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دليل
المسابقات العامة لألنشطة التربوية
تحت شعار

بدع
يون اإلمارات ُن ِ
ل ُِع ِ
العام الدراسي

2015 / 2014م

إعداد وتنسيق

�أ /عاطف �أنور مر�سي
املوجه الأول الفني
إشــراف

�أ� /شريفة مو�سى ح�سن
مدير إدارة األنشطة الطالبية
والمسابقات العلمية
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الوطن :

هو امل�ساحة التي يرتبط بها ال�شعب �أرتباط ًا تاريخي ُا ..
هو املنطقة اجلغرافية التي تولدت فيها الهوية الوطنية لأمة .
الوطن :

ه ��و الت ��زام ديني  ..فالإميان ب ��ه وال�سعي من �أجله ال ينح�صر ثم ��اره يف احلياة الدنيا ..
ب ��ل متتد ه ��ذه الثمار �إىل احلياة الأبدية  ..لأن الوطن نتاج عمل  ..والعمل املخل�ص عبادة ..
والعبادة ر�سالة الإن�سان يف الأر�ض  ..والهدف من وجوده عليها .
الوطن :

هو م�سقط ر�أ�س الآباء والأجداد  ..هو املكان الذي يحمينا وي�أوينا هو املكان الذي ي�سمح
لنا بحرية التعبري  ..هو �إح�سا�س يف القلب ويف الواقع  ..هو حقيقة ولي�س �أمنية  ..هو االنتماء.

الوطن :

دفء يتجاوز امل�سافات وامل�ساحات ليحيطنا بالرعاية ونحن يف �أق�صى �أطراف الأر�ض..
هو ْ
وه ��و �أنفا�س ترتدد فينا وتختلط بدمائنا وتك�سب وجوهنا ن�ض ��ارة متيزنا عن الآخرين ..هو
ال�سحابة التي ت�ضلنا بظلها وترافقنا يف ترحالنا  ..فالوطن الذي كربت فيه �أج�سامنا واك�سبنا
اخلربة يف احلياة و نحن نحبو فيه �إىل �أن طالت هامتنا ال�سحاب  ..حتول فينا �إىل ماهو �أكرث
�ض ��رورة من الدم يف العروق  ..و�صار جزء ًا ال يتجز�أ من تكويننا � ..صار النب�ض الذي بدونه
ال ميكن �أن ت�ستمر احلياة .
حمط ��ات كث�ي�رة يف هذا الع ��امل  ..ومواقف كثرية يف هذه الدنيا ترف ��ع يف وجوهنا جملة
نكت�شفه ��ا مع حلنا وترحالنا  ..ب�أننا ننتمي �إىل وطن تعاظم حجمة وكرب حتى �صار �أكرب من
الدنيا  ..فالآخرون �أوطانهم يف الدنيا  ..ونحن الدنيا يف وطننا .
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والوطن أخيرا :

هو يف الأ�سا�س جوهر ر�سالة الرتبية والتعليم  ..فهو منطلقات �سيا�ستها ومرامي �أهدافها..
و�أداة القيا�س لإجنازاتها ..هو الإمارات بكل ما تعني هذه الكلمة .
لذلك :

وللأ�سب ��اب والأ�ساني ��د واملفاهيم ال�سابق ��ة  ..ج ��اءت امل�سابقات هذا الع ��ام حتمل لواء
الوطن ك�شعار لها  ..خا�صة بعد �أن �سبق للوزارة خالل �أعوام درا�سية م�ضت � ..أن تناولت يف
م�سابقاتها �أهداف تتوجها �شعارات ت�ؤكد فل�سفتها ومراميها .
لذلك ن�أمل �أن تتفاعل م�سابقات هذا العام وفق امل�ستوى الذي ت�ستهدفه من �شعارها  ..و�أن
يتعامل اجلميع من �أجل �إر�ساء مفاهيمها يف العقول والوجدان  ..حتى يكون ح�صاد التجاوب
معها وفق ما نن�شده فيها ون�أمله من خاللها  ..لرت�سيخ حب الإمارات يف النفو�س.
ويف اخلتام  ..ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بعظيم تقديرنا وامتناننا لكافة اجلهود املخل�صة التي
كانت وراء �إجناز هذا العمل  ..كما ون�شكر �سلف ًا كل اجلهود التي �ستبذل لتنفيذ هذه امل�سابقات
ميداني ًا �سواء من الأخوة العاملني بالوزارة واملجتمع املدر�سي �أو م�ؤ�س�سات املجتمع التي رعت
وما تزال ترعى امل�سابقات  ..مما ي�ؤكد ت�أ�صيل مفهوم ال�شراكة املجتمعية يف التعليم  ..وت�أكيد
هدفنا اال�سرتاتيجي الرامي �إىل تعزيز الأن�شطة الرتبوية وتطويرها لبناء �شخ�صية الطالب
و�إعداده بكافة الو�سائل حلياة م�ستقبلية �أف�ضل .
�سائلني املوىل القدير � ..أن يوفقنا جميع ًا يف حتقيق ما ن�صبوا �إليه خلري وطننا الإمارات
و �أمتنا العربية والإ�سالمية .
�أمل حممد الكو�س

وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع
الأن�شطة والبيئة املدر�سية
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توقيتات التحكيم
م�ستوى املدر�سة م�ستوى املنطقة م�ستوى الدولة

مالحظات

1ـ المسابقات الثقافية
2

قراءة الق�ص�ص

الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الأول
نوفمرب 2014م يناير 2015م مار�س 2015م
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امل�شروع امل�صغر

الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الأول
نوفمرب 2014م يناير 2015م مار�س 2015م
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�شخ�صيات وطنية

5

مو�سوعة دولة الإمارات

6

علم االجتماع

7
8
9

الأ�سبوع الرابع
فرباير 2015م
الأ�سبوع الثالث
مار�س 2015م
الأ�سبوع الأول
مار�س 2015م

الأ�سبوع الرابع
مار�س 2015م
الأ�سبوع الرابع
�إبريل 2015م
الأ�سبوع الرابع
�إبريل 2015م

الرحالت العلمية
التطبيقية
التفوق الك�شفي /
االر�شادي

الأ�سبوع الأول الأ�سبوع الثالث
مار�س 2015م �إبريل 2015م

املدر�سة للجميع

الأ�سبوع الأول الأ�سبوع الثالث
مار�س 2015م �إبريل 2015م

الرتبية اخلا�صة للمعلم

يح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
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م

ا�سم امل�سابقة

توقيتات التحكيم
م�ستوى املدر�سة م�ستوى املنطقة م�ستوى الدولة

مالحظات

 2ـ المسابقات الفنية

9

امل�سابقة املو�سيقية
للأداء الفردي الآيل
املتميز

الأ�سبوع الثاين الأ�سبوع الرابع
�إبريل 2015
مار�س 2015
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نحو منتج فني تطبيقي

الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الثالث
�إبريل 2015
فرباير 2015

11

مهرجان امل�سرح
املدر�سي العام

16

مهرجان م�سرحة
املناهج

بدون
مقابالت

الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع الثالث
فرباير 2015

�إبريل 2015

الأ�سبوع الثالث
مار�س 2015

 mيجوز تعديل التوقيتات وفق الظروف وامل�ستجدات التي قد تطر�أ �أثناء تنفيذ امل�سابقات
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وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�شطة والبيئة املدر�سية
�إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية

استمارة مشاركة

يف م�سابقة:

........................................................

ا�سم الطالب/الطالبة:
تاريخ امليالد .............../ .........../ .......... :العمر � ................. :سنة اجلن�سية.............................. :
ال�صف الدرا�سي.................................................. :
املرحلة التعليمية.......................................... :
املنطقة التعليمية................................................ :
ا�سم املدر�سة................................................. :
عنوان امل�شارك/امل�شاركة (بالتف�صيل).................................................................................................. :
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

�أرقام الهواتف :املدر�سة( .............................. :منزل) .......................... :متحرك:

...............................

الأعمال الأخرى التي �سبق اال�شرتاك فيها:
م

نوع العمل

م�ستوى
امل�شاركة

اجلهة التي �شارك
من خاللها

املركز الذي
ح�صل عليه

الربيد
الإلكرتوين

يق�صد مب�ستوى امل�شاركة (املدر�سة  -املنطقة  -الدولة  -اخلليجي  -العربي  -العاملي)
الهوايات الأخرى التي (يتمتع/تتمتع) بها امل�شارك/امل�شاركة:
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة :يرجى �إرفاق اال�ستمارة مع الأعمال امل�شاركة بطريقة جيدة  ..وال يعني ذلك عدم
�إ�ضافة البيانات على العمل نف�سه �إذا تطلب ذلك وفق امل�سابقة.
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وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�شطة والبيئة املدر�سية
�إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية

بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2015 / 2014م

ا�سم املنطقة التعليمية :
ا�سم املدر�سة .................................................................................................................................................... :
املرحلة التعليمية ............................................................................................................................................ :
ا�سم مدير املدر�سة  .............................................................. :رقم الهاتف.............................................. :
..................................................................................................................................

جماعي
فردي

�أ�سماء الطلبة ال�صف الدرا�سي

ا�سم امل�شرف

الفائزون على
م�ستوى املدر�سة

م

ا�سم امل�سابقة

نوعها

m

تو�ضع عالمة ( � ) Pأمام ا�سم الطالب الفائز �أو الطالبة الفائزة على م�ستوى املدر�سة.

m

ير�سل هذا البيان مرفق ًا به �أعمال الطلبة الفائزين �إىل ق�سم الأن�شطة الطالبية باملنطقة التعليمية.
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وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�شطة والبيئة املدر�سية
�إدارة الأن�شطة الطالبية

بيان حصر الطلبة الفائزين في المسابقات التربوية
على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2015 / 2014م
ا�سم املنطقة التعليمية.................................................................................................. :
ا�سم املن�سق ............................................................ :رقم الهاتف................................. :

م

ا�سم امل�سابقة

نوعها

عدد املدار�س امل�شاركة

فردي

جماعي

احللقة
الأوىل
ث
ذ

احللقة
الثانية
ث
ذ

التعليم
الثانوي
ث
ذ

�إجمايل عدد
الطلبة

ير�سل هذا البيان مرفق ًا به بيان ح�صر الطلبة امل�شاركني على م�ستوى املدر�سة ( كل املدار�س امل�شاركة
يف امل�سابقات ) مع ك�شف ب�أ�سماء الطلبة الفائزين على م�ستوى املنطقة و�أعمال الطلبة �إىل �إدارة
الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة دبي .
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املسابقات الثقافية

(  )1مسابقة
اللغة االنجليزية
التهجئة ( ) Spelling Bee
أهداف المسابقة :

