عناب  بلدة  اراضي  على  المقام  الصحي 
وعدم كفايته لجميع المراجعين بصورة غير 
اعتيادية. عملت المبادرة من خالل مجموعة 
الصحي  المركز  جعل  على  الخطوات  من 
الذين  المرضى  العداد  مناسبا  البلدة  في 

ارض  لتوفير  باالضافة  المعنية  المؤسسات  للعالج من خالل حملة ضغط على  له  يتوجهون 
ووضع الترتيبات لتشغيلها واالستفادة من خدماتها على مدار الساعة، وبالتالي رفع المستوى 

الصحي لسكان المنطقة، وغرس روح العمل والمسؤولية في المجتمع.

تكسي بوك

شوية شغل .. لصحة افضل

مدرسة بنات عائشة بنت أبي بكراألساسية

مدرسة بنات شهداء الظاهرية الثانوية

إشراف المعملة إيمان قيسية

إشراف المعلمة ثائرة البطاط
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مبادرات مديرية جنوب الخليل

دير  ذكور  مدرسة  طالئع  مبادرة  عالجت 
سامت الثانوية مشكلة التسرب من المدارس 
عملت  للجميع.  التعليم  وحق  وضرورة 
المبادرة من خالل مجموعة من النشاطات 
من  مدارسهم  في  الطالب  تثبيت  على 
حول  ذويهم  وتوعية  توعيتهم  خالل 
ضرورة تلقيهم للتعليم ومضار تسربهم من 

المدارس، باالضافة للعمل على تحفيز الطلبة على االلتزام بالدراسة من خالل زيادة التفاعل 
مع المعلمين.

من حقي أن أتعلم

مدرسة ذكور دير سامت الثانوية

إشراف المعلم محمد الطميزي
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الطلبة  مهارات  ضعف  مشكلة  لعالج 
حاسوب  مختبر  توفر  وعدم  الحاسوبية 
بالمدرسة قامت طالبات مدرسة بنات رقعة 
المحلى  المجتمع  األساسية وبالشراكة مع 
عن  المدرسة.  في  حاسوب  مختبر  بإنشاء 
والمؤسسات  لألهالي  توعية  حملة  طريق 
بأهمية وجود مختبر حاسوب في المدرسة 

المدرسة  لطالبات  المنهجية  وغير  المنهجية  النشاطات  من  مجموعة  خالل  من  تفعيله  تم 
المبادرة في  الحاسوبية.  ساهمت  تزيد من مهاراتهم  بحيث  للمدرسة  المجاورين  والمواطنين 

تمكين الطالبات من تطوير مهاراتهن الحاسوبية من خالل استخدام المختبر.

الحاسوب عالمنا

مدرسة بنات رقعة األساسية

إشراف المعلمة رسمية ابو عرام

العيادة  المبادرة مشكلة عدم تفعيل  تعالج 
مدار  على  الصمود  تلة  بمنطقة  الصحية 
الصحية  الخدمات  لتقديم  اليوم  ساعات 
طوارئ  قسم  وجود  وعدم  للمواطنين،  
 على صحة أفراد المنطقة 

ً
مما قد يؤثر سلبا

عملت  الالزمة.  الصحية  الخدمات  بغياب 
في  الصحية  العيادة  تعزيز  على  الطالبات 

المنطقة لتقديم العديد من الخدمات والوصول الى عيادة تعمل على مدار الساعة وتقدم 
خدماتها للمواطنين في العديد من المجاالت والتخصصات الطبية.

عيادة بلدنا

مدرسة بنات تلة الصمود الثانوية

إشراف المعلمة نسرين نواجعة

مبادرات مديرية يطا
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مبادرات مديرية يطا

بعقد  المبادرة  خالل  من  الطالئع  قام 
لتوعية  والورشات  النشاطات  من  مجموعة 

استغالل  اهمية  حول  والطلبة  المواطنين 
باستغالل  المبادرة  تقوم  المهدور.  الماء 
انشاء  في  المدرسة  في  المهدورة  المياه 
حديقة مدرسية تستثمر في تحسين البيئة 
خلق  في  الحديقة  وتساعد  التعليمية، 

مشهد طبيعي جمالي وتوفير مكان للطلبة للتعلم واالستمتاع.

مدرستي مسؤوليتي

مدرسة ذكور ضرار بن األزور األساسية

إشراف المعلم فادي ابو كباش

ارتفاع  مشكلة  حل  إلى  المبادرة  تهدف 
السرطان  لمرضى  العالج  ومصاريف  تكاليف 
المجتمع  مؤسسات  من  الدعم  وقلة 
خدمة  على  الطالبات  عملت  المحلي. 
خالل  من  بالسرطان  المصابين  المواطنين 
وتوفير  المحلي  مؤسسات  مع  التشبيك 
العديد من الخدمات المجانية لهم باالضافة 

والسريري  المنزلي  الفحص  وكيفية  وضرورة  الثدي  سرطان  مخاطر  حول  المواطنين  لتوعية 
للمرض.

الشارة البيضاء

مدرسة بنات النظامية األساسية

إشراف المعلمة فداء حجة
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على  المبادرة  خالل  من  الطالئع  عمل 
منطقة  في  القاطنين  المواطنين  تدريب 
على  مر 

ُ
أ بيت  في  االحتالل  مع  التماس 

الطارئة  الخدمات  وتقديم  االسعاف  كيفية 
اسعاف  بحقائب  لتزويدهم  باالضافة 
الحوادث  مع  التعامل  في  لمساعدتهم 
التي تتكرر بشكل متواصل جراء المواجهات 

مع االحتالل.

حمايتك واجب علينا

مدرسة ذكور بيت أمر األساسية

إشراف المعلم يونس العالمة

أمر  بيت  بنات  مدرسة  طالبات  الحظت 
على  الفقر  يتركه  الذي  األثر  األساسية 
بتصنيع  فقمن  المنطقة،  في  العائالت 
للطالبات،  المدرسة  داخل  وبيعها  الحلويات 
خياطة  ماكنة  شراء  تم  األرباح  وبإستخدام 
البيت  ربة  وإشراك  فقيرة  ألسرة  وتقديمها 
ترويج  وكذلك  الخياطة  لتعليم  دورة  في 

منتجات هذه األسرة من المالبس داخل البلدة لتصبح مصدر رزقها الذي تعتاش منه.

مع بعض ولبعض

مدرسة بنات بيت أمر األساسية

إشراف المعلمة خولة صليبي

مبادرات مديرية شمال الخليل
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مبادرات مديرية شمال الخليل

األساسية  الدين  صالح  مدرسة  طلبة  قام 
وضعف  التعلم  صعوبة  بمالحظة  للبنين 
العلوم  مادتي  في  األكاديمي  التحصيل 
القوانين.  كثرة  بسبب  وذلك  والرياضيات 
قام الطلبة بتجهيز قاموس علمي تفاعلي 
ممتع يحتوي على جميع القوانين المهمة 
والمطلوبة في مادتي الرياضيات والعلوم 

لجميع الصفوف وتزويدها للطلبة حتى يتسنى لهم الرجوع بسهولة ألي قانون علمي عند 
الحاجة واإلطالع عليه. من شأن القاموس مساعدة الطلبة في الوصول للقوانين والمصطلحات 

العلمية التي يحصل عليها الطلبة من الصف االول وحتى الثانوية العامة.

قاموس الطالب الصغير

مدرسة صالح الدين األساسية للبنين

إشراف المعلم ناصر زماعرة

وقواعد  مفاهيم  بعض  الضعف في فهم 
من  لكثير  مشكلة  زال  ما  االنجليزية  اللغة 
الثانوية  القادسية  مدرسة  في  الطلبة 
للبنات، عملت المبادرة على تشجيع الطالب 
لتعلم االنجليزية من خالل تطبيق الكتروني 
يقوم  حيث  الذكية  االجهزه  على  يعمل 
القواعد  وبعض  اإلنجليزية  اللغة  بتعليم 

بشكل تفاعلي.

English Veinglish

مدرسة القادسية الثانوية للبنات

إشراف المعلمة منتهى الحروب
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تعمل المبادرة على تعليم الطالبات مفهوم 
التسويق  واساسيات  البيتي  واالنتاج  الريادة 
اكتسبتها  التي  المعرفة  نقل  تم  ثم  ومن 
الطالبات لالمهات. من خالل ورشات عمل، 
ويوفر  األمهات  يجمع  تأسيس ملتقى  تم 
لهن فرص لتسويق منتجاتهن. جاءت هذه 
بعض  تعانيه  الذي  للفقر  كحل  المبادرة 

العائالت في منطقة سعير فمن خالل اكساب الطالبات واالمهات مهارات التسويق والتصنيع 
يمكن للعائالت توفير مصادر دخل.

