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Aktiviteter
som fördjupar
relationerna
Det är en mängd aktiviteter som återkommer på
SIRA-skolan varje år. Detta för att vi tror att
undervisningen inte ska begränsas till att enbart
läsa böcker eller bedriva katederundervisning.
Med hjälp av olika gruppaktiviteter blir lärandet
både intressant och roligt och dessutom kan
eleverna fördjupa relationerna med varandra,
skolans personal och samhället i stort.
I september är det dags att skörda vindruvor. Då
får eleverna se film för att lära sig om odling,
skörd och förädling av druvor. Provsmakning blir
det också.
En aktivitet är den årliga olivskörden som äger
rum i oktober och november. Vid dagen för
olivskörden på SIRA-skolan delas eleverna in i
grupper och får plocka för hand från de träd som
växer på skolgården. Eleverna känner sig mer
sporrade att plocka när de får arbeta i grupp med
att fylla sina händer med oliver. Efter
plockningen blir det film om hur man gjorde förr
när man plockade, pressade olivolja och gjorde
hantverk från olivträd. Under dagen spelas också
traditionell arabisk folkmusik.

Den palestinska hembygdsdagen är en annan
tradition som SIRA-skolan firar varje år.
Eleverna klär sig då i kläder som representerar
den palestinska
kulturen,
identiteten och
arvet. På
frukostrasten blir
det traditionell
mat, diktläsning
och Dabkadans.
Dansen står som
symbol för kärlek, livet och strävan.
En speciell tradition, sedan fyra år tillbaka, har
blivit att SIRA-skolan anordnar en bingokväll.
All personal på skolan, deras släktingar samt
vänner hjälps åt med arrangemanget. Omkring
250 personer brukar komma. Förutom att det ger
ett välkommet tillskott till kassan hjälper det till
att bygga relationer till samhället och människor
som vill stödja SIRA-skolan.
Text: Nadira Saed. Foto: Mary Hawash.
Översättning: Ingegerd Frick

Workshops: Ja till tolerans – nej till våld

SIRA-skolans värdegrund står för kärlek,
tolerans, samarbete, respekt för andras åsikter,
acceptans för olikheter och kvalitativt lärande
med positivt beteende och värderingar som ligger
långt från rädsla och våld och bygger på dialog.
Dessa värden ligger till grund för ett barns
rättigheter och måste respekteras för att kunna
erbjuda en bra lärmiljö. Det är allas ansvar, som
arbetar med ett barn att nå dit.

I slutet av
höstterminen
ordnade SIRAskolan i Jeriko flera
samlingar och
workshops för
personalen, eleverna
och familjerna för
att öka
medvetenheten
kring möjligheterna
att stoppa våld. I stället ville man visa på
möjligheterna till kärlek och säkerhet speciellt när
det gäller elevernas relationer till sina föräldrar.
Föräldrar har efterfrågat fler träffar där de kan
lära sig mer om hur de ska förbättra relationerna
med sina barn.

Text och foto: Salwa Shareef

Framsteg för Mohammad i Betlehem
I förra numret av SIRAbladet kunde ni läsa om
Mohammad Boujeh som
precis börjat på SIRAskolan i Betlehem. (Han
blev felaktigt kallad
Mahmoud). Nu har han
gjort stora framsteg:
Han kan nu läsa 14 av det
arabiska alfabetets 28 tecken
och kan räkna upp till 20.
När det gäller det latinska alfabetet kan han de
flesta bokstäverna och kan läsa ord med två och
tre bokstäver. Han är fantastiskt duktig på att

beskriva föremål och människor med färger och
detaljer. Nästa termin är målet att han ska öka sin
läsförmåga och lära sig grunderna i matematik. Vi
hoppas att han vid slutet av läsåret ska ha kommit
i kapp sin åldersgrupp.
Mohammad är mycket glad i skolan, nöjd och
social. Han har vänner och är aktiv på lektionerna
och deltar i skolans aktiviteter som t.ex. i
skolkören, olika lekar och dans.
Mohammads föräldrar visar alltid sin tacksamhet
till lärarna och skolan. De är så nöjda över sin
sons utveckling och framsteg.
Text och foto: Amal Handal
Översättning: Ingegerd Frick

Norsin Swayti: ”Jag
älskar min skola!”

Samling om SIRA
Planerade samlingar med information om SIRA:s
verksamhet. Välkomna!
30 jan kl.11.00 Jakobsbergskyrkan, Stockholm
13 feb kl.11.00 Centrumkyrkan, Tumba
6 mars kl.11.00 Rodenkyrkan, Norrtälje
20 mars kl.10.00 Valsätrakyrkan, Uppsala
27 mars Österledskyrkan, Gamla Uppsala
Se www.sira.se för senaste uppdateringar!

Hej mina vänner!
Ni har tidigare kunnat läsa om mig när jag
började första klass på SIRA-skolan i Jeriko i
höstas. Nu vill jag berätta för er hur mycket jag
älskar min skola! Det känns säkert att gå i skolan
här och jag blir bemött på ett kärleksfullt sätt. Jag
är mer fokuserad på lektionerna och vill lära mig
mer, vilket jag tror beror på all energi jag får från
mina lärare. Jag är så lycklig över att få gå på
SIRA-skolan. Hej då!
Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Facebooktips!

Om du använder Facebook, följ då gärna SIRA:s
sida där: facebook.com/sira.school

Ord från ordförande
Så skriver vi 2022. Året då vi
hoppades att pandemin skulle
vara över och att vi skulle
kunna återgå till ett mera
normalt liv. Men, där är vi inte
än. Den nya virusvarianten,
omicron, sprider sig snabbt
och konsekvenserna av den
känner vi ännu inte till fullo.

Nu finns omicron även i Palestina, i ett land
redan hårt prövat av pandemin och dess
konsekvenser. Det är ett ansträngt läge för
sjukvården, hög arbetslöshet och den allmänna
politiska oron i relation till Israel.
Här utgör våra skolor i Betlehem och Jeriko ett
andningshål för de barn som går i dem. Arbetet i
skolorna har kunnat fortgå under hela pandemin.
Det handlar inte bara om kunskapsförmedling
utan skolorna är en trygg plats för barnen, där de
möts med respekt och kärlek. Det betyder också
att familjerna kan känna sig trygga. För att detta
ska kunna fortgå behöver vi Ditt stöd.
TACK för allt stöd under 2021 – Vi hoppas på
fortsatt, kanske t.o.m. utökat, stöd för 2022.
Anders Andersson, ordförande

Fakta om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två
skolor i Palestina. Skolorna ger
specialundervisning för elever med läsoch skrivsvårigheter i åldrarna sex-tolv år.

Verksamheten finansieras med skolavgifter
och frivilliga medel från enskilda,
bidragsorganisationer, kyrkor och andra
frivilligorganisationer i Sverige och
Palestina. Verksamheten vilar på kristen
värdegrund.
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