 .1حتفيز الطلبة علي التعبري عن �أرائهم بطالقة.
 .2تعزيز القيم والأخالق احلميدة.
 . 3تنمي ��ة مهارات الطلبة يف اللغة الإجنليزية خا�صة يف مهارة التحدث وطرق التفكري
الإبداعي.
 .4دعم و ت�شجيع التنمية الذاتية لدى الطلبة واملعلمني.
 .5م�ساعدة الطلبة يف توظيف التقنيات احلديثة والبحث عن املعلومات .
� .6إث ��ارة التناف�س ال�شريف بني الطالب لإحراز مراكز متقدمة على م�ستوى املنطقة ,
والدولة وحتفيزهم على امل�شاركة يف م�سابقات اللغة الإجنليزية.
 .7رعاية الطلبة املتفوقني يف جماالت اللغة الإجنليزية وتعزيز الدافعية لدى غريهم.
 .8تعزيز روح العمل اجلماعي بني الطلبة واملعلمني و�أولياء الأمور.
الفئات المستهدفة :

mطلبة احللقة الأوىل ( امل�ستوى الأول ) ال�صفوف (  ) 3 ، 2 ، 1باملدار�س احلكومية
واخلا�صة ( البنني والبنات ) على م�ستوى الدولة.
مواضيع المسابقة :

mتقوم املدار�س امل�شاركة برت�شيح الطلبة امل�ؤهلني و القادرين على التهجئة ال�شفوية
ملفردات يتم اختيارها من كتبهم املدر�سية بواقع ( )100كلمة لكل �صف .
محتوى المسابقة :

mيت ��م تزويد طلبة ال�صف ��وف املذكورة �أع�ل�اه بقائمة املفردات الت ��ي �سيطلب منهم
تهجئتها
21

شروط المسابقة :

�أ-ي ��زود طلب ��ة كل �صف بقائمة من املفردات الواردة �ضم ��ن كتبهم املدر�سية ( )100
مفردة لكل �صف .
ب -يطلب من الطلبة امل�شاركني التدرب على تهجئة جميع تلك املفردات .
ت�-أثن ��اء التحكي ��م �س ��واء على م�ست ��وى املدر�س ��ة �أو املنطق ��ة التعليمي ��ة �أو الدولة ,
�سيت ��م توزيع املفردات على ع�شرة مظاريف بالت�س ��اوي بحيث يحتوي كل مظروف
على( )10مفردات مت�ساوية من حيث احلجم و ال�صعوبة.
ث-يخت ��ار الطالب املت�سابق مظروف ��ا ب�شكل ع�شوائي ويقوم معل ��م املادة بت�سميع تلك
املفردات التي يحتويها ذلك املظروف على ثالث مراحل:
 ي�ستمع الطالب للمفردة ب�شكل منفرد .ـ ي�ستمع الطالب للمفردة �ضمن جملة متكاملة املعنى.
 ي�ستمع الطالب للمفردة ب�شكل منفرد مرة �أخرى .بعد ذلك يطلب من الطالب التهجئة ال�شفوية لتلك املفردة .
مالحظة :

�سيتعر� ��ض الطالب امل�شارك ملفردة م ��ن خارج القائمة ولكنها �ضمن امل�ستوى العام من
�أجل فرز الطلبة املتميزين .
آلية التنفيذ :

 mتت�سابق مدار�س الذكور و الإناث كل على حده يف التهجئة .
 mيتم طرح امل�سابقة بني تالميذ امل�ستوى االول فقط ولكل �صف على حده يف املدر�س
احلكومية و اخلا�صة .
� mإخطار املدار�س ب�آلية امل�سابقة و نوعية امل�شاركة .
mيق ��وم مدر�سو اللغة االجنليزية بكل مدر�سة م�شاركة باختيار �أف�ضل طالب  /طالبة
لكل �صف على حده
22

mيتم حتديد جلنة التحكيم من قبل موجه املادة و اختيار �أف�ضل ثالثة طالب بنني و
ثالث طالبات بحيث ميثلون ال�صفوف الثالثة جميعها.
mتق ��وم وحدات الأن�شطة و امل�سابق ��ات الرتبوية باملناطق ب�إر�س ��ال النتائج �إىل �إدارة
الأن�شطة الطالبية و امل�سابقات العلمية وبالوزارة دبي .
mتق ��وم �إدارة الأن�شطة الطالبية و امل�سابقات العلمية بت�شكيل جلنة حتكيم بالتن�سيق
مع املوجه الأول للمادة و ا�ستخراج النتائج .
معايير التحكيم :

 	- 1ي�ستمع الطالب امل�شارك للمفردة ثالث مرات :منفردة ثم �ضمن جملة مفيدة ثم
منفردة مرة �أخرى.
 - 2يقوم الطالب امل�شارك بتهجئة املفردة �شفويا ( حرفا بحرف )
� - 3إذا �أخط�أ الطالب يف تهجئة حرف واحد من املفردة يخ�سر تلك املفردة
 - 4يعطى الطالب عالمة واحدة لكل مفردة يتم تهجئتها ب�شكل �صحيح .
التوقيتات :

 mالتحكيم على م�ستوى املدر�سة  :الأ�سبوع الرابع من نوفمرب  2014م .
 mالتحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية  :الأ�سبوع الرابع من يناير  2015م .
 mالتحكيم على م�ستوى الدولة  :الأ�سبوع الأول من �شهر مار�س  2015م .
مستوى التكريم :

mاملراك ��ز الثالثة االوىل للبنني  ,و �أخرى للبن ��ات بحيث يتم متثيل ال�صفوف الثالثة
جميعها ( .طالب لكل �صف على حده )
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(  ) 2مسابقة
قراءة القصص االنجليزية ( ) Reading Stories
أهداف المسابقة :

� - 1إثراء احل�صيلة اللغوية لدى الطالب.
 - 2ن�شر ثقافة القراءة وت�شجيع الطلبة على جعلها جزء من �سلوكياتهم اليومية.
 - 3تنمية مهارة القراءة والتحدث والكتابة لدى الطلبة.
 - 4تو�سيع مدارك الطلبة و�إثراء ثقافتهم العامة.
 - 5خلق وتعزيز القيم والأخالق القومية وال�سليمة.
 - 6تفتيح مدارك الطلبة للإطالع على الثقافات الأخرى والرتاث الأدبي العاملي.
 - 7رعاية الطلبة املتفوقني.
الفئة المستهدفة :

 mط�ل�اب و طالب ��ات احللقة الثاني ��ة لل�صف ��وف(  6و7و8و ) 9من مرحل ��ة التعليم
اال�سا�س ��ي يف جمي ��ع املدار� ��س احلكومية و اخلا�صة على م�ست ��وى الدولة ,و ما يف
م�ستواهم من طلبة ذوي االعاقة .
موضوع المسابقة :

ق ��راءة عدد من الق�ص�ص باللغة االجنليزية ال يقل عن (  ) 5ق�ص�ص تتنا�سب مع �سن
الطالب وفق ال�شروط التالية:
 mال�صف ال�ساد�س وال�سابع( ال يقل حجم الق�صة الواحدة عن  2000كلمة ) .
 mال�صف الثامن (ال يقل حجم الق�صة الواحدة عن  2500كلمة) .
 mال�صف التا�سع (ال يقل حجم الق�صة الواحدة عن  3000كلمة) .
ويرتك للمدار�س امل�شاركة حرية اختيار الق�ص�ص املنا�سبة لطلبتها وفق تلك ال�شروط
مراحل المسابقة :

املدر�سة  fاملنطقة التعليمية  fالوزارة
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شروط المسابقة :

mامل�شارك ��ة يف ه ��ذه امل�سابقة لطلبة املدار�س احلكومي ��ة واخلا�صة التي تطبق منهاج
وزارة الرتبية والتعليم .
 mتقوم املدر�سة بت�أمني الق�ص�ص للطلبة امل�شاركني .
 mميكن للم�شاركة قراءة �أكرث من (  ) 5ق�ص�ص .
آلية التنفيذ :

 mتق ��وم مدار� ��س احللقة الثانية م ��ن مرحلة التعلي ��م الأ�سا�سي �س ��واء احلكومية �أو
اخلا�ص ��ة بطرح امل�سابقة بني طلبه ��ا با�ستخدام و�سائل الإعالن املتاحة باملدر�سة ،
�أو من خالل مدر�سو اللغة الإجنليزية .
mيق ��وم الطالب بت�صميم جواز �سفر للق�ص�ص املق ��روءة ( ) Reading Passport
وفق �أذواقهم الفنية بحيث تت�ضمن املعلومات اال�سا�سية التالية:
) Reflection( Briefly
The lesson(s) I got
The characters I liked the best
The reasons why I liked it
Student’s Photo
student’s signature

Student’s Name:

......................................

Class:

Teacher’s signature

School:

......................................

Title of the book : .............................
Author : ...................................................
..........................

Number of pages:
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mيق ��وم مدر�س ��و ومدر�سات اللغ ��ة االجنليزية ب ��كل مدر�سة م�شارك ��ة باختيار �أف�ضل
طال ��ب وطالب ��ة لكل �صف على ح ��ده للت�سابق عل ��ى م�ستوى املنطق ��ة التعليمية وفق
معايري التحكيم املذكورة ال حقا.
mتق ��وم وحدات الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوي ��ة بت�شكيل جلنة حتكيم من توجيه اللغة
الإجنليزي ��ة لتقيي ��م �أداء الطلبة واختيار �أف�ضل ثالث ��ة طالب وثالث طالبات عن
كل �ص ��ف درا�سي  ،وترفع النتائج �إىل �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
(ق�سم الأن�شطة التناف�سية ) بالوزارة.
mت�ش ��كل �إدارة الأن�شط ��ة الطالبية بالتعاون م ��ع التوجيه الأول للم ��ادة جلنة حتكيم
للمدار�س احلكومية و�أخرى للمدار اخلا�صة.
mيخ�ضع الطلبة امل�شارك�ي�ن ملقابلة �شفوية حول تفا�صيل الق�ص�ص وملخ�صاتها �أمام
جلان التحكيم على م�ستوى املنطقة والدولة .
مستوى التكريم :

mاملراك ��ز الثالثة االوىل للبنني  ,و�أخرى للبنات بحيث يت ��م متثيل ال�صفوف الثالثة
جميعها ( طالب لكل �صف على حده ).
التوقيتات الخاصة بالمسابقة :

 mالتحكيم على م�ستوى املدر�سة  :الأ�سبوع الرابع من نوفمرب  2014م .
 mالتحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية  :الأ�سبوع الرابع من يناير  2015م .
 mالتحكيم على م�ستوى الدولة  :الأ�سبوع الأول من �شهر مار�س  2015م .
اسماء القصص المشاركة :

mال توج ��د ا�سماء حمددة للق�ص�ص امل�شارك ��ة ولكن يرتك للمدار�س امل�شاركة اختيار
جمموعة الق�ص�ص املنا�سبة وفق ال�شروط الواردة �سابقا.
مالحظة:

mيج ��ب �أن يح�ض ��ر الطالب امل�ش ��ارك جمموع ��ة الق�ص�ص التي قر�أه ��ا على م�ستوى
املنطقة التعليمية والوزارة ملعاينتها �أثناء التحكيم.
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األهداف :