علمني الصيد وال تعطني سمكة

مدرسة صفية بنت عبد المطلب األساسية للبنات

من  مجموعة  تدريب  على  المبادرة  تعمل 
الدفاع  علوم  على  المدرسة  في  الطالب 
المعرفة  بنقل  يقوموا  ان  على  المدني 
وذوي  ولذويهم  المدرسة  في  لزمالئهم 
الوعي  مستوى  رفع  يتم  بحيث  الطلبة 
للتعامل مع الطوارئ واالنقاذ، ويتم تشكيل 
فرقة متطوعين في محيط المدرسة بحيث 

تكون على اهبة االستعداد للتعامل مع اي طارئ سواء كان داخل المدرسة أو خارجها.

اإلطفائي الصغير

مدرسة عمر أحمد التميمي األساسية للبنين »ب«

إشراف المعلم محمد ابو يوسف

إشراف المعلمة عناية العرامين
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مبادرات مديرية شمال الخليل

في مدرسة سعير األساسية للبنات، عملت 
والمواطنين  الطلبة  تشجيع  على  المبادرة 
والصحية  الطبيعية  المشروبات  تناول  على 
وخصوصا  الصناعية  المشروبات  من  بدال 
يسأل  تطبيق  خالل  من  الطاقة  مشروبات 
الشخص  يختار  وعندما  الشخص  مزاج  عن 
مزاج معين يعطيه خيارات لمشروبات صحية 

المأكوالت  تناول  الصحة وأهمية  الحفاظ على   ألهمية 
ً
ترويجا المبادرة  ونصيحة مفيدة. جاءت 

واألغذية الصحية واالبتعاد عن ما يضر الجسم.

موودك درينكك

مدرسة سعير األساسية للبنات

إشراف المعلمة ريم الحاليقة

يعاني الطلبة في مدرسة عمرو بن العاص 
لمادة  الطلبة  فهم  صعوبة  من  للبنين 

من  الطلبة  وملل  بها،  واإللمام  الرياضيات 
الطرق التقليدية لتدريس الرياضات، فقاموا 
الكتروني  تطبيق  برمجة  المبادرة  خالل  من 
تفاعلي يساعد الطلبة على تعلم الرياضيات 
في المرحلة االساسية العليا بحيث يزيد من 

الرياضيات  تعلم  إلى تشجيعهم على  تعلمها ويهدف  ويرغبهم في  الرياضيات  تفاعلهم مع 
واالستمتاع بها.

الرياضيات متعتي

مدرسة عمرو بن العاص األساسية للبنين

إشراف المعلم عاصم الحيح
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مخصص  مكان  وجود  عدم  المبادرة  تعالج 
األنشطة،  حصص  أثناء  الطالبات  للعب 
خاصة في فصل الشتاء. قامت الطليعيات 
المدرسة  في  مهملة  غرفة  باستغالل 
ووضع  وترتيبها  تنظيفها  إعادة  خالل  من 
وتوفير  وألعاب  وعلمية  ثقافية  زوايا  عدة 
كان  الالمنهجية.  األنشطة  من  مجموعة 

تفاعل الطالبات بالمدرسة ممتاز، واستفدن من هذه الغرفة بتنفيذ فعاليات مختلفة. 

الحظ الطالئع ظاهرة التغير المناخي وازدياد 
في  والمطر  الصيف،  في  الحرارة  درجات 
إلى  تهدف  مبادرة  بتنفيذ  قاموا  الشتاء. 
بيئة  وتوفير  المناخية  اآلثار  من  التخفيف 
مناسبة ومعتدلة من خالل إعادة استخدام 
بطريقة  وترتيبها  البالستيكية  الزجاجات 
مظلة  لتشكل  وملونة  ومرتبة  منظمة 

وتلوينها  الزجاجات  وتجهيز  بتصميم  الطلبة  فقام  المدرسة،  محيط  بمنطقة  بالحديد  وتثبيتها 
وتركيبها. باإلضافة إلى ذلك، وفرت المبادرة ُبعد جمالي للمنطقة.

ريح حالك 

راحتك علينا 

مدرسة أبو جعفر المنصور األساسية للبنات

مدرسة القسطينة الثانوية للبنين

إشراف المعلمة هبة أبو زعنونة

إشراف المعلم فادي رجب عليان

مبادرات مديرية شمال غزة
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مبادرات مديرية شمال غزة

السيارات  اطارات  انتشار  الطليعيات  الحظت 
الجمالي  المنظر  واختفاء  بكثرة  القديمة 

للشوارع العامة، فأرادت الطالبات استغالل 
لتحسين  استخدامها  وإعادة  االطارات  هذه 
خالل  من  المنطقة  في  العام  المنظر 
تلوينها  وإعادة  جمالية  بأشكال  تشكيلها 
للشوارع  جمالي  مظهر  إلضفاء  وزرعها 

العامة ومحيط المدرسة. 

شارع الزهور

مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية )أ( للبنات

إشراف المعلمة نسرين عوكل

األساسية  عمواس  مدرسة  طالبات  قامت 
االحتياجات  ذوي  األشخاص  إلى  باالنتباه 
فقدان  من  يعانون  من  وباألخص  الخاصة، 
التي  والمعيقات  والمشاكل  البصر  حاسة 
فصل  في  وخاصة  السير،  أثناء  يواجهونها 
في  المياه  وبرك  المطر  وجود  مع  الشتاء 
عصا  بتوفير  الطالبات  قامت  الشوارع. 

الكترونية عن طريق تحويل عصا الكفيف العادية إلى الكترونية ومثبت عليها جرس يرن بمجرد 
لمسها للماء وبالتالي سيقوم الكفيف بتغيير مساره.

عيوننا لك وعليك

مدرسة عمواس األساسية )أ( للبنات

إشراف المعلمة أمل أبو عودة
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أبي  بن  سعد  مدرسة  في  الطالئع  الحظ 
األغذية  بعض  وجود  األساسية  وقاص 
البحث  وبعد  األسواق.  في  الفاسدة 
هذه  مضار  على  الطلبة  تعرف  العلمي، 
وقاموا  اإلنسان،  صحة  على  األطعمة 
التعرف  إلى  تهدف  توعوية  مبادرة  بتنفيذ 
على إجراءات وزارة االقتصاد للتفتيش عن 

إعالمية عن ضرر هذه  نشرات  توزيع  توعيوية من خالل  بحملة  قاموا  كما  الفاسدة،  األغذية 
ومخاطره  األغذية  لفساد  لإلنتباه  توعية  ورشات  عقد  إلى  باإلضافة  المجتمع  على  األغذية 

وسبل شراء األغذية الصحية المفيدة.

صحتك بتهمنا

مدرسة سعد بن أبي وقاص األساسية )أ( للبنين

إشراف المعلم محمد عزام داوود

مادة  فهم  صعوبة  مشكلة  المبادرة  تعالج 
قواعد  من  تشمله  ما  بكل  العربية  اللغة 
اللغة  ألهمية   

ً
ونظرا مختلفة.  ومهارات 

العربية، قررت الطالبات اظهار جمالية اللغة 
معرض  إنشاء  خالل  من  وإعجازها  العربية 
يحتوى على مجسمات كبيرة فيها كافة ما 
أدوات ومفاهيم  العربية من  اللغة  تحتويه 

اللغة  ليقدم  المعرض  الطالبات، فيأتي  لتسهيلها على  الحروف والخط واألفعال وغيرها  مثل 
العربية بطريقة ممتعة وسهلة التعلم.

لغتي هويتي

مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية )ب( للبنات

إشراف المعلمة إنعام الوحيدي
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مبادرات مديرية شمال غزة

يعاني  للبنين  األساسية  النزلة  مدرسة  في 
الطلبة من تراجع في المستوى التعليمي 

للواجبات  الطلبة  إهمال  نتيجة  وذلك 
إنذار  جهاز  بإبتكار  الطالئع  قام  المنزلية. 
مساعدة  في  يساهم  تفاعلي  ضوئي 
الطالب على تذكر حل الواجبات المدرسية، 
وبالتالي يساعدهم على االلتزام بالدراسة.

مهماتي

مدرسة النزلة األساسية للبنين

إشراف المعلم بالل القانوع

تهدف المبادرة إلى حل مشكلة عدم وجود 
االهتمام  وقلة  باالنشطة  خاصة  غرفة 
بأهمية  منهم   

ً
وإيمانا الالصفية.  باالنشطة 

الطلبة  تطوير  على  وأثرها  األنشطة  هذه 
، بادر الطالئع إلى تخصيص 

ً
 واجتماعيا

ً
فكريا

من  العديد  لتشمل  المدرسة  في  غرفة 
من  الطالب  وتخدم  الالمنهجية  األنشطة 

خالل تنفيذ عدة أنشطة مثل زراعة جزء من ساحة المدرسة وتقسيم الغرفة إلى عدة اقسام 
مثل )القراءة - الرسم - األلعاب الحركية - العاب التركيز(.  تستقبل الغرفة الطالب والطالبات من 

خارج المدرسة وتشكل مساحة مناسبة للتعلم والمتعة.  

إلنا مساحة

مدرسة بيت الهيا األساسية للبنين

إشراف المعلم أمين نصار
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المزروعات  تلف  الطليعيات مشكلة  الحظت 
المدرسة، فقررن  متكرر في  بشكل  والتربة 
الظاهرة.  هذه  لمعالجة  مبادرة  تنفيذ 
اتحاد  واستشرن  للبحث  الطالبات  توجهت 
الزراعي، وبمساعدة مهندس  العمل  لجان 
زراعي مختص، قمن بتطوير المعرفة حول 
التربة وانواعها والمشاكل التي قد تتعرض 

التربة  حول  الوعي  لزيادة  المنطقة  لسكان  بتوزيعها  وقمن  منشورات  الطالبات  صممت  لها. 
وآليات االعتناء بها. 

تربتنا خصبة وازهارها جميلة

مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات

إشراف المعلمة ميسون أبو دوابة

عدم  بمالحظة  الثامن  الصف  طلبة  قام 
توفر األدوية في العيادات الحكومية، وبعد 
على  سلبا  يؤثر  قد  ذلك  أن  وجدوا  البحث 
حياة المرضى في حال عدم قدرتهم على 
الالزمة للعالج. نفذ  الحصول على األدوية 
الناس  إرشاد  إلى  تهدف  مبادرة  الطالئع 
من   

ً
بدال باألعشاب  والعالج  التداوي  إلى 

مواد  أي  بدون  المرطب  الكريم  تحضير  آلية  بتطوير  قاموا  كما  الكيميائية.  األدوية  استخدام 
حافظة وال يسبب أي أعراض جانبية وكذلك توفير العالج واألدوية للناس بمراكز الهالل األحمر 

الفلسطيني بأسعار رمزية.

صحتك بتهمنا

مدرسة شهداء جباليا األساسية للبنين

إشراف المعلم جاسر البراوي
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مبادرات مديرية خان يونس

قامت الطليعيات في الصف التاسع بمالحظة 
بعض  لدى  األمية  من  عالية  درجة  وجود 
أمهات الطلبة، فال تتمكن األمهات من توفير 
البحث  بعد  الدراسة.  حين  للطلبة  الدعم 
فصل  بإنشاء  الطالبات  قامت  والتخطيط 
والطالبات  األميات  األمهات  يضم  دراسي 
وضع  خالل  من  المتدني  التحصيل  ذوات 

منهاج دراسي من قبل الطالبات بمساعدة مركز محو األمية في مديرية التربية والتعليم وإدارة 
المدرسة، حيث يقدم الفصل فرصة لألمهات والطالبات للتعلم بطريقة شيقة وسهلة وممتعة. 
تساهم المبادرة في زيادة وعي األمهات وزيادة مهاراتهم العلمية، كما تساعد في خلق عالقة 

متينة بين الطالبات واألمهات وتساهم في رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطالبات.

هيا نرتقي

مدرسة عيد األغا األساسية للبنات

إشراف المعلمة أماني نعيم األسطل

عالجت هذه المبادرة قلة االهتمام بالنظافة، 
ال  المدرسة  وأفراد  الطلبة  من  فالكثير 
بإلقاء  فيقومون  حولهم  بالبيئة  يهتمون 
طالبات  قامت  األرض.  على  القمامة 
بتتنفيذ  األساسية  الحرازين  أحالم  مدرسة 
النظافة  على  الحث  إلى  تهدف  مبادرة 
وإلقاء القمامة في األمكان المخصصة لها 

وذلك من خالل إبتكار سلة الكترونية ناطقة تشجع الطالبات بعبارات مميزة عند القاء القمامة 
فيها بغرض زيادة التشجـيع على رمي النفايات داخل الحاويـات .

بيـئتي مـرآتـي

مدرسة أحالم الحرازيـن األساسية للبنـات

إشراف المعلمة فاطمة محمد قطيط
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لدى  الخاطئ  السلوك  المبادرة  هذه  تعالج 
األخرين،  مع  التعامل  في  الطالبات  بعض 
على  الضوء  لتلقي  المبادرة  فكرة  فجاءت 
القبول  تهدد  والتي  الخاطئة  السلوكيات 
االجتماعي  التواصل  وتعيق  االفراد  بين 
انتاج فيديو  المبادرة تم  الفعال. من خالل 
والتواصل  االتصال  مهارات  حول  توعوي 

واحترام اآلخرين ونشر المحبة بين الناس، كما قامت الطالبات بتوزيع الحلوى على المارة في 
المحبة  مفاهيم  نشر  إلى  يؤدي  مما  الحيوية  التجمعات  وأماكن  للسيارات  الرئيسية  المواقف 

والتواصل بين أفراد المجتمع.

ً
ن إيجابيا

ُ
ك

مدرسة دالية الكرمل األساسية )أ( للبنات

التعامل  الثامن أهمية  الصف  الحظت طلبة 
باحترام وتقدير فيما بين الطلبة والمعلمين، 
وعليه قاموا بالتخطيط لمبادرة تعزز مبادئ 
الزمالء  بين  واألخالقيات  المتبادل  االحترام 
الدمى  الطلبة بصنع  المدرسة. قام  وخارج 
توضح  توعوية  مسرحيات  عدة  وتنفيذ 
العرض  بطريقة  الجيد  السلوك  أهمية 

التعليمية  المواد  إلى تسهيل دراسة بعض  باإلضافة إلى مسرحيات تهدف  المقنع والممتع، 
الصعبة.

لعبتي حكايتي

مدرسة عيلبون األساسية المشتركة

إشراف المعلمة تحرير عثمان البيوك
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مبادرات مديرية خان يونس

أهمية  إلى  الثامن  الصف  طليعيات  اتجهت 
البيئة  وخامات  الطبيعية  المصادر  استغالل 
من خالل إعادة التدوير واالستخدام بشكل 
ن 

ُ
تقط التي  المتضررة  الفئات  يخدم بعض 

لألثاث  فيها  ويفتقدون  الخشبية  المآوي 
إنطلقت  احتياجاتهم.  ُيلبي  الذي  الكامل 
تلك  جمع  خالل  من  المبادرة  أنشطة 

الخامات التي تتمثل في )إطارات السيارات، الجرائد، الكرتون، البالستيك( ومن ثم إعادة تدويرها 
لبي 

ُ
بإبداع الطالبات داخل ورش عمل تنفذ في مدرستهم وإخراجها في هيئة مقاعد وآرائك ت

الغرض المتوقع منها بعد اإلضافة عليها وتقديمها للسكان الذين بحاجة اليها، وترسيخ مفهوم 
إستغالل األشياء البسيطة والعمل عليها لتصبح أشياء ذات قيمة.

بدع
ُ
يدي ت

مدرسة بني سهيال األساسية للبنات

إشراف المعلمة نفين كمال المصري

ال  األهالي  أن  الثامن  الصف  طلبة  الحظ 
ينتبهون لكيفية شراء األدوية ومستحضرات 
تهدف  توعوية  بحملة  فقاموا  األطفال، 
الصحيحة  الخطوات  حول  وعي  خلق  إلى 
في شراء المواد الصحية، ومنها االنتباه إلى 
تاريخ الصالحية وأهمية التخلص من األدوية 
الطلبة  قام  كما  المنازل.  في  القديمة 

بتصميم منشورات توضيحية وتوزيعها على األهالي. 

لصحة أفضل

مدرسة محمد الدرة األساسية للبنين

إشراف المعلم أكرم أبو جزر
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مشكلة  لمعالجة  المبادرة  هذه  تهدف 
حيث  مياه في حي طوهوكو.  توفر  عدم 
مياه  وجود  عدم  من  الحي  هذا  يعاني 
مفلترة صالحة للشرب، قام الطالئع بتوفير 
علمي  بحث  واجراء  وتعبئته  مياه  برميل 
المنطقة  هذه  في  المياه  مشكلة  عن 
وتقديمه للجهات المعنية للمساهمة في 

حل المشكلة. تساعد المبادرة أهالي هذا الحي بتوفير مياه الشرب لهم من خالل توفير برميل 
مياه عذبة وتعبئته بشكل دوري.