(  ) 3مسابقة
المشروع المصغًر
( ) Project-based Competition

 - 1حث الطلبة على مزيد من الإبداع والتفكري واجلودة يف الأداء .
 - 2تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة ( القراءة الكتابة التحدث )
 - 3تعزيز الدافعية لدى الطلبة املتميزين .
 - 4بث روح التناف�س ال�شريف عند الطلبة .
الفئات المستهدفة :

mطلبة مرحلة التعليم الثانوي يف كافة املدار�س احلكومية واخلا�صة على م�ستوى الدولة.
موضوع المسابقة و شروطها-:

يت�ساب ��ق طلبة املدار�س الثانوية حول تنفي ��ذ م�شروع يتناول ظاهرة من ظواهر املجتمع
االيجابي ��ة �أو ال�سلبية .تكون امل�سابقة فردية �أو جماعية (بحد �أق�صى  3طالب ) ل�ضرورة
التحكي ��م بحيث يتن ��اول الطالب تلك الظاهرة م ��ن جوانبها املختلف ��ة م�ستخدما االدوات
التالية:
 - 1كامريا فيديو لعر�ض بع�ض جوانب هذه الظاهرة و توثيقها.
 - 2بناء ا�ستبانة خمت�صرة موجهة للمعنيني بهذه الظاهرة .
� - 3إجراء مقابلة خمت�صرة مع املعنيني بهذه الظاهرة .
 - 4كتاب ��ة تقري ��ر تف�صيلي يتن ��اول  :ا�سم امل�ش ��روع و �أهميته و �أهداف ��ه و �إجراءاته و
نتائجه و تو�صياته .
- 5التوثي ��ق خلدمة جمتمعي ��ة (  ) Community Serviceمار�سه ��ا الطالب �أثناء
تنفي ��ذه للم�ش ��روع  :مث ��ال� :إذا كان ��ت الظاه ��رة تتن ��اول التلوث البيئ ��ي ,ي�ستطيع
الطالب/الطلب ��ة امل�ساهمة يف تنظيف حدائق �أو �شواط ��ئ ت�شهد تلوثا ويتم توثيق
ذلك من خالل كامريا الفيديو.
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- 6عر� ��ض خمت�صر (  ) Power pointيتناول جميع النقاط املذكورة �أعاله ملدة ال
تزيد عن ( )10دقائق .
يتقدم الطالب مب�شروعه ب�شكل فردي /جماعي.
مالحظة -:يمكن أن يتناول المشروع أي من الظواهر التالية:

mالتلوث البيئي �أو البحري �أو اجلوي
mالتدخني يف االماكن العامة
mاالدمان على ا�ستخدام الهواتف النقالة �أو مواقع التوا�صل االجتماعي
mمدى اال�ستفادة من املكتبات العامة
mدور امل�سنني و التعرف على ظروفهم املعي�شية
�mإدارة الوقت للطلبة أو �أي ظاهرة �أخرى يراها الطالب ت�ستحق الدرا�سة و املتابعة.
آليات التنفيذ:

 mيقوم مدر�سواللغة االجنليزية بكل مدر�سة م�شاركة باختيار اف�ضل ثالثة م�شاريع .
mتق ��وم وحدة الأن�شطة الطالبية و امل�سابق ��ات الرتبوية باملنطقة التعليمية بالتن�سيق
مع توجيه اللغة االجنليزية بت�شكيل جلنة حتكيم على م�ستوى املنطقة الختيار ثالثة
م�شاري ��ع للبن�ي�ن وثالث م�شاريع للبن ��ات و ثالث م�شاريع للمدار� ��س اخلا�صة بغ�ض
النظر عن جن�س الطالب.
mتقوم وحدات الأن�شط ��ة و امل�سابقات الرتبوية بت�شكيل جلنة حتكيم من توجيه اللغة
االجنليزي ��ة لتقييم امل�شاري ��ع املقدمة و اختيار �أف�ضل ثالثة م�ش ��ارع للبنني وثالثة
م�شارع للبنات و ثالثة م�شاريع للمدار�س اخلا�صة بغ�ض النظر عن جن�س الطالب.
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معايير التحكيم :
م�سل�سل
1
2
3
4
5

املعايري

القدرة على االقناع.
الت�سل�سل املنطقي و�سالمة اللغة.
تعدد �أدوات امل�شروع و�سالمة بنائها.
اخلدمة املجتمعية املنفذة.
االبداع واالبتكار.
املجموع

الدرجة
20
20
20
20
20
100

التوقيتات الخاصة بالمسابقة:

 mالتحكيم على م�ستوى املدر�سة  :الأ�سبوع الرابع من نوفمرب  2014م .
 mالتحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية  :الأ�سبوع الرابع من يناير  2015م .
 mالتحكيم على م�ستوى الدولة  :الأ�سبوع الأول من �شهر مار�س  2015م .
مستوى التكريم

 mللمدار�س احلكومية :املراكز االوىل للبنني والبنات .
 mللمدار�س اخلا�صة  :الثالث مراكز االوىل بغ�ض النظر عن جن�س الطالب �أو �صفه .
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(  ) 4مسابقة
شخصيات وطنية ساهمت في تاريخ اإلمارات
أهداف المسابقة :

� - 1إبراز جوانب م�ضيئة من تاريخ الإمارات .
 - 2تقدير اجلهود التي بذلتها ال�شخ�صيات يف بناء الوطن .
 - 3تنمية مهارات التعلم الذاتي والبحث العلمي واال�ستق�صاء .
موضوع المسابقة :

�mإعداد دليل تعريفي ب�أهم ال�شخ�صيات الوطنية التي قدمت خدمات جليلة لدولة
الإمارات ي�شمل :
التعريف بال�شخ�صيات – مكان مولدها – الدور الذي قامت به خالل فرتة االحتاد يف
املجاالت ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية � ..إلخ .
الفئات المستهدفة :

mطالب وطالبات احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف جميع املدار�س احلكومية
واخلا�صة بالدولة .
شروط المسابقة :

 . 1اال�شرتاك يف هذه امل�سابقة يكون(فردي ًا) �أو من خالل جمموعة من نف�س املرحلة ال
يزيد عددها عن ( )2من الطلبة .
� .2أن يكون العمل من �إعداد الطالب �أو الطالب �أنف�سهم .
 .3ال تقل عدد �صفحات الدليل عن (� )10صفحات من احلجم مقا�س (�20سم ×
�13سم) .
 .4يحق للمدر�سة الواحدة اال�شرتاك يف �أكرث من عمل .
.5يدون على الغالف اخلارجي ( :ا�سم الطالب�/أو الطالبة – ا�سم املدر�سة – ا�سم
املنطقة التعليمية – ا�سم امل�شرف – الهاتف) .
� .6أال يقل عدد ال�شخ�صيات التي يتناولها الدليل عن (� )3شخ�صيات متنوعة املجاالت.
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�.7أن يركز الطالب يف بحثه على جمال واحد برزت فيه ال�شخ�صية – مثال  :برزت يف
جمال الديني – ال�سيا�سي  ..االقت�صادي  ..الثقايف � ..إلخ  ،و�أن يت�ضمن معلومات
و�صور  ..وال يقت�صر على �صور فقط .
آلية التنفيذ :

.1تقوم كل مدر�سة حكومية �أ وخا�صة بالإعالن عن امل�سابقة با�ستخدام و�سائل
الإعالن املتاحة وح�صر الطلبة الراغبني يف اال�شرتاك بامل�سابقة عن طريق ت�صوير
ا�ستمارة امل�شاركة املرفقة بالدليل  ،و�إر�سالها مع الأ�سماء �إىل املنطقة التعليمية
(ق�سم الأن�شطة الطالبية) .
 . 2ت�شكل كل مدر�سة جلنة حتكيم من معلمي ومعلمات التاريخ الختيار �أف�ضل عمل من
الأعمال امل�شاركة ورفع النتيجة �إىل املنطقة التعليمية (ق�سم الأن�شطة الطالبية) .
 .3ت�شكل كل منطقة تعليمية (وحدة الأن�شطة) جلنة حتكيم من موجهي وموجهات
مادة التاريخ الختيار �أف�ضل ثالثة �أعمال للبنني  ،و�أف�ضل ثالثة �أعمال للبنات ورفع
النتائج �إىل �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية (ق�سم الأن�شطة التناف�سية
التي تقوم بدورها بالتن�سيق مع التوجيه الفني الأول ملادة التاريخ لت�شكيل جلنة
حتكيم على م�ستوى الدولة الختيار �أف�ضل ثالثة مراكز للبنني  ،و�أخرى للبنات .
معايير التحكيم :
م�سل�سل
1
2
3
4
5

املعايري

�سالمة اللغة وح�سن ال�صياغة.
تنظيم املعلومات وو�ضوحها وثرا�ؤها واكتمالها.
الإخراج الفني للدليل وااللتزام ب�شروط امل�سابقة.
الإ�شارة للمراجع وم�صادر املعلومات املتنوعة.
ال�صور والأ�شكال.
املجموع

الدرجة
10
30
30
20
10
100
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التوقيتات الخاصة بالمسابقة :

 mالتحكيم على م�ستوى املدر�سة.
 mالتحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية  :يف الأ�سبوع الرابع يناير .2015
 mالتحكيم على م�ستوى الدولة  :يف الأ�سبوع الرابع من ابريل . 2015
مستوى التكريم :

� mأف�ضل ثالثة �أعمال للطالب امل�شاركني على م�ستوى الدولة .
� mأف�ضل ثالثة �أعمال للطالبات امل�شاركات على م�ستوى الدولة .
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(  ) 5مسابقة
موسوعة اإلمارات
األهداف :

 - 1توظيف امل�سابقات الرتبوية يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للتعليم والتعلم .
� - 2إك�ساب الطلبة خربات ومعارف متنوعة عن دولة الإمارات العربية املتحدة .
 - 3العمل على ت�أكيد وتر�سيخ الهوية الوطنية .
الفئات المستهدفة:

طلبة مرحلة التعليم الثانوي يف املدار�س احلكومية واخلا�صة على م�ستوى الدولة .
موضوع المسابقة:

يت�سابق جمموعة من طلبة املدار�س (ال يزيد عدد املجموعة الواحدة عن خم�س طالب)
ب�إ�ص ��دار مو�سوعة عن دول ��ة الإمارات العربية املتح ��دة  ،موثقة بال�ص ��ور الفوتوغرافية ،
ي�سرد من خاللها تاريخها وجغرافية الإمارات منذ ن�ش�أتها وحتى الآن  ..وت�شمل املو�سوعة
(كمثال) على :
 mجغرافية الدولة .
 mتاريخها .
 mالنظام ال�سياحي .
 mالعادات والتقاليد .
 mالزراعة .
 mال�صناعة .
 mالتجارة .
 mال�صحة .
 mالرتبية والتعليم .
 mاحلركات املختلفة .
� mأهم الأماكن ال�سياحية .
 mالعملة ..الخ .
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الشروط واإلجراءات التنفيذية:

 mاال�شرتاك يف هذه امل�سابقة يكون (جماعي ًا) .
�mستتوىل جمموعة الطلبة امل�شاركة  ،جمع �أكرب عدد من املعلومات عن دولة الإمارات
العربية املتحدة وفق املثال املذكورة بعالية .
 mيحق للمدر�سة اال�شرتاك بثالث �أعمال على م�ستوى املنطقة التعليمية .
 mي�سم ��ح للدليل بن�شر بع�ض الإعالن ��ات املنا�سبة يف �صدور القي ��م والتقاليد لتغطية
نفقات الإ�صدار .
mيدون على الغ�ل�اف الداخلي البيانات التالية( :ا�سم املحررين  ،ال�صف الدرا�سي،
املنطقة التعليمية  ،ا�سم املدر�سة  ،ا�سم امل�شرف ) .
mتق ��وم وحدة الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية باملناطق التعليمية بت�شكيل جلنة حتكيم
الختيار �أف�ضل ثالث مو�سوعات للبنني و�أخرى للبنات و�إر�سالهم �إىل �إدارة الأن�شطة
الطالبية وامل�سابقات العلمية بديوان الوزارة بدبي .
 mتق ��وم �إدارة الأن�شط ��ة الطالبي ��ة وامل�سابق ��ات العلمية بت�شكيل جلن ��ة التحكيم على

امل�ستوى املركزي الختيار �أف�ضل ثالثة �أعمال للبنني و�أخرى للبنات .
معايير التحكيم:
م�سل�سل

املعايري

1

مدى احتواء املو�سوعة على معلومات.

50

2

مدى منا�سبة املادة الت�صويرية.

20

3

�أ�سلوب العر�ض.

20

4

الإخراج العام للغالف وال�صفحات الداخلية.

10

املجموع
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الدرجة

100

التوقيتات الخاصة بالمسابقة:

 mعلى م�ستوى املنطقة :حتى الأ�سبوع الثالث مار�س  2015م .
 mعلى م�ستوى الدولة :حتى الأ�سبوع الرابع ابريل  2015م .
مستوى التكريم:

� mأف�ضل ثالث مو�سوعات للبنني .
� mأف�ضل ثالث مو�سوعات للبنات .
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(  ) 6مسابقة
علـــــــم االجتــــــماع
أهداف المسابقة :

 - 1تنمية مهارة البحث العلمي لدى الطالب.
� - 2صقل القدرات الإبداعية والإبتكارية لدى الطالب.
 - 3ت�أكيد االنتماء الوطني وت�أ�صيل الهوية الوطنية يف نفو�س الطالب.
� - 4إذكاء روح التناف�س بني الطالب.
 - 5تنمية املفاهيم الوطنية وامل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطالب نحو جمتمعه ووطنه.
 - 6حفز الطالب على �إنتاج ابحاث متميزة.
 - 7رعاية املبدعني واملوهوبني يف ميدان البحث فكرة امل�سابقة .
موضوع المسابقة :

 يق ��وم الطالب ب�إعداد بحث اجتماعي يتعلق مب�شكلة اجتماعية او ظاهرة اجتماعية
m
خا�صة مبجتمع االمارات العربية املتحدة مثل م�شكلة اخلدم � ،أو م�شكلة الطالق...
الخ .
الفئات المستهدفة :

 طالب ال�صف احلادي ع�شر االدبي من التعليم الثانوي يف مدار�س الدولة احلكومية
m
واخلا�صة العربية .
شروط المسابقة :

 يتناف�س الطالب املر�شحون ب�صورة فردية �أو من خالل جمموعات طالبية �صغرية
m
(  ) 2-1لإعداد البحث االجتماعي .
 يت ��م �إعداد البحث االجتماعي من قبل الطلب ��ة امل�ستهدفني مع االبتعاد عن الن�سخ
m
واالقتبا�س احلريف بحيث يربز جهد الطالب الباحث ومهاراته البحثية.
 �أن يرتاوح حجم البحث ما بني (� ) 20-15صفحة وال يزيد حجم البنط عن ()14
m
simplified Arabic
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 �ضرورة االلتزام مبو�ضوع البحث وعنا�صره ومنهجية البحث ومعاجلة املعلومات.
m
 توظيف الفهار�س واملراجع والهوام�ش بالأ�سلوب العلمي ال�صحيح.
m
 �أن ي�شم ��ل مو�ض ��وع البحث على العنا�ص ��ر االتية ( مقدمة البح ��ث � ،أداء البحث ،
m
منهجي ��ة البحث  ،خمطط البحث  ،االطار النظ ��ري  ،اجلانب ايل دين للظاهرة �أو
م�شكل ��ة الدرا�سة  ،خامتة البحث من ا�ستنتاجات وتو�صيات ومقرتحات  ،املراجع ،
الفهار�س) .
أليات التنفيذ :

 يت ��م �إطالع وتوعية الطلبة على فكرة البحث و�أهداف ��ه و�إجراءاته و�شروطه وذلك
m
با�ستخدام و�سائل الإعالن املتاحة باملدر�سة .
 ير�ش ��ح معلم عل ��م االجتماع يف املدر�س ��ة الطلبة الراغبني بالقي ��ام بالبحث ويتفق
m
معهم على مو�ضوعه و�آلية تنفيذه .
 يحق للمدر�سة الواحدة امل�شاركة ببحث واحد فقط .
m
 ت�ش ��كل جلنة حتكيم من موجه ��ي علم االجتماع يف املنطق ��ة التعليمية بالتعاون مع
m
ق�س ��م االن�شط ��ة وامل�سابقات العلمية لتقييم وحتكيم البح ��وث املقدمة على م�ستوى
املنطقة التعليمية .
 يحق للمنطقة التعليمية امل�شاركة ب�أف�ضل بحثني فائزين على م�ستوى املنطقة .
m
 ترفع كل منطقة تعليمية النتائج مع البحوث الفائزة على م�ستوى املنطقة �إىل �إدارة
m
الأن�شط ��ة الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة ويقدم البحث من �أ�صل و�صورتني
مع  CDالبحث .
 ت�شكل �إدارة الأن�شط ��ة الطالبية وامل�سابقات العلمية بالتعاون مع املوجه الأول لعلم
m
االجتم ��اع جلنة مركزي ��ة من موجهي عل ��م االجتماع على م�ست ��وى الدولة برئا�سة
املوجه االول للمادة لتقييم وحتكيم البحوث املر�شحة من املناطق التعليمية.
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معايير التقييم
املعايري

م�سل�سل
1

خطة البحث ودرجة االلتزام بها.

15

2

اجلانب النظري للبحث.

20

3

اجلانب امليداين  /التطبيقي.

30

4

جهد الطالب الفعلي يف البحث.

15

5

ملخ�ص البحث والنتائج والتو�صيات.

20

املجموع
التوقيتات الخاصة بالمسابقة التحكيم على :
 م�ستوى املنطقة التعليمية اال�سبوع االول من �شهر مار�س .2015
m

 م�ستوى الدولة اال�سبوع االول
m
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الدرجة

من �شهر مايو .2015

100

(  ) 7مسابقة
الرحالت العلمية التطبيقية
تقديم :

تع ��د الرحالت املدر�سية �إحدى الأ�ساليب والو�سائل الهامة التي يعتمد عليها يف حتقيق
الر�ؤى الرتبوية ملا لها من دور هام يف �إ�ضفاء التكامل والتوازن بني كافه جوانب �شخ�صيه
املتعل ��م فه ��ي و�سيله تعليمي ��ة تطبيقيه تطبق عل ��ى الواقع الذي يعي�شه املتعل ��م ويتلقى منه
درو�س نظرية و�أفكار وحقائق وجتارب داخل الف�صل الدرا�سي  ،كما تربط املنهج املدر�سي
بالواق ��ع املح�سو�س فيتفاعل املتعل ��م مع ما ي�شاهده ويح�سه ويلم�س ��ه �أثناء زيارته امليدانية
للم�ؤ�س�س ��ات وال�ش ��ركات واملراف ��ق العامة وبذلك ي�صب ��ح املتعلم عن�ص ��ر ًا واعيا فاعال يف
جمتمعه  ,ومواطنا �صاحل ًا قادر ًا على حتمل امل�س�ؤولية جتاه وطنه و�أمته .
أهداف المسابقة:

 - 1تعميق االنتماء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية لدى املتعلمني .
 - 2تنمية مهارات القيادة وتعزيز العمل التعاوين لدي املتعلمني .
 - 3غر�س روح العمل التطوعي لدى املتعلمني.
 - 4اكت�شاف القيادات الطالبية ،وتنمية روح القيادة املدركة والتبعية الواعية.
- 5حتوي ��ل املفاهيم العلمي ��ة والقيم االجتماعي ��ة من �أفكار جم ��رد ة �إىل ممار�سات
علمية وم�س�ؤولية تنفيذية.
 - 6الربط بني املعرفة النظرية واخلربة العلمية.
- 7تنمي ��ة �شخ�صية املتعلم من حيث االعتم ��اد على النف�س والثقة بها وح�سن الإدراك
وحثه على العمل والتفوق.
- 8زيادة �سعة �أفق الطالب وتفاعله مع املجتمع من خالل تعريفه بامل�ؤ�س�سات املختلفة
ومعامل النه�ضة الزراعية وال�صناعية واحل�ضارية.
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- 9تنمي ��ة وعي الطلب ��ة بامل�شكالت البيئي ��ة و م�سبباتها و�أ�سالي ��ب مواجهتها والوقاية
منها.
- 10اكت�ساب املتعلمني مهارة التخطيط والإعداد املدر�سي للرحالت العلمية و�أ�ساليب
تنفيذها وتقوميها .
المستهدفون :

 ط�ل�اب وطالبات التعلي ��م الأ�سا�سي ح 2 ،1والتعليم الثان ��وي يف جميع مدار�س دولة
m
الإمارات احلكومية واخلا�صة ملختلف املواد الدرا�سية.
موضوعات المسابقة:

تختار املدر�سة �أحد املعامل �أو امل�ؤ�س�سات ذات العالقة باملنهج وحتقق نواجته من مثل :
مرحلة التعليم األساسي ح1

 زيارة �أ�صحاب املـــهن ( كالنجار  ،اخلياط  ،احلداد  ،اخلباز  ،امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
m
بالتغذية  ..الخ) والأ�سواق (�سوق اخل�ضار ،ال�سمك  ,املواد الغذائية ..الخ) واملعامل
ال�سياحية يف البيئة املحلية .
مرحلة التعليم األساسي ح: 2