قيا الخير
ُ

س

مدرسة عيد اآلغا االساسية للبنين

إشراف المعلم محمد أبو بطنين

تسعى هذه المبادرة لتوفير كراسي لجلوس 
لطول  وذلك  الكلى،  لمرضى  المرافقين 
أثناء  المرضى  مع  يقضونه  الذي  الوقت 
غسيل الكلية. كما تهدف إلى توعية الناس 
خالل  من  المرض  هذا  إنتشار  من  للحد 
الحفاظ على  أهمية  يوضح  للكلية  مجسم 
عن  منشورات  وتوزيع  بطرق صحية  الكلية 

طرق تجنب اإلصابة بالمرضوالحديث عن الموضوع في اإلذاعة المدرسية. تساهم المبادرة في 
توفير الراحة لمرافقي المرضى في المشفى وتوعية الناس لتجنب اإلصابة بأمراض الكلى.

ُمرافق آمن ...مريضك سالم

مدرسة عبدالله صيام األساسية للبنين

إشراف المعلم عالء أبو جحجوح
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مبادرات مديرية خان يونس

تسعى المبادرة الى حل مشكلة قلة اهتمام 
الطالئع  قام  األسنان.  بنظافة  األطفال 

وعقدوا  أسنان  طبيب  باستشارة  المبادرين 
ورشة عمل بإشرافه لمجموعة من الطالب 
تناقش االستخدام الصحيح للفرشاة وإعطاء 
والمحافظة  باألسنان  االهتمام  عن  نصائح 
منشورات  بعمل  الطلبة  قام  ثم  عليها. 

وملصقات ورسومات لتوعية زمالئهم و أخوتهم، وتدريب ما تعلموه على طلبة في الصفوف 
االبتدائية وارشادهم وتوزيع فراشي ومعجون أسنان عليهم بوجود الطبيب.

بفرشاتي ارسـم ابتسامتي

عبد الكريم الكرمي االساسية )أ( للبنين

إشراف المعلم فهمي البريم

الحشرات  كثرة  الثامن  الصف  طلبة  الحظ 
قذ  الذي  األمر  المنطقة،  في  واألفاعي 
وجود  ولعدم  المواطنين.  لدغ  إلى  يؤدي 
هذه  مع  التعامل  لكيفية  عالية  معرفة 
تهدف  مبادرة  تنفيذ  الطالئع  قرر  الحاالت، 
تثقيفية  وندوات  تدريبية  دورات  عقد  إلى 
اإلسعافات  مجال  في  وأهاليهم  للطالب 

األولية الخاصة بلدغات الحشرات واألفاعي وعضات الحيوانات، والطرق الصحيحة للتعامل مع 
زمالئهم  بتوعية  ذلك  بعد  الطالئع  قام  عنها.  الناتجة  المضاعفات  وتجنب  اللدغات  مثل هذه 
في المدرسة، وتوعية الناس في المناطق الريفية عن نفس الموضوع، من خالل منشورات 

وملصقات. 

سارع وإنقذ

مدرسة القرارة األساسية للبنين

إشراف المعلم سمير أحمد عوض
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North Gaza Directorate’s Initiatives

The 8th graders in Qarara School 
were the first to observe that sev-
eral types of insects and snakes 
are present in the area. They also 
brought to attention that these 
creatures could harm the resi-
dents of this area. Additionally, 
because the residents of the area 
have little knowledge in regards 
to these creatures, they decided 
to hold training and first aid educational seminars to 
educate the students and their parents to better deal with cases of at-
tacks/stings by these animals. In addition to seminars, the students have 
also worked by distributing flyers around the area.

This initiative aims at solving 
the issue of lack of oral hygiene 
among children. The initiative 
members consulted a dentist and 
held a workshop led by him for a 
group of students. The workshop 
discussed several topics such as 
the correct use of the toothbrush, 
and general tips to take care of 
and maintain oral hygiene. After-
wards, the students created flyers and posters to educate 
the rest of the students on what they have learned. They also distributed 
toothbrushes and toothpaste among the students.

Initiate to Save

With my Brush I Draw Smiles

Qarara Elementary School for Boys

Abdel Karim Elementary School for Boys “A” 

Supervised by Sameer Ahmad Awad

Supervised by Fahmi Al Bream
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Khan Younis Directorate’s Initiatives

Adolescents observed that par-
ents are unaware of the meth-
ods to purchase medicines and 
toiletries for children, and thus 
conducted an awareness raising 
campaign on the right steps for 
purchasing good for children, 
including the need to check ex-
piration dates and the need to 
throw away expired medicines. 

The adolescents addressed the 
need to make use of natural re-
sources and environmental aware-
ness, and the possibilities for 
recycling and using material to 
create furniture and homes for 
those who lost their homes. Stu-
dents collected possible mate-
rial (car tires, newspapers, carton 
boxes, plastic) and reused it to produce chairs and sofas. The initia-
tive addressed the need to use simple material to create useful items.

For Better Health

My Hand Creates

Muhammad AlDurra Elementary School for Boys

Bani Suhaila Elementary School

Supervised by Akram Abu Jazar

Supervised by Niveen Kamal Al Masri

This initiative aims to provide 
chairs for family/friends of kid-
ney failure patients as they spend 
long periods of time with the pa-
tients during their dialysis treat-
ment. The organization also aims 
at raising awareness to limit the 
spreading of this disease by pre-
senting models of the kidney, 
distributing information flyers, and speaking about ways to combat 
and prevent the disease on the school radio. The initiative contributes 
to provide comfort for family/friends of kidney failure patients, and to 
spread awareness in general to combat the disease.

This initiative tackles the shortage 
of clean water in TOHOKO neigh-
borhood.  The residents of this 
neighborhood suffer from the lack 
of any drinking water. The ado-
lescents have worked together to 
provide a barrel of water to the 
neighborhood. They also ensure 
to continuously/periodically fill 
it with clean drinkable water for the use of 
the neighborhood residents. The initiative also conducts scientific research 
to further safeguard the supply of water for the residents of TOHOKO.

Spread the Water

Abdel Siam Secondary School 

Eid Al Agha Elementary School for Boys

Supervised by Alaa Abu Jahjouh

Safe Companion... Healthy Patient

Supervised by Mohammad Abu Batnein
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Khan Younis Directorate’s Initiatives

This initiative addressed the lack 
of clean environments, as many 
students are unaware of clean-
ing habits and tend to litter their 
surroundings. The adolescents 
implemented an awareness 
raising initiative through cre-
ating an electronic bin basket 
that encourages students to use 
designated bin and not litter their surroundings.

9th grade adolescents observed a 
high level of illiteracy among stu-
dents’ mothers; the mothers are 
thus unable to support and guide 
their daughters as they learn and 
study. Following planning and 
research, students developed a 
semester targeting mothers and 
students of low attainment lev-
els; the semester helps mothers learn in a fun and interactive man-
ner, with the help of the illiteracy center in the directorate of education. 

My Environment is my Mirror

Let’s Learn

Ahlam Al Harazin Elementary School for Girls

Eid Agha Elementary School for girls

Supervised by Fatima Qtet

 Supervised by Amani Astal

Students of 8th grade observed 
the need for good and respectful 
communication among students 
and teachers, and therefore im-
plemented an initiative to ad-
dress the basics of communica-
tion, mutual respect and ethics 
among colleagues and outside 
the school. Students created 
puppets and conducted theatrical performances to highlight the issue 
in an interactive manner.

This initiative addresses negative 
attitudes and behaviors among 
students by highlighting acts 
that threaten good and effective 
communication. The adolescents 
produced a documentary film 
about skills of communication 
and the need to spread love and 
joy among people. Students 
have also distributed candy in the street as a small token for love and 
communication.

Be Positive

Elbon Mixed Elementary School

Dalyat AlKarmel Elementary School for Girls “A”

 Supervised by Tahrir Othman Al Byook.

My Game is my Story
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that encourages students to use 
designated bin and not litter their surroundings.

9th grade adolescents observed a 
high level of illiteracy among stu-
dents’ mothers; the mothers are 
thus unable to support and guide 
their daughters as they learn and 
study. Following planning and 
research, students developed a 
semester targeting mothers and 
students of low attainment lev-
els; the semester helps mothers learn in a fun and interactive man-
ner, with the help of the illiteracy center in the directorate of education. 