 زي ��ارة امل�ؤ�س�س ��ات واملراك ��ز واملعاهد والهيئ ��ات واملعامل ال�سياحي ��ة والثقافية مثل
m
(دور ال�صح ��ف  ،املكتبات  ،مقا�سم االت�صاالت  ..امل�ؤ�س�سات امل�صرفية – مراكز
ال�شرطة � ،إدارات املرور  ،احلدائق العامة  ،الدفاع املدين  ،املراكز ال�صحية) يف
دولة الإمارات العربية املتحدة .
مرحلة التعليم الثانوي :

 تخ�ص� ��ص الرح�ل�ات العلمية التطبيقية لزيارة �أماك ��ن وم�ؤ�س�سات علمية وثقافية
m
(احلقول  ،م�صايف تكريرالنفط ) امل�صانع  ،املوانئ  ،حمطات الأقمار ال�صناعية،
مدينة الإنرتنت � ،سوق الأوراق املالية  ،امل�ؤ�س�سات العقابية  ،غرف التجارة  ،جزر
دولة الإمارات العربية املتحدة .
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 -مراحل الرحلة :

متر الرحلة املدر�سية العلمية التطبيقية بثالث مراحل رئي�سة هي -:
أو ًال  :مرحلة التخطيط واإلعــــداد.
ثانياً  :مرحلة التنفـــــيذ.
ثالثاً  :مرحلة التقويم والتوثيق .
أو ًال  :مرحلة التخطيط واإلعداد  :تتضمن :

 - 1اختيار مو�ضوع الرحلة وو�ضع �أهد �أفها :
تبد�أ هذه املرحلة يف املدر�سة مع بداية العام الدرا�سي حيث يعمل كل مدر�س مع طالبه
على اختيار الرحلة التي حتقق �أهداف املنهج .
 - 2اختيار امل�ستهدفني ( �أعدادهم _ وتوزيع امل�س�ؤوليات عليهم ).
و يتم ذلك �أثناء احل�صة الدرا�سية مو�ضوع الدر�س امل�ستهدف للتطبيق بو�ساطة الرحلة.
بحيث يعمل املدر�س و�أثناء �شرحه للدر�س بو�ضع الطلبة يف جو الرحلة فيطرح الت�سا�ؤالت
التي قد يجد لها الطلبة �إجابات خالل زيارتهم للمكان الذي �سوف يتوجهون �إليه.
ويف هذه املرحلة يق�سم املعلم امل�ستهدفني �إىل جمموعات مثل :
 جمموع���ة االع�ل�ام  :تكل ��ف مب�س�ؤولي ��ة الإع�ل�ان عن الرحل ��ة قب ��ل تنفيذها بكل
m
الو�سائ ��ل املتاحة يف املدر�سة  ،كما تكلف مب�سئولية �إع ��داد جملة حائط عن الرحلة
بع ��د تنفيذها وكذلك برام ��ج الإذاعة املدر�سية التي يقدم الطلب ��ة فيها تقارير عن
م�شاهداتهم �أثناء الرحلة .
 جمموعة الأمن واالن�ضباط  :وتكلف مب�س�ؤولية حتقيق االن�ضباط واحلفاظ على
m
الأمن والنظام وال�سالمة العامة �أثناء الرحلة .
 جمموع���ة التغذي���ة  :وتكل ��ف مب�س�ؤولي ��ة توف�ي�ر التغذي ��ة واالحتياج ��ات الأخرى
m
وتوزيعها �أثناء الرحلة .
41

 جمموع���ة الربام���ج الرتفيهية  :ومهمتها �إعداد برام ��ج تثقيفية ترفيهية هادفة
m
تنف ��ذ يف احلافلة �أثناء الطريق و�أوقات اال�سرتاحة بهدف �إزالة امللل وحث الطلبة
على التفاعل مع الآخرين .
 جمموع���ة التوثي���ق  :وتعمل على الت�أكد م ��ن �أن كل طالب يحمل معه دفرت ًا وقلم ًا
m
لتدوي ��ن املالحظات وكذلك توفري �آلة ت�صوير فيديو و�أخرى للت�صوير الفوتوغرايف
وم�سج ��ل تكون ب�صحبة رائد الرحلة ويكلف �أع�ضاء اللجنة با�ستخدامها ثم كتابة
التقرير بعد العودة .
 3الإعالن عن الرحلة  :متى وكيف يتم الإعالن عن الرحلة ؟
 تب ��د�أ ه ��ذه املرحل ��ة بعد احل�ص ��ول عل ��ى املوافقة بتنفي ��ذ الرحلة م ��ن قبل اجلهة
m
املخت�صة ( �إدارة املدر�سة  ،املنطقة التعليمية  ،الوزارة  -اجلهة امل�ستقبلة للرحلة)
واحل�صول عل ��ى املوافقة من م�س�ؤولية االخت�صا�صي االجتماعي �أو �إدارة املدر�سة ،
بالتن�سيق مع املدر�س وم�شرف الرحلة ) ثم يعلن عن الرحلة .
كيفية الإعالن  :يتم الإعالن عن الرحلة املدر�سية بعدة و�سائل منها :
 ال�ص ��ف :ويتم �إبالغ الطلبة مبكان وموع ��د الرحلة والهدف منها وتوزع املهام على
m
اجلماعات  ،وكذلك يتم ار�سال ر�سائل لأولياء الأمور للح�صول على موافقاتهم يف
حال كانت الرحلة �ست�ستمر �إىل ما بعد نهاية الدوام املدر�سي.
 الإذاعة املدر�سية .
m
 جملة احلائط .
m
 و�سائل االت�صال املتاحة الأخرى .
m
ثانياً  :مرحلة التنفيذ :

يبد�أ بهذه املرحلة م�شرف الرحلة .
 م�ش ��رف الرحلة ومهام ��ه  :م�شرف الرحلة هو املد ّر�س ال ��ذي خطط و�أعد للرحلة.
m
يرافقه مدر�س من نف�س التخ�ص�ص �أو �أكرث ح�سب عدد الطلبة امل�شاركني ( مدر�س
لكل خم�سة ع�شر طالب ويجب �أال يقل عدد امل�شرفني عن اثنني مهما قل عدد الطلبة
ويتم اختيارهم مع مراعاة التخ�ص�ص الذي يتفق وم�ضمون الرحلة .
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يقوم م�شرف الرحلة بالآتي :
 االت�صال باجلهة امل�ستقبلة للرحلة والتن�سيق معها لو�ضع برنامج م�شرتك ال�ستقبال
m
الطلب ��ة و�س�ي�ر الرحلة داخل املرف ��ق �أو امل�ؤ�س�سة امل ��زارة  ، .ويف�ضل قيامه بزيارة
م�سبق ��ة للموق ��ع للمعاينة واتخ ��اذ الرتتيب ��ات الالزمة مع اجلهة املعني ��ة وتو�ضيح
�أهداف الزيارة وكيف ميكن حتقيقها  ،على �أن يتم ذلك قبل موعد الرحلة ب�أ�سبوع
على الأقل .
 الت�أكيد على التزام اجلميع بالوقت املحدد من قبل اجلهة امل�ستقبلة .
m
 توفري حافلة �صاحلة للرحلة مبتابعة اجلهة املعنية بذلك .
m
 الإ�شراف املبا�شر على الطلبة �أثناء الرحلة .
m
 �إعداد وتنفيذ برنامج الرحلة والإ�شراف على فعالياتها .
m
 توجيه اجلماعات للقيام باملهمات املوكلة �إليها على �أكمل وجه .
m
م�ساعدو م�شرف الرحلة :
 مل�ش ��رف الرحل ��ة �أكرث من م�ساع ��د وهم طلب ��ة قياديون يختارون م ��ن بني جماعة
m
الرح�ل�ات ويتول ��ون م�ساع ��دة امل�شرفني م ��ن املعلم�ي�ن يف انتظام الرحل ��ة وتنفيذ
فعالياتها .
 يب ��د�أ تنفي ��ذ الرحل ��ة العلمية م ��ع بداية الي ��وم الدرا�س ��ي وتنتهي بانتهائ ��ه� ،إال يف
m
الرحالت اخلا�صة مب�سابق ��ة الرحالت فتبد�أ مع بداية اليوم الدرا�سي وقد ت�ستمر
�إىل م ��ا بعد الدوام  ،بينما ت�ستمر رحالت اجلزر وحقول البرتول واملنطقة الغربية
لأكرث من يوم.
 بعد عودة الطلبة يقوم م�شرفو الرحلة وم�ساعديهم بجمع التقارير من الطلبة الذين
m
�شاركوا يف الرحلة ويختارون �أف�ضلها ليذاع على الطلبة يف الطابور ال�صباحي .
ثالثا  -مرحلة التقويم والتوثيق

 ويطلب من الطلبة خالل الرحلة تدوين كتاباتهم وم�شاهداتهم مع بع�ض ال�صور املعربة.
m
 ويف احل�ص ��ة الدرا�سية يناق�ش املعلم الطلب ��ة يف الإجابات حول الأ�سئلة التي كانت
m
مطروح ��ة وكلف ��ت املجموعات بالإجاب ��ة عليها خالل الرحلة  ،وع ��ن الفائدة التي
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جناه ��ا الطلبة من الرحلة من خالل ا�ستبيان يوزع على الطلبة ال�ستق�صاء �آرائهم
بالرحلة والفائدة املتحققة منها.
 مين ��ح الط�ل�اب امل�شارك�ي�ن يف الرحل ��ة درج ��ات الن�ش ��اط ح�س ��ب الئح ��ة التقومي
m
امل�ستمرعلى �أدوارهم وم�شاركاتهم ،وبذلك يكون الطالب قد حقق �أكرب قدر ممكن
من الفائدة من الرحلة العلمية املدر�سية.
مرحلة التوثــــيق :

 يحتف ��ظ يف مكتب ��ة املدر�س ��ة �أو الن ��ادي االجتماعي � -إن وج ��د  -ن�سخة من C.D
m

�أو�شري ��ط الفيدي ��و الذي �سج ��ل فعاليات الرحل ��ة  ،ون�سخة من التقري ��ر  ،وال�صور
التذكارية  ،و توثق بع�ض ال�صور يف التقرير وجملة املدر�سة مع املقاالت التي �شارك
الطلبة يف كتابتها للتعبري عن �آرائهم حول الرحلة وما حققته من �إيجابيات وما برز
خالله ��ا من مالحظ ��ات ويرفع التقرير الأف�ضل عن الرحل ��ة للتحكيم املناطقي �إىل
املنطقة التعليمية – ق�سم الأن�شطة الطالبية .

آلية التنفيذ :

 يح ��دد مدر�س امل ��ادة يف بداية الع ��ام الدرا�سي جه ��ة الرحلة التي يرغ ��ب الطلبة
m
بزيارته ��ا ( م�ؤ�س�سة علمية  /ثقافي ��ة  ،م�صنع  ،ميناء  ).....والتي حتقق �أهداف
املنهج ونواجته وذلك بالتن�سيق مع االخت�صا�صي االجتماعي و�إدارة املدر�سة .
 تق ��وم املدر�سة ب�إع�ل�ام �إدارة املنطقة– وح ��دة الأن�شطة وامل�سابق ��ات الرتبوية –
m
بر�سال ��ة ر�سمية عن رغبتها بزي ��ارة جهة الرحلة تت�ضمن ع ��دد الطلبة وامل�شرفني
الراغب�ي�ن بالزي ��ارة ليت ��م االت�صال مع جه ��ة الرحلة ع ��ن طري ��ق �إدارة الأن�شطة
الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة بدبي .
 للمدر�س ��ة حق امل�شاركة ب�أكرث من رحلة مدر�سي ��ة على �أن ال تزيد عدد م�شاركتها
m
عن �أربع رحالت .
  يح ��ق للطال ��ب الواحد امل�شارك ��ة يف رحلة واحدة من رح�ل�ات املدر�سة املطروحة
m
فق ��ط  ،وذل ��ك لإتاحة فر�صة امل�شارك ��ة لأكرب عدد من الطلب ��ة و يف حالة م�شاركة
الطالب ب�أكرث من م�سابقة تلغي م�شاركته من جميع امل�سابقات الوارد ا�سمه فيها.
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 يعتم ��د للت�سابق �أ�سل ��وب البحث العلمي يف درا�سة و�ضوع الرحل ��ة (م�شكلة و �إيجاد
m
حل .).....
 يقوم الطلبة ب�إعداد تقرير عن الرحلة ومراحلها و�إجراءاتها والأن�شطة امل�صاحبة
m
لها .
 ت�ض ��ع املدر�سة برناجمها الزمن ��ي املقرتح للم�شاركة يف امل�سابق ��ة و يت�ضمن زيارة
m
ال�ش ��ركات و امل�ؤ�س�سات بحيث ي�شمل التوقيت و الع ��دد واملرحلة والإ�شراف وترفعه
�إىل املناطق خالل �شهر اكتوبر 2014م .
 تك ��ون امل�شاركة يف �إع ��داد التقري ��ر  ،الدرا�سة  ،البحث عن جه ��ة الرحلة مو�ضوع
m
الدرا�س ��ة بحيث �أن ال تق ��ل عدد ال�صفحات عن ( �25صفح ��ة ) وال تزيد عن( 40
�صفح ��ة ) مت�ضمن ��ة ( عن ��وان التقرير ،البح ��ث  ،املقدمة  ،العنا�ص ��ر  ،اخلامتة ،
املراجع ) .
يدّون على الغالف الخارجي للتقرير  /البحث المعلومات التالية :

( دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة  ،وزارة الرتبية و التعليم ،ق�س ��م الأن�شطة و الرعاية
الطالبية � ،إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية  ،م�سابقة الرحالت املدر�سية العلمية
التطبيقي ��ة  ،الدورة الأوىل للعام الدرا�س ��ي 2015 / 2014م ،عنوان التقرير،البحث� ،أ�سماء
الطلبة الباحثني  ،ا�سم امل�شرف على البحث  ،ا�سم املدر�سة  ،املجل�س ،املنطقة التعليمية ) .
 يق ��دم العم ��ل مطبوع ًا بو�ساطة احلا�س ��وب (  3ن�سخ ) و ميك ��ن ت�ضمينه بالر�سوم
m
و ال�ص ��ور التو�ضيحي ��ة و املالحق و لن حتت�سب من ع ��دد ال�صفحات و عند �إر�سال
الأعمال �إىل الوزارة ترفق معها (  ) C.Dوعدد ( 3ن�سخ).
 عل ��ى فريق العمل املكون م ��ن الطلبة الباحثني وامل�شرف �إع ��داد تقدمي للبحث � ،أو
m
الدرا�سة ال تزيد مدته عن (  ) 10دقائق و يعالج بوا�سطة برنامج الباوربوينت.
 ميكن للطالب اال�ستعانة ب�شبكة املعلومات الدولية للو�صول �إىل بع�ض املعلومات عن
m
مو�ض ��وع امل�سابقة و قد يناق�ش الطالب بذل ��ك من قبل جلان التحكيم على م�ستوى
املنطقة واملركزية .
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 عل ��ى الطال ��ب االبتعاد عن الن�س ��خ املبا�شر ع ��ن مو�ضوع الدرا�س ��ة واالعتماد على
m
حتلي ��ل املعلومات و معاجلته ��ا واال�ستنتاج و�إب ��داء الر�أي للو�ص ��ول �إىل التو�صيات
واملقرتحات.
 ت ِعد املدر�سة الطلبة للم�سابقة و تو�ضح لهم عنا�صر املو�ضوعات  ،وكيفية احل�صول
m
على املراجع من امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية  ،قبل القيام بالرحلة بوقت كاف حتى
يتمك ��ن الطلب ��ة من جمع املعلوم ��ات الكافية عن مو�ضوع الرحل ��ة مو�ضوع الت�سابق
وكتابته بالوقت املحدد .
 يق�سم م�شــرفــو الرحلة الطلبــة امل�شاركني �إىل جمموعات تتكون كل جمموعــة من
m
(  3طالب وم�شرف ) لإعداد الدرا�سة �أو البحث وذلك قبل �أو بعد الرحلة .
 ترف ��ع املدر�سة �أف�ضل تقرير �أو درا�س ��ة �إىل (املجل�س /املنطقة التعليمية).وميكن
m
�أن تت ��م مقابلة الطلب ��ة امل�شاركني يف �إعداد (التقرير /البح ��ث) الفائز  .وتعطى
الفر�صة لكل منهم بتقدمي اجلزء املعني به وعر�ضه ملناق�شتهم فيه.
 ت�شكل جلنة حتكيم من موجهي وموجهات اجلغرافيا يف املنطقة التعليمية بالتعاون
m
مع ق�سم الأن�شطة والبيئة املدر�سية.
 ترف ��ع كل منطقة تعليمي ��ة �أف�ضل تقريرع ��ن الرحلة مو�ضوع امل�سابق ��ة الفائزعلى
m
م�ست ��وى املنطقة �إىل �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة ،ويقدم
البح ��ث م ��ن �أ�صل و ثالث �ص ��ور مع (  ) C.Dالبحث بحي ��ث ال يزيد عدد الأعمال
املر�شحة للمادة الواحدة عن عدد  3لكل مرحلة درا�سية .
 ت�ش ��كل �إدارة الأن�شط ��ة و البيئ ��ة املدر�سي ��ة بالتع ��اون م ��ع املوج ��ه الأول للجغرافيا
m
والدرا�سات االجتماعية جلنة مركزية من موجهي املادة على م�ستوى الدولة برئا�سة
املوجه الأول للمادة لتحكيم الأعمال املر�شحة من املناطق واملجال�س التعليمية.
 تر�شح جلن ��ة التحكيم املركزية �أف�ضل ( ثالثة تقارير  /بحوث) عن الرحلة بواقع
m
عدد ( ) 3للمادة الواحدة لكل مرحلة (درا�سية  /حلقة) .
 يحق للجنة التحكيم على م�ستوى املنطقة /الدولة مقابلة املت�سابقني �أثناء التحكيم
m
ملناق�شتهم يف بع�ض جوانب تقرير الرحلة .
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مستوى التكريم :

 يت ��م اختي ��ار �أف�ضل ثالثة ( تقاري ��ر  /بحوث) للطلبة امل�شارك�ي�ن يف الرحلة على
m
م�ست ��وى الدول ��ة من كل حلقة تعليمية ويتم تكرمي الفائزي ��ن من قبل �إدارة الأن�شطة
الطالبية وامل�سابقات العلمية .
 يتم تكرمي جلان حتكيم املنطقة من قبل �إدارة املنطقة التعليمية واملركزية من قبل
m
�إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية .
التوقيتات الخاصة بالمسابقة :

يتم التحكيم على :
 م�ستوى املنطقة التعليمية  :خالل الن�صف الأول من �شهر مار�س  2015م.
m
 م�ستوى الدولة  :خالل الن�صف الثاين من �شهر ابريل  2015م..
m
معايير التقييم :

املعايري

م�سل�سل

الدرجة

1

مرحلة التخطيط والإعداد.

25

2

مرحلة التنفيذ.

45

3

مرحلة التقييم والتوثيق.

30

املجموع

100
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(  ) 8مسابقة
التفوق الكشفي  /االرشادي
للعام الدراسي  2015 – 2014م
أهداف المسابقة :

 ابراز الدور الرتبوي للك�شافة واملر�شدات من خالل الربامج والأن�شطة.
m
 اكت�ساب مهارات التعلم الذاتي.
m
  العمل على تهيئة بيئة تربوية حمفزة للطلبة .
m
 حتقيق التعاون بني الن�شاط الك�شفي  /االر�شادي وم�ؤ�س�سات املجتمع .
m
 بناء ال�شخ�صية القيادية لدى امل�شاركني يف الفرقة.
m
 ت�شجيع جميع افراد الفرقة على العمل بروح الفريق .
m
المستهدفون :

كاف ��ة طلبة الزهرات والأ�شبال واملر�ش ��دات والك�شافة البحرية يف املدار�س احلكومية
على م�ستوى الدولة.
موضوع المسابقة :

ن�ش ��ر ثقافة الك�شاف ��ة واملر�شدات بني ابناء و�آباء املجتم ��ع املدر�سي ( م�شاركة الفرقة
يف االعي ��اد واملنا�سبات العامة واخلا�صة واحلمالت التطوعي ��ة .....الخ ) و تطبيق الفرق
الك�شفية والإر�شادية للتقاليد الك�شفية .
شروط المسابقة -:

 �أن تك ��ون الفرق ��ة م�سجل ��ة بق�سم االن�شطة والبيئ ��ة املدر�سية باملنطق ��ة التابعة لها
m
وتر�سل �إىل الوزارة ا�ستمارة الت�سجيل يف موعد �أق�صاه  2014/11/13م .
 �أال يقل عدد �أفراد الفرقة عن (  16ع�ضو ًا ) بالن�سبة للك�شافة واملر�شدات واملتقدم،
m
(  18ع�ضو ُا ) بالن�سبة للأ�شبال والزهرات .
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 �ض ��رورة االلتزام بالزي الك�شفي والإر�شادي ( �أع�ضاء الفرقة – القائد – القائدة
m
)
 يت ��م التحكي ��م عل ��ى م�ستوى املنطق ��ة وال ي�صع ��د �أي فريق مل�ست ��وى الدولة يف حالة
m
ح�صوله على �أقل من . % 75
اليات التنفيذ :