My Environment is my Mirror

Let’s Learn

Ahlam Al Harazin Elementary School for Girls

Eid Agha Elementary School for girls

Supervised by Fatima Qtet

 Supervised by Amani Astal
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North Gaza Directorate’s Initiatives

This initiative aims to address the 
lack of space for students to play 
and interact with extracurricular 
activities. With belief in the im-
portance of these activities and 
their effect intellectually and 
socially on students, the ado-
lescents designated a room in 
the school for extracurricular 
activities, segmented into different area (reading – drawing – mo-
tion activities – concentration and mind games). This space welcomes 
students from the school and the area in an atmosphere of fun.

In Annazla School, students suffer 
from diminished average scores 
as a result of neglected home-
work. The adolescents developed 
an alarm system that reminds 
students of the importance of 
finishing their homework. This 
way, students have the time to 
practice and learn, and address 
any topics they do not understand. Consequently, students will be 
able to achieve higher scores as they study more.
 

We have our own Space

My Responsibilities

Beit Lahia School for Boys

Annazla School for Boys

Supervised by Amin Nassar

 Supervised by Bilal AL Qanou’

Students of 8th grade observed 
the unavailability of certain med-
icines in governmental clinics, 
which could negatively affect the 
lives of patients. Looking for sub-
stitutes, and following scientific 
research, students implemented 
an initiative that educates peo-
ple about alternative medicine, 
including herbs and natural ingredients. Students also created a body 
lotion that includes no additives or preservatives. Students also high-
lighted the availability of medicine in Red Crescent Centers.

The adolescents have noticed 
how flowers and plants are not 
growing well in school, and con-
ducted an initiative to address 
this issue. The adolescents re-
searched and used the help of a 
specialized agricultural engineer 
who provided them with knowl-
edge about healthy soil and its 
challenges. The students designed brochures to educate the surrounding 
community about the tools and methods needed to preserve the soil and 
nurture it, and consequently plant healthy plants and flowers.

Good Soil and Beautiful Flowers

Jabalia Martyrs Elementary School for Boys

That Al Sawari High School for Girls 

Supervised by Jasser Barawi

Supervised by Maysoon Abu Dawabeh

Your Health is Our Concern
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North Gaza Directorate’s Initiatives

This initiative aims to address the 
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and interact with extracurricular 
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activities, segmented into different area (reading – drawing – mo-
tion activities – concentration and mind games). This space welcomes 
students from the school and the area in an atmosphere of fun.
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from diminished average scores 
as a result of neglected home-
work. The adolescents developed 
an alarm system that reminds 
students of the importance of 
finishing their homework. This 
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any topics they do not understand. Consequently, students will be 
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 Supervised by Bilal AL Qanou’
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North Gaza Directorate’s Initiatives

The students of Emwas School 
observed the obstacles and chal-
lenges faced by people with spe-
cial needs, especially those suf-
fering from sight disabilities. In 
winter, they suffer from the pos-
sibilities of stepping into ponds 
of water in streets. The adoles-
cents designed an electronic 
guiding stick that warns its holder, through a bell, once it touches water. 
This helps the holder change track.

The adolescents noticed the wide 
spread of old car tires in public 
streets, and their effect on the 
aesthetic visual of the city. Con-
sequently, the students used 
these tires to bring a better im-
age to the city by reusing them 
and creating visually-attractive 
items to brighten up the streets 
and the school surrounding.

Our Eyes are for You and with You

Flowers Street

Emwas Elementary School for Girls “A”

Nussaiba Bnt Kaab Elementary School for Girls “A”

Supervised by Amal Abu Odeh

Supervised by Nisreen Okal

This initiative addressed the dif-
ficulties faced by students in 
learning Arabic language, its 
grammar and literature. Due to 
the importance of Arabic Lan-
guage, students have decided to 
conduct an exhibition to display 
its uniqueness and to provide 
comprehensive tools for learn-
ing. The exhibition focused on different elements of the language, and 
offers students and interactive and fun approach to learn.

The adolescents noticed an 
abundance of expired food in the 
market. Following scientific re-
search, the students learned the 
dangerous effects of consuming 
such good, and thus decided to 
conduct an awareness and ad-
vocacy campaign that addresses 
and accounts authorities for the 
need of inspection. The campaign also highlighted the need to learn 
about these dangers, and to promote healthy foods.

My Language is my Identity

Your Health Concerns Us

Nussaiba Bnt Kaab Elementary School for Girls “B”

Saad Bn Waqqas Elementary School for Boys “A”

Supervised by Inaam Wuheidi

Supervised by Mohammad Azzam Dawoud
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North Gaza Directorate’s Initiatives
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North Hebron Directorate’s Initiatives

In Se’eer Elementary School, ad-
olescents implemented an ini-
tiative to promote healthy diets, 
mainly focusing on fresh drinks 
instead of artificial juices. The 
adolescents developed an app 
that asks you about your mood 
and offers you a healthy drink 
based on your choice. This ini-
tiative came to promote healthy choices.

Students suffer from challenges 
in understanding mathematics. 
They are also bored with tradi-
tional learning methods, and 
therefore designed an electronic 
app to facilitate learning in an 
fun and interactive manner. 

Your Drink is Your Mood

Mathematics is Fun

Se’eer Elementary School

Amro Ben Al A’as Elementary School for Boys 

Supervised by Reem Halayqa

Supervised by Asem Al Heeh
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North Gaza Directorate’s Initiatives

This initiative addressed the lim-
ited space available for students 
to play, especially in winter time. 
The adolescents used a neglect-
ed room, cleaned and rearranged 
it, and included a number of 
cultural and scientific corners, 
filled with games and extracur-
ricular activities. The girls ben-
efited a lot from this space and interacted well with it.

The adolescents observed glob-
al warming and global change, 
with increased temperatures in 
summer and rain in winter. The 
adolescents planned and imple-
mented an initiative that aimed 
to decrease the effects of global 
change, and to provide suitable 
environments. This was done 
through reusing and recycling of plastic bottles, to be arranged to 
form an umbrella in the school area. Additionally, the initiative added an 
aesthetic element to the school.

Relax 

We Missed it

Abu Jafar Al Mansour Elementary School for Girls

Al Qustina High School for Boys

Supervised by Heba Abu Zanouneh

Supervised by Fadi Rajab Elayyan
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North Hebron Directorate’s Initiatives

In Se’eer Elementary School, ad-
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and offers you a healthy drink 
based on your choice. This ini-
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Supervised by Asem Al Heeh



This initiative aims to educate 
students about entrepreneurship 
and innovation, as well as mar-
keting skills. Through workshops, 
adolescents have formulated a 
forum that combines mothers 
and daughters, and provides 
them with opportunities to cre-
ate their own products and mar-
ket them. This initiative came in response to the poverty 
that families of Se’er area suffer from.
 

This initiative aims to train stu-
dents on civil defense, and al-
lows them to spread their knowl-
edge to their classmates and 
their families. The initiative thus 
equips the neighborhood with 
techniques and tools to handle 
emergencies. A group of volun-
teers is formulated that is ready 
to offer its services inside and outside school.

Teach Me How to Fish, Do Not Give Me a Fish

The Young Fireman

Saffeye Bnt Abdel Mutaleb School for Girls

Omar Ahmad Tamimi Elementary School for Boys “B” 

Supervised by Enaya Aramin

Supervised by Mohammad Abu Yousif
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North Hebron Directorate’s Initiatives

English language continues to be 
a difficult topic for students in 
Al Qadisya School. The adoles-
cents implemented an initiative 
to promote learning of English, 
through an electronic app that 
can be downloaded on smart de-
vices, mainly focusing on gram-
mar.

Students have observed diffi-
culties in learning science and 
mathematics. After research, they 
knew the reason was the huge 
number of rules and laws that 
students need to learn. Conse-
quently, adolescents have devel-
oped a small scientific diction-
ary that includes all laws and 
rules of science and mathematics from all levels and grades. The diction-
ary will help students understand scientific and mathematical concepts.

English Veinglish

The Student’s Dictionary

Al Qadisya High School for Girls

Salah Al Deen Elementary School for Boys

Supervised by Muntaha Al Hroub

Supervised by Nasser Zamareh

This initiative aims to educate 
students about entrepreneurship 
and innovation, as well as mar-
keting skills. Through workshops, 
adolescents have formulated a 
forum that combines mothers 
and daughters, and provides 
them with opportunities to cre-
ate their own products and mar-
ket them. This initiative came in response to the poverty 
that families of Se’er area suffer from.
 