 تق ��وم املدار� ��س الراغبة يف اال�ش�ت�راك بتعبئة ا�ستم ��ارة اال�ش�ت�راك املرفقة بدليل
m
امل�سابق ��ات و�إبالغ ق�سم الأن�شطة الطالبية باملناطق والذي يقوم بدورة ب�إبالغ �إدارة
االن�شطة الطالبية و�إدارة الرتبية الريا�ضية بالوزارة ب�أ�سماء املدار�س امل�شاركة .
 تقوم وحدة االن�شطة وامل�سابقات الرتبوية بت�شكيل جلنة حتكيم على م�ستوى املنطقة
m
واختيار ما يلي -:
 املركز االول �أ�شبال عن مرحلة التعليم اال�سا�سي للحلقة االوىل ذكور.
m
 املركز الأول زهرات عن مرحلة التعليم اال�سا�سي للحلقة االوىل �إناث .
m
 املركز الأول ك�شافة عن مرحلة التعليم اال�سا�سي احللقة الثانية ذكور .
m
 املركز الأول مر�شدات عن مرحلة التعليم اال�سا�سي احللقة الثانية �إناث .
m
 املركز الأول ك�شاف متقدم عن مرحلة التعليم الثانوي ذكور.
m
 املركز الأول مر�شدات متقدم عن مرحلة التعليم الثانوي �إناث .
m
 املركز الأول ك�شافة بحرية ذكور .
m
 تر�س ��ل النتائج �إىل �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة التي تقوم
m
بدورها بالتن�سيق مع �إدارة الرتبية الريا�ضية لت�شكيل جلنة حتكيم مركزية الختيار
الفرق الفائزة .
 �سيتم ابالغ الفرق املر�شحة للتحكيم املركزي مبوعد التحكيم.
m
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معايير التحكيم -:

الإجراءات
اال�ستقبال

4

املنهاج

5

ال�سجالت
والأن�شطة املوثقة

6

نادي الفرقة

50

مرا�سم حتية العلم ال�سري املنظم

3

الدرجات

2

الدور القيادي للعريف الأول �أو ال�ساد�س الأكرب.
التقيد باخلطوات املتبعة.
دوري العلم وم�ستوى الأداء.
دقة ون�شاط الفرقة يف تنفيذ الإيعازات والتعليمات

4
4
3
4

اخلطوة املنتظمة
الوقوف من امل�سري
الدوران ( ميني  ،ي�سار  ،خلف )
تربية دينية  +تربية وطنية
تربية ك�شفية  +تربية اجتماعية
تربية ريا�ضية  +تربية �صحية

3
3
4

ال�سجل العام
الوارد وال�صادر � ،سجالت �أخرى
�سجل الأن�شطة املوثقة

10
10
10
4
4
7

�أركان الطالئع

15

املجموع

100

رقما

1

تقدمي ال�صف
ال�صيحات
الزى الك�شفي

4
4
7

كتابة

م

التف�صيالت

الدرجة
املكت�سبة

توقيت المسابقة -:

 ينتهي التحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية يف اال�سبوع االول من فرباير . 2015
m
 تبد�أ اعمال التحكيم على م�ستوى الدولة اعتبار ًا من اال�سبوع االول من مار�س . 2015
m
مستوى التكريم -:

متنح الفرق الثالث الفائزة لكل مرحلة على -:
 ك�أ�س التفوق الك�شفي والإر�شادي .
m
 �شهادة تقدير للمدر�سة .
m
 �شهادة تقدير للقائدة وامل�ساعدة .
m
 جوائز عينية لأع�ضاء الفرقة .
m
 تكرمي فرق املدار�س الفائزة باملراكز (االوىل  -الثانية – الثالثة ) .
m
 م ��ن كل فئ ��ة ( ا�شبال  /ك�شاف ��ة  /ك�شاف متقدم  /ك�شاف ��ة بحرية  /زهرات /
m
مر�شدات  /مر�شدات متقدم ) .
 يتم تكرمي قائد الفرقة بجائزة وتكرمي املدر�سة بدرع و�أع�ضاء الفرقة ب�شهادات
m
.
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(  ) 9مسابقة
المدرسة للجميع
أهداف المسابقة :

 - 1توجيه طاقات املعلمني والهيئة الإدارية والتدري�سية والفنية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
لطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة فئة (ذوي الإعاقة  /املوهوبني ) .
– 2تبن ��ي الأف ��كار واملب ��ادرات واملمار�س ��ات املتمي ��زة يف جم ��ال رعاي ��ة الطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة .
�– 3إيجاد عالق ��ة ت�شاركيه بني املدار�س والهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات املجتمعية التي تخدم
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة .
 – 4تكوين اجتاه �إيجابي نحو طلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة .
 - 5ت�شجي ��ع �إدارات املدار�س على التناف�س يف تطبيق برامج متميزة لفئات الطلبة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة ( الإعاقة  /املوهبة).
الفئات المستهدفة :

mجمي ��ع مدار�س مرحلة ريا� ��ض الأطفال واحللقة الأوىل من التعلي ��م الأ�سا�سي على
م�ستوى الدولة .
موضوع المسابقة :

 تت�ساب ��ق جمي ��ع املدار�س الت ��ي تقدم خدم ��ات لطلب ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة
m
(�إعاقة– موهوبني ) حول هذه اخلدمات والربامج املقدمة .
شروط المسابقة :

� mأن تكون اخلدمات التي تقدم للفئات ( الإعاقة – املوهبة ) .
� mأن يكون هناك توثيق كامل للخدمات با�ستخدام و�سائل التوثيق املختلفة .
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آليات التنفيذ :

mتق ��وم املدار�س الراغبة يف اال�شرتاك بامل�سابقة بتعبئ ��ة ا�ستمارة اال�شرتاك املرفقة
بدلي ��ل امل�سابق ��ات  ،و�إبالغ ق�سم الأن�شط ��ة الطالبية باملناطق وال ��ذي يقوم بدورة
ب�إبالغ �إدارة الأن�شطة الطالبي ��ة و�إدارة الرتبية اخلا�صة بالوزارة ب�أ�سماء املدار�س
امل�شاركة.
mتقوم وح ��دات الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية بالتن�سيق م ��ع �أق�سام الرتبية اخلا�صة
باملناطق التعليمية لت�شكيل جلنة حتكيم على م�ستوى املنطقة واختيار :
�mأف�ضل مدر�سة عن مرحلة ريا�ض الأطفال .
�mأف�ضل مدر�سة بنني و�أخرى بنات على م�ستوى املدار�س احلكومية( حلقة �أوىل ) .
�mأف�ضل مدر�سة عن املدار�س اخلا�صة .
mتر�س ��ل النتائج وملفات التوثي ��ق �إىل �إدارة الأن�شطة الطالبي ��ة وامل�سابقات العلمية
بالوزارة بدبي والتي تقوم بدورها بالتن�سيق مع �إدارة الرتبية اخلا�صة لت�شكيل جلنة
مركزية الختيار �أف�ضل مدر�سة وفق امل�ستويات الأربع .
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معايير التحكيم :
م�سل�سل

املعايري

الدرجة

1

وج ��ود خط ��ة وا�ضحة لتنفيذ برام ��ج الدمج التعليمي والرتب ��وي للمعاقني
وبرامج رعاية املوهوبني.

10

2

البيئ ��ة املدر�سي ��ة وتهيئتها مب ��ا يتنا�س ��ب واحتياجات الطلب ��ة ( املعاقون /
املوهوبون ).

10

3

تع ��اون فري ��ق الرتبي ��ة اخلا�صة لتلبي ��ة احتياج ��ات الطلب ��ة ( املعاقون /
املوهوبون ) باملدر�سة.

10

4

االلت ��زام بتحدي ��د فئ ��ات الطلب ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة والربامج
واخلدمات املقدمة لهم .

10

5

بي ��ق اخلط ��ة الرتبوي ��ة الفردية للطلبة املعاق�ي�ن وذوي �صعوب ��ات التعلم ،
واخلطة الرتبوية املتقدمة للطلبة املوهوبني باملدر�س.

10

6

توثي ��ق ملف ��ات الطلب ��ة م ��ن ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ( املعاق ��ون /
املوهوبون) .

10

7

االعتب ��ارات والت�سهيالت اخلا�ص ��ة بعملية تقييم الطلبة من ذوي
الإعاقة و�صعوبات التعلم .

10

8

دع ��م �إدارة املدر�سة لأولي ��اء �أمور الطلبة م ��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة ( املعاقون  /املوهوبون ).

10

9

م ��دى اهتم ��ام �إدارة املدر�سة بتدريب املعلم�ي�ن يف جمال الرتبية
اخلا�صة ( املعاقون  /املوهوبون ).

10

10
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م ��دى م�شاركة املدر�سة يف الفعالي ��ات واملنا�سبات اخلا�صة بذوي
االحتياج ��ات اخلا�صة ( ا�سبوع الطفل الأ�صم – الع�صا البي�ضاء
– التوحد – الداون �سندروم  -اليوم العاملي للأطفال املوهوبني
 ...الخ ).
املجموع

10

100

التوقيتات النهائية للمسابقة :

mينتهي التحكيم على م�ستوى املنطقة التعليمية يف الأ�سبوع الأول من مار�س .2015
mتب ��د�أ �أعمال التحكي ��م على م�ستوى الدولة اعتب ��ار ًا من الأ�سب ��وع الثالث من �إبريل
. 2015
مستوى التكريم :

 mتكرم املدار�س الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل يف كل فئة من الفئات الأربع .
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(  ) 10مسابقة
التربية الخاصة للمعلم
�إميان ��ا وعرفانا باجلهود املتمي ��زة التي يزخر بها امليدان الرتب ��وي فيما يخ�ص تقدمي
اخلدم ��ات واجلهود للطلبة م ��ن ذوي االحتياجات اخلا�صة ( فئ ��ة املوهوبني وفئة املعاقني
وذوي �صعوبات التعلم ) ،ف�إن �إدارة الرتبية اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم تعتزم �إطالق
“م�سابقة الرتبية اخلا�صة للمعلم” يف دورتها ال�سنوية الأوىل للعام الدرا�سي .2015/2014
أهداف المسابقة :

– 1تنمي ��ة اجتاهات �إيجابية نحو العم ��ل يف جمال دعم الطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة .
– 2حتفي ��ز املتميزين م ��ن العاملني مع ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ،وتقدير ًا للجهود
املبذولة منهم .
– 3حث املعلمني على طرح �أفكارهم وابتكاراتهم التطبيقية يف جمال ذوي االحتياجات
اخلا�صة لتعميمها واال�ستفادة منها .