This initiative aims to train stu-
dents on civil defense, and al-
lows them to spread their knowl-
edge to their classmates and 
their families. The initiative thus 
equips the neighborhood with 
techniques and tools to handle 
emergencies. A group of volun-
teers is formulated that is ready 
to offer its services inside and outside school.

Teach Me How to Fish, Do Not Give Me a Fish

The Young Fireman

Saffeye Bnt Abdel Mutaleb School for Girls

Omar Ahmad Tamimi Elementary School for Boys “B” 

Supervised by Enaya Aramin

Supervised by Mohammad Abu Yousif
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North Hebron Directorate’s Initiatives

The students of Beit Umar School 
observed the sever living condi-
tions of families suffering from 
poverty. Consequently, the adoles-
cents have made candy and sold 
it at school; with the revenue, the 
students were able to purchase a 
sewing machine to give to a fami-
ly in need. Students also support-
ed the mother in learning sewing skills, which allowed her 
to create clothes and provide a small income for her family.
 

As Beit Umar is in direct clashing 
point with the Israeli Occupation, 
students have conducted train-
ing sessions on CPR for the town 
members. They have also provid-
ed them with necessary tools to 
equip them in dealing with any 
emergencies occurring due to 
clashes with the Israeli Occupa-
tion.

Together, and for Each Other

Your Protection is Our Responsibility

Beit Umar Elementary School for Girls

Beit Umar Elementary School for Boys 

Supervised by Khawla Sleibi 

Supervised by Younis Alama
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Yatta Directorate’s Initiatives

This initiative aims to address 
the high costs for cancer treat-
ment and the lack of support of 
the local communities. The ado-
lescents have worked on net-
working with community based 
organizations to provide servic-
es for cancer patients, as well as 
to create awareness around the 
disease, especially breast cancer, how to treat it, how to diagnose it.

The adolescents conducted a 
number of activities and work-
shops to create awareness 
around the proper use of water. 
The initiative addressed the mis-
use and waste of water. Students 
have used wasted water to ir-
rigate the school garden. The 
garden now is visually attractive 
and provides a space for students to play, and learn.

The white Label

My School is My Responsibility

Al Nethamie Elementary School for Girls

Dirar Ben Al-Azwar School for Boys

Supervised by Fidaa Hajjeh

Supervised by Fadi Abu Kbash
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South Hebron Directorate’s Initiatives

Dropout rates are high among 
students of Deir Samet School; 
this is what the adolescents have 
observed. Consequently, the ad-
olescents designed and imple-
mented an initiative to highlight 
the right for education for all. 
The campaign targeted students 
and parents and discussed the 
benefits of education and the dangerous effects of school drop-out.

It is my right to learn 
Deir Samet High School for Boys

Supervised by Muhammad Tmeizi

Yatta Directorate’s Initiatives

The town’s clinic is not properly 
activity and is unable to serve all 
medical needs for the town’s resi-
dents. The lack of an emergency 
room is affecting the heath of 
individuals negatively. The stu-
dents worked on enhancing the 
medical clinic in the area to bet-
ter serve the patients and resi-
dents all day long in a variety of specialties.
 

To address the issue of low com-
puter and technological skills 
among students, the adolescents 
have established a computer lab 
at the school, with the help of 
the local community. Through 
an awareness campaign on the 
importance of acquiring skills 
of the 21st century, the lab was 
established and is operating, providing students with curricular and ex-
tracurricular activities. The lab is also open for the public. This initiative 
has helped in enhancing skills of students.

Our Town’s Clinic

Computer is Our World

Talet Al-Somood Secondary School for Girls

Raq’a Elementary School for Girls 

Supervised by Nisreen Nawaja’a

Supervised by Rasmiya Abu E’ram
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South Hebron Directorate’s Initiatives
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South Hebron Directorate’s Initiatives

The adolescents Doma Secondary 
School for girls noticed that the 
residents of Doma’s surrounding 
areas and societies don’t know 
much about it, so they took the 
initiative to define Doma to its 
visitors and passengers through-
out an aerial map placed at the 
entrance of the town, as well as 
signage of street names throughout the town.

The adolescents have worked 
within this initiative on the 
preparation, presentation, and 
production of a radio program 
which allowed them to reach out 
for Al-Dahriyah district officials 
and discuss with them many is-
sues they encounter, such as the 
sellers violations of streets and 
sidewalks. This way the issues and problems that concern the society 
will be highlighted, discussed, and solved. 

Beautiful Names

Adolescents Leading Change

Doma Secondary School for Girls 

Karam Al-Ashqar Elementary School for Boys

Supervised by Shaden Abu-Hliel

Supervised by Issa Talahmeh

The initiatives worked on estab-
lishing mobile libraries inside 
public taxis on external routes 
which will enable the passengers 
to read and make use of their 
time. The reader could take the 
book with him after leaving the 
taxi and returned it in another. 
This initiative aims to encour-
age reading as a daily habit to increase awareness and 
knowledge in various cultural and scientific issues.
 

The adolecents of Al-Dahriyah 
observed that the health center 
in Innab town is small in its area, 
and is unusually insufficient 
for the number of patients that 
seek medical help. Throughout 
a number of steps the initia-
tive worked towards making the 
health center adequate to the 
number of patients seeking care, this included a lobbying cam-
paign on the concerned institutions in addition to providing a land and 
arrange logistics to operate it all day long, which results in increasing 
the level of medical care provided to the residents of the area.

Taxi Book

Little work for better health

A’aysha Bint Abi Bakr Elementary School for Girls

Al-Dahriyah Martyrs Secondary School for Girls

Supervised by Iman Qaisiyeh

  Supervised by Tha’ira Al-Batat
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South Hebron Directorate’s Initiatives
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The adolescents of Karza Second-
ary school for girls built a green-
house on school ground to pro-
vide seedling bank for the farmers 
in town, as well as providing an 
income for some of the needy 
students in school and the school 
itself. This initiative aims to ad-
dress the scarcity of nurseries 
and banks of seeds and seedlings 
in the region and which force the farmers to go to Hebron to get them. 
This Initiative provides job opportunities and provides the needs of soci-
ety without the trouble of transportation and help poor families.
 

The adolescents worked on the 
renovation of an old destroyed 
building in the old part of the 
town, this will help reviving the 
area, increase the level of com-
munication with the residents, 
and reserve the town’s heritage 
that reflects the Palestinian civi-
lization and the glories of our 
ancestors and encourage the coming generations to preserve it. 
The students produced a film about the history of the area.

Life is You… You Can Make the Impossible

It’s got spirit

Karza Secondary School for Girls

Rabood Mixed Secondary School

Supervised by Dina Al-Nammoura

Supervised by Riyad Iqteet
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South Hebron Directorate’s Initiatives

The adolescents of Al Surra Sec-
ondary school for Girls founded 
a public library in the town to 
encourage reading and scientific 
culture for all classes of people, 
as well as organizing many ac-
tivities to encourage interaction 
of children with the library.

The adolescents organized a mar-
athon for all schools in the area 
to participate in, which aims to 
motivate the young generation 
to practice different kinds of 
sports, as well as linking sports 
to certain scientific subjects to 
enable the students to calculate 
their speed, distance, and accel-
eration while participating the marathon.

Read to Live

The First Healthy Marathon

Al Surra Secondary School for Girls 

Al Surra Secondary School for Boys

Supervised by Lama Hantash

Supervised by Mohammad Shaheen



This initiative aims to highlight 
the importance of health and 
healthy diets, and to address 
the lack of awareness of this is-
sue among students and parents. 
The students of Awarta Second-
ary organized an awareness cam-
paign that illustrates examples 
of healthy food that the students 
need during their school time, food that boost their energy and concen-
tration, in addition to illustrating scientific experiments on unhealthy 
food and how it affects their health. This initiative aims to raise aware-
ness amongst parents on the importance of healthy food and how to 
cook it which will eventually have a positive influence on the students 
and their studies.

Your Health is Our Concern
Awarta Secondary School for Girls

Supervised by Aya Habboush

The adolescents of U’rief revealed 
the problem of tooth decay in 
little children, which is a huge 
problem. The students intro-
duced the children to the decay 
problem, they held competitions 
to figure out how to treat it and 
prevent it, and they did a small 
theatre show to deliver the idea 
to the little children about the Decay and methods of prevention. They 
also displayed a video on the correct method in brushing teeth. In addi-
tion they distributed toothpaste and tooth brushed to the children.