الفئات المستهدفة :

 ت�سته ��دف اجلائزة جميع املعلمني واملعلمات يف امليدان الرتبوي العاملني مع الطلبة
m
ذوي االحتياجات اخلا�صة (املعاقني – املوهوبني ).
موضوع المسابقة :

 يتناف� ��س املعلمون فيما بينهم حول تقدمي �أف�ضل املمار�سات الرتبوية يف جمال دعم
m
الطلبة ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة  ،كاال�سرتاتيجيات  ،و�أ�ساليب التدري�س والطرق
املتبع ��ة يف تكيي ��ف وتعدي ��ل البيئة واملناه ��ج الدرا�سية ك ��ي تالئم الفئ ��ات املختلفة
للرتبي ��ة اخلا�ص ��ة واخلط ��ط الرتبوية الفردي ��ة للطلبة املعاقني واخلط ��ط املتقدمة
للطلبة املوهوبني .
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شروط المسابقة :

mتقت�ص ��ر امل�شارك ��ة يف اجلائ ��زة عل ��ى املعلمني واملعلم ��ات فقط ( ريا� ��ض �أطفال -
املواد– املجال – الرتبية اخلا�صة  -الأن�شطة.
�mأن تك ��ون نتيج ��ة تقييم وثيقة الأداء ال تقل عن ( يلبي التوقعات فما فوق ) يف العام
الدرا�سي ال�سابق .
�mأن يك ��ون املعل ��م قد �أمت ثالث �سن ��وات كحد �أدنى يف عمله مبدار� ��س دولة الإمارات
العربية املتحدة ( حكومية �أو خا�صة ).
�mأن يق ��دم ملف ًا واحد ًا �شام�ل ً�ا كل معايري امل�سابقة  ،وموثقا عمل ��ه بالأدلة املعتمدة
ووفق ترتيب و�أ�سلوب عر�ض منظم.
�mأن تك ��ون اجلهود والربامج واخلدمات  ،موجهة �إىل الطالب من ذوي االحتياجات
اخلا�صة و�أ�سرهم .
معايير التحكيم :
م�سل�سل

املعايري

الدرجة

1

الأدوات التي مت توظيفها للتعرف على احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ) .

5

2

العم ��ل التعاوين �ضمن ( فريق الدعم املدر�سي – فريق الرتبية اخلا�صة –
فريق رعاية املوهوبني باملدر�سة ).

5

3

�إجراء التعديالت والتكييفات الالزمة يف املناهج والبيئة ال�صفية لتنا�سب
الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة ( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ).

15

4

دق ��ة ت�صميم و�إع ��داد اخلط ��ط الرتبوية الفردي ��ة للمعاق�ي�ن �أو اخلطط
الرتبوية املتقدمة للموهوبني يف جمال تخ�ص�صه �أو املواد التي يدر�سها .

5

5

 5الأن�شطة ال�صفية والال�صفية التي مت �إعدادها للطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ).

10

6

النتاج ��ات والإجن ��ازات وم ��دى الرق ��ي مب�ستوي ��ات الطلب ��ة م ��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة ( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما )

15
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7

ابت ��كارات و�إبداع ��ات يف جم ��ال الرتبي ��ة اخلا�ص ��ة ( الإعاقة �أو
املوهبة �أو كالهما ).

10

8

جهود املعلم نحو دعم �أ�سر الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ).

15

9

اجله ��ود اخلا�ص ��ة بن�ش ��ر الوع ��ي ب ��ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة
(الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ).

10

10

التنمي ��ة الذاتية  ،كالتدريب والدرا�سات والبحوث يف جمال ذوي
االحتياجات اخلا�صة ( الإعاقة �أو املوهبة �أو كالهما ).

10

املجموع
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لجان التحكيم األولي في المناطق التعليمية:

 تتكون جلنة التحكيم الأويل يف املناطق التعليمية من :رئي�س وحدة الرتبية اخلا�صة-
m
توجيه الرتبية اخلا�صة .
 جلنة التحكيم العليا يف وزارة الرتبية والتعليم.
m
 تتكون جلنة التحكيم العليا يف وزارة الرتبية والتعليم من:
m
 التوجيه الأول للرتبية اخلا�صة  2 +من �أع�ضاء �أ�سرة التوجيه .
m
التكريم :

 �س ��وف يتم اختي ��ار  3فائزين  ،احلا�صلني على املراكز الثالثة الأوىل  ،على �أن يتم
m
تكرمي املدر�سة التي يعمل فيها املعلم الفائز ب�شهادة تكرمي .
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املسابقات الفنية

(  ) 1مسابقة
نغمات في سماء اإلبداع
أهداف المسابقة -:

 - 1اكت�شاف وتقدمي املواهب املو�سيقية املتميزة على م�ستوى الدولة ورعايتها.
 - 2االرتقاء مب�ستوى الأداء املو�سيقي �ألآيل لدى الطلبة مبا يرثي املنظومة الرتبوية .
� - 3إع ��داد ك ��وادر من املوهوبني يف الأداء الفردي قادرة عل ��ي التناف�س يف امل�سابقات
العربية والعاملية.
 - 4ا�ستقط ��اب املواه ��ب املو�سيقية وتوفري قاعدة بيانات ت�سه ��م يف ت�شكيل �أورك�سرتا
وزارة الرتبية والتعليم .
الفئات المستهدفة -:

امل�ستوى الأول من ال�صف الأول لل�صف الثالث (�أورج ـ �أك�سليفون /ريكورد )
امل�ستوى الثاين من ال�صف الرابع �إىل ال�ساد�س ( �أكورديون ـ فربافون �أو مريمبا ـ فلوت)
امل�ستوى الثالث من ال�صف ال�سابع �إىل التا�سع ( �أورج ـ كمان ـ عود ـ قانون ـ كالرينت ) .
موضوع المسابقة :

mيتق ��دم املت�ساب ��ق بعمل مو�سيقي �آيل واح ��د ملدة ال تزيد ع ��ن  10دقائق ي�ستعر�ض
خاللها موهبته يف الأداء.
شروط المسابقة :

 - 1يكون الت�سابق يف هذه امل�سابقة فرديا .
� - 2أن يلتزم املت�سابق بالآالت املحددة يف مرحلته .
 - 3يكون املت�سابق من طلبة مدار�س دولة الإمارات العربية املتحدة .
� - 4أن ينا�سب العمل مع املرحلة العمرية �أو يفوقها لتظر املوهبة والرباعة يف الأداء .
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ُ - 5تخت ��ار الأعمال املو�سيقية ذات القيمة الفنية والعلمي ��ة الراقية التي تربز مهارات
الأداء وترثي الذوق الفني .
ُ - 6تق ��دم املرجعية العلمي ��ة للأعمال الفنية وامل�ص ��در املنقولة عن ��ة مت�ضمن َا (ا�سم
العمل  /التدوين  /امل�ؤلف  /امللحن ).
- 7يجوز ت�سجي ��ل املو�سيقي والتوزيع امل�صاحب للأداء الغنائي ب�شرط �أن يكون الدور
الأكرب لأداء املت�سابق .
آلية التنفيذ :

mتق ��وم كل منطق ��ة تعليمية برت�شيح طالب واحد �أو طالب ��ة للت�صفيات النهائية علي
م�ستوي الدولة يف املجال الآيل.
معايير التحكيم :

أ .األداء اآللي

م�سل�سل
1
2
3
4
5

املعايري

مطابقة العزف للنوتة املو�سيقية
اال�ستخدام ال�صحيح و�إظهار مهارات الآلة.
منا�سبة العمل املو�سيقي للمرحلة العمرية
�إح�سا�س امل�ؤدي بالعمل وو�ضوح التلوين يف الأداء
االلتزام بال�سرعة املحدده للعمل
املجموع

الدرجة
35
25
15
15
10
100

التوقيت الخاص بالمسابقة

 mيتم التحكيم على م�ستوى املنطقة يف الأ�سبوع الأول من مار�س  2015م .
 mيبد�أ التحكيم على م�ستوى الدولة يف الأ�سبوع الثالث من �إبريل  2015م .
مستوى التكريم :

 mمتنح الوزارة �شهادات فوز و�شكر وتقدير للفائزين باملراكز الثالثة الأوىل
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(  ) 2مسابقة
نحو منتج فني تطبيقي
مادة الفنون البصرية والتطبيقية
أهداف المسابقة :

 زيادة قدرات طالب مادة الفنون الب�صرية والتطبيقية يف جمال الت�صميم املواكب
m
للتطور فى احلياة املعي�شية والتكنولوجية .
 تطوي ��ر حل ��ول ت�صميمية مبتكرة للتعامل م ��ع التحديات البيئي ��ة املتعلقة بت�صميم
m
وت�صنيع امل�شاريع االبتكارية النفعية لتعزيز االنتماء الوطني وخدمة املجتمع .
 زي ��ادة وع ��ي املجتمع املدر�س ��ي بالإمكاني ��ات الت�صميمية ملادة الفن ��ون الب�صرية
m
والتطبيقية و�أثرها يف تنمية القدرات االبداعية واالبتكارية واملهنية لدى الطالب .
 تعزي ��ز دورالفنون الب�صرية والتطبيقية من خالل ن�ش ��ر ثقافتهما الهادفة خلدمة
m
الإن�سان واملجتمع.
 فكرة امل�سابقة  :تعتمد الفكرة على تنفيذ م�شروع ( املنتج الفني التطبيقي ) يجمع
m
ب�ي�ن الفن والوظيفة م ��ن خالل الفنون الب�صرية والتطبيقي ��ة مبا يخدم احتياجات
الفرد يف املجتمع ويعالج م�شكلة قائمة (على �أن ينفذ املنتج من خالل وحدة الفكرة
الت ��ى تطوع مبختلف اخلامات م ��ع متيزها بر�ؤية ابتكارية تع ��زز التكامل بني املواد
الدرا�سية الأخرى)
 وينبغ ��ي �أن يتن ��اول م�ش ��روع ( املنت ��ج الفن ��ي التطبيق ��ي ) امل�ش ��ارك يف امل�سابق ��ة
m
املوا�صفات التالية :
 احلداث���ة  :مواكب ��ة االجتاه ��ات احلديثة ف ��ى الت�صميم  ،مراع ��اة اال�ساليب
m
التكنولوجية احلديثة فى الت�صنيع .
 اال�صالة  :مالئمة الت�صميمات للموروثات الثقافية  ،التعبري عن عراقة البيئة
m
املحلية ب�أ�سلوب معا�صر يتما�شى مع متطلبات الع�صر.
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 اال�ستدام���ة  :مالئم ��ة الت�صمي ��م مل�ستخدمي ��ه ومراع ��اة الأ�سالي ��ب احلياتية
m
املختلفة  ،البعد عن التلوث مبختلف �صوره .
 امل���وارد وامل���واد  :ا�ستخدام اخلامات املحلية قدر امل�ستط ��اع  ،واملواد امل�ستهلكة
m
�أواملعاد تدويرها  ،واملواد رفيقة بالبيئة.
 املالئمة الوظيفية  :منا�سبة املنتج لنوع الن�شاط امل�صمم من �أجله .
m
الفئات المستهدفة :

 ط�ل�اب وطالبات