A Child’s Smile
U’rief Secondary School for Boys

Supervised by Abdulhakeem Shahada
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South Nablus Directorate’s Initiatives

The students of the school high-
lighted the fact that women are 
surrounded by different restrains 
that keep them from showing 
their potential and influence on 
the society. The students organ-
ized a theatre display talking 
about girls who are subjected to 
being denied their right of educa-
tion, early marriage, or settling 
for an education that is below their capabilities and is convenient to their 
society. In addition, they did a graffiti to illustrate their rights and they de-
signed a “women rights identification card” and distributed it across the 
working women and men in the town’s institutions. Their efforts extended 
to organizing a seminar in which the students explain their rights.

It’s my right
Okab Mafdi Secondary School for Girls (Huwwara)

Supervised by Asia Rahhal

The students of U’rief Secondary 
School for Girls noticed a huge 
issue in the educational attain-
ment in fundamental subjects. 
The students created educational 
tools for the Arabic, English, and 
Math to help the fifth grade stu-
dents raise their average scores 
in these subjects. The students 
held workshops for the fifth graders in this matter. 

Educate a Child and Build a Country
U’rief Secondary School for Girls

Supervised by Nihad Al Safadi
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South Nablus Directorate’s Initiatives

The local community of Beta is 
unaware of the number of poets 
the town has. Therefore, adoles-
cents of Beta Elementary school 
for girls held interviews with lo-
cal poets and collected informa-
tion about them. The idea behind 
this is creating a brochure that 
displays the poets, their person-
al information, pictures, and some of their poems, which  is then distrib-
uted among the local community and local schools in order to introduce 
people in Beta (specially) and Palestine (generally) to these poets.

The history of Bourine village is 
abandoned and neglected; that 
is what adolescents of Bourine 
Mixed Secondary School encoun-
tered. They took the initiative of 
producing a documentary Film 
about Bourine. This Film contains 
Old & New Pictures of the town’s 
landmarks and interviews with 
the elderly about the historical 
and cultural aspects of the town, which will remind the people 
of Bourine about the past and introduce them to the present of the town.

A Verse of Poetry

Bourine in Minutes

Beta Elementary School for Girls

Bourine Mixed Secondary School

Supervised by A’aida Shukri

Supervised by Thabet Waked

Believing in the importance of 
technological literacy, the ado-
lescents of Beta Elementary 
school for boys found it neces-
sary to learn the basics and skills 
of computers and technology. 
They produced short film to ex-
plain how to use computers, Mi-
crosoft Programs, and the tech-
niques of using emails and internet. This all increases the technological 
knowledge the students need in their practical and daily life.

Illiteracy is one of the main prob-
lems and challenges faced by 
adolescents in Awarta Secondary 
school for boys, especially those 
in the higher elementary phase. 
These students normally refuse 
to talk about their problem, but 
their fellow students don’t fail to 
notice it. The solution was obvi-
ous: the students who can read 
and write perfectly are supplied with interactive books 
and trained to teach their illiterate classmates how to read and write in 
a way that the illiterate student accepts it. This all contributes to lower 
the illiteracy rate in the Palestinian society as a whole which leads to 
produce a well-educated generation.

We Learn... We Innovate 

Teach me, Grow with me 

Beta Elementary School for Boys

Awarta Secondary School for Boys

Supervised by Omar Bani Jaber

Supervised by Yusuf Shahada
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South Nablus Directorate’s Initiatives
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Sub Jerusalem Directorate’s Initiatives

 This initiative addresses Pales-
tinian heritage and history; the 
students observed that not many 
students are familiar with their 
Palestinian history and geogra-
phy, and consequently created 
an interactive game in the shape 
of Palestine map. The game in-
cludes three parts, and the play-
er has to read information from cards and guess which city it belongs to, 
the player then has to place the city on the map based on the available 
information.

Students of 7th grade have 
looked into innovative solutions 
that help them promote their 
knowledge and spread their ex-
perience among their communi-
ty. Adolescents have produced a 
radio programme to be aired in a 
local radio. They’ve selected re-
porters to interview students on 
topics that interest them.

The Map Challenge

Young Journalists

Fatima Al Zahra’ Girls High School

Beit Soureek Boys High School

 Supervised by Sarah Zahran

Supervised by Ahmad Mousa
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South Nablus Directorate’s Initiatives

 The adolescents tried to create a 
clean environment around them. 
They created special garbage 
bins to encourage children and 
younger students to use them. 
The design is meant to be attrac-
tive for the younger generation 
encouraging them to place the 
waste in as opposed to dropping 
waste in streets, as well as the potential for recycling.

The students of Al Luban Second-
ary School for Girls have worked 
to identify their own Town. Al 
Luban town lacked identification 
signs to locate the town and di-
rect passengers to its location. 
The adolescents took the ini-
tiative to build a signage along 
with a map that identifies the 
boundaries of the town and placed it at the entrance. They also 
enhanced the town entrance by planting trees.

Our Village is Cleaner

Because it’s your town!

Al Sawyeh/Al Luban Mixed Secondary School

Al Luban Secondary School for Girls

 Supervised by Osama Samor

Supervised by Dalal Al Safadi
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looked into innovative solutions 
that help them promote their 
knowledge and spread their ex-
perience among their communi-
ty. Adolescents have produced a 
radio programme to be aired in a 
local radio. They’ve selected re-
porters to interview students on 
topics that interest them.

The Map Challenge

Young Journalists

Fatima Al Zahra’ Girls High School

Beit Soureek Boys High School

 Supervised by Sarah Zahran

Supervised by Ahmad Mousa
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Sub Jerusalem Directorate’s Initiatives

The initiative addresses the di-
minished culture of reading 
among adolescents and children. 
Adolescents came up with an in-
novative solution, turning a car 
into a library. The cultured car 
is placed in an accessible loca-
tion; anyone can borrow any of 
the books to read. However, if 
you borrow a book, you have to place another in the library. This 
way, the library can be expanded and knowledge is shared.

Girls in Anata High School noticed 
that adolescents are following 
Western trends and going over-
looking their traditional heritage, 
especially embroidery which was 
a basic profession in Palestine. 
Adolescents have produced an 
education and interactive book 
that aims to teach embroidery. 
The book includes embroidered pieces by students, in addition 
to information about their origin. The book also includes the necessary 
tools to create a learning environment in a simple and interactive manner.

Cultured car

Embroidery 

Banat Al Jdeirah High School 

Anata Girls High School

 Supervised by Nawal Abu Arra

Supervised by Kholoud Jalamneh
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Smoking habit has increased 
among youth at an early stage. 
Adolescents in Abu Dees School 
addressed this issue and its 
negative effects on their health. 
Adolescents have also ad-
dressed second hand smoking in 
an awareness-raising campaign 
that targets students as well as 
shop owners. The campaign discussed dangers of selling cigarettes to 
children.

Students of 8th grade observed 
the difficulty of accessing school 
library books. After a thorough 
research, adolescents have de-
veloped an online classification 
platform that archives books 
based on topic, author, title, and 
publication year. The platform 
also includes a borrowing form 
that can be filled by students. At the end of each month, 
the platform also reports on the most borrowed book in school. This 
initiative aims to simplify research and encourage adolescents to read.

Small Hands and Cigarettes

Maktabati App

Abu Dees Elementary School for Boys

East Sawahreh Girls High School

 Supervised by Raida Abu Reeda

Supervised by Suzan Muhamad
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Technological advancements have 
created a gap among generations; 
this is what adolescents in Abu 
Obaida School have noticed. Con-
sequently, they have produced 
a documentary video to address 
this issue. The film staged a fam-
ily atmosphere, where children, 
fathers and grandfathers are having quality time in the 
living room. However, children are consumed with their mobile phone and 
online games, and overlooking communication with the older generation, 
neglecting possibilities for learning and entertainment. The video calls out 
to minimize this gap and create better relationships among generations.

The spread of social media among 
adolescents has led to time 
wasting as youth venture away 
from healthy habits, like read-
ing. Students therefore created 
a system to lower the number of 
hours spent on social media, and 
spend more time reading and 
conducting healthy activities. 
The initiative promoted reading, healthy habits, and time management.

My grandfather’s stick Vs. My selfie Stick

Forget your Facebook, Start Reading

Abu Obaida Boys Schools

Riyad Al Aqsa Islamic School

Supervised by Shahrazad Abu Kaff

Supervised by Naheel Hamad
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Jerusalem Directorate’s Initiatives

This initiative aims to revive Pal-
estinian heritage and tradition, 
especially children and adoles-
cents’ games. With a trend of 
online games, adolescents have 
ventured away from interactive 
physical games that combine 
fitness and intellect. The initia-
tive came to combine old and new, and connect the 
current generation with their heritage in a fun and interactive manner.

This initiative aims to enhance 
connection channels and in-
clude students with disabilities, 
including those suffering from 
hearing disabilities. The adoles-
cents have promoted sign lan-
guage among school students, 
as well as producing an educa-
tional video about sign language, and an educational game.

A chalk and a Stone

We Understand you

Othman Ben Afan Girls School

Al Fatah Al Laje’a (D) School

Supervised by Kholud Fawaqa

 supervised by Faten Za’aneen
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Jerusalem Directorate’s Initiatives

Adolescents in 9th grade ob-
served the lack of trust citizens 
had in local products, and its 
effect on the national economy. 
Adolescents looked for innova-
tive solutions and found out that 
there is a need to promote the 
national product and to support 
shops that sell it. As part of their 
initiative, adolescents honored shops that sell local products, and cre-
ated a Facebook page to promote Palestinian products and shops. The 
initiative helped promote for local Palestinian products and increased 
trust in their quality.

Due to the importance of reading 
in spreading knowledge, and af-
ter the adolescents’ observation 
of lack of reading among youth, 
adolescents prepared one week-
ly class for reading and book 
discussion. Adolescents main-
streamed this initiative across 
neighboring schools to promote this habit among all youth.

The local product is different

40 minutes of reading

Al Umma Elementary School

Al Rawda Modern Islamic School

Supervised by Essam Qadri

Supervised by Bahan Baidoun
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 The adolescents lacked an edu-
cational platform suitable for all 
community sectors, and decided 
to produce a student magazine. 
The magazine includes school 
achievements, students’ talents, 
scientific topics, local innova-
tions and inventions, stories, 
literature and poetry, technological advance-
ments, in addition to contests. The magazine encourages adolescents to 
read, research and work in teams.

With interest in humanitarian as-
pects, adolescents in 8th grade 
have emphasized the significant 
role of all Palestinian figures in 
shaping Palestinian heritage 
and identity, regardless of class 
and profession. Adolescents re-
searched and communicated 
with local figures in Jerusalem and interviewed 
them about their role and life. Afterwards, they produced a booklet to 
highlight Jerusalemite life through the lives and stories of its people.

Student vision

Jerusalemite Figures

Al Fatah Secondary School

Al Fatah Al Laje’a (A) School

 Supervised by Shirin Sunnukrot

Supervised by Sirin Khalidi
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Distinguished 
Initiatives on 

National Level:

After passing the regional assessment phase for the initiatives, 
40 distinguished initiatives were nominated to participate in 
the National exhibition, the initiatives varied in several scien-
tific, social, humanitarian and environmental fields and others.
During local exhibitions the initiatives were arbitrated by spe-
cialized jury to choose the best 40 initiatives (20 from WB and 
20 from GS) according to precise and specific criteria. The best 
initiatives will be announced and honoured during the closing 
ceremony of the programme.
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In its second year, 6,994 adolescents have participated in the west Bank 
and Gaza. The following figure shows the proportion of females com-
pared to males of those who participated in the programme:

By the end of the program 225 initiatives were implemented in all direc-
torates as follows:

Gaza

1163
1323

WB

2405
2103

Male

Female

Jarusalem

Sub Jarusalem

South Nablus

Yatta

North Hebron

South Hebron

Khan Younis

North  Gaza

26
36

36

34

19

26

14

34
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A joint committee of Al Nayzak and the Ministry of Education and Higher 
Education selected 94 schools to participate in Badir Programme in its 
second year. The schools’ participation came through three class groups 
and a supervisor teacher in each school. In addition to volunteers, facili-
tators, and trainers to oversee the work during the programme period.
29 schools participated in summer activities while 65 schools partici-
pated during the school year of 2015/2016. The following diagram repre-
sents the number of schools disaggregated by directorates:

Badir-2 in Numbers
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E-Portal

Due to the importance of technology and electronic and social me-
dia in learning, knowledge acquisition and community participa-
tion, Badir Programme incorporates technology into building ca-
pacities of adolescents and teachers. 
Al Nayzak developed an electronic portal for Badir programme that 
combines schools, adolescents, teachers, volunteers, trainers, fa-
cilitators and programme’s staff in one online platform to share ex-
perience in initiative design and implementation. 
The portal allows for electronic documentation of all initiatives and 
innovative projects through the years, and for building a database of 
initiatives based on geography and schools.
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Main Components 
of Badir

Training of adolescents

Capacity building of 
teachers

E-Portal

Innovative initiatives and 

Entrepreneurial projects

Volunteers unit

Innovation labs

6

In order to provide adolescents with creativity inducing environments, 
six innovation labs were established in the West Bank, Gaza, and Je-
rusalem. These labs aim to encourage adolescents to think, research, 
and innovate in finding solutions for arising issues and problems, and 
to design, lead and implement innovative projects that serve different 
sectors in the Palestinian community.
The innovation labs are considered to be the ideal environment that 
offers adolescents the necessary space, outside their schools, to 
think, communicate, and work in teams to come up with ideas to 
make positive change. The innovation labs include electronic and 
technological devices tailored to meet the adolescents’ needs.
The labs were established in Gaza, Hebron, Doura, Jerusalem, Nab-
lus and Abu Dees, and in partnership with municipalities and local 
organizations, in the service of volunteers, adolescents and innova-
tors.

Innovation Labs
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Badir Programme is a pioneer program that targets Palestinian school 
students in the eighth and ninth grades, and works to build their capac-
ity in the areas of critical and creative thinking, research skills, commu-
nication, teamwork, advocacy and awareness, through the design and 
implementation of community-based initiatives and entrepreneurial 
projects based on scientific methodology of observation and problems 
identification and proposing positive solutions for these problems.
Badir Programme enables participant adolescents to face the challenges 
they encounter and enhance their sense of belonging to make societal 
and scientific environmental change through the development of their 
skills and building their capacity so they can become future leaders. In 
addition, the program works to keep up with the growing interest in mod-
ern technology and qualifying the adolescents and teachers to use and 
employ them in the right way and in the benefit of the educational path.
Badir Programme works to train students on the aforementioned skills in 

Adolescents Agents of Positive Change

4

the first phase and then supporting them in the proposal, design, and 
implementation of innovative initiatives and entrepreneurial projects to 
provide solutions to the problems and phenomena observed by the ado-
lescents themselves, based on scientific methods and critical and crea-
tive thinking to create positive change in their communities.
In its second year of implementation, and in partnership with the Min-
istry of Education and Higher Education, the program targeted 6,994 
adolescents from 225 classes in 94 schools in 8 directorates. The ado-
lescents implemented a total of 225 initiatives that varied in subjects 
between social, scientific, environmental, and humanitarian, and tar-
geted different categories of the society, but they all were based on sci-
entific research and a long path of teamwork among the members of the 
class group to get out the best ideas. At the end of the program the best 
40 implemented initiatives were honoured after arbitration in different 
areas by scientific committees according to precise and specific criteria.
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Al Nayzak is Palestinian non-profit, non- partisan, Jerusalemite and 
unique initiative that looks for young talents in science, technolo-
gy, engineering, and math(STEM), and plants an ambitious vision in 
the hearts of our community: “To develop, root, and reinforce a new 
culture that embraces science, and to announce this culture among 
Palestinian youth so that their competence in productive applied sci-
ences could provide them with better economic opportunities that 
would lead to their future prosperity.”
Al Nayzak’s approach is to make scientific-thinking skills become an 
inherent part of the lives of Palestinian people. In order to do this, 
it applies empirical tools to help individuals acquire thinking skills 
and relate them to genuine savoir-faire and technology. 
In order to achieve its mission, the organization has adopted a se-
ries of chronically conducted annual programs that target various 
age groups to incubate talented people from an early age. There are 
also a number of complementary projects to convey a message of 
science and knowledge to all segments of the society.
Crowning its series of achievements and a 10 years parade for inno-
vation, the organization inaugurated in 2013 the first Science and 
Technology House in Palestine, where visitors enjoy hands on ac-
tivities all dedicated to create a culture of scientific thinking and 
as a nuclear to establishing the National Science and Technology 
Museum in Palestine. The Science House receives around 15 thou-
sand visitors annually. 
Al Nayzak serves all Palestinian areas through its network of of-
fices in Jerusalem, Ramallah, Gaza, and Nablus, as well as in the 
Science and Technology House in the Old City of Birzeit.

Al Nayzak... Where innovation lives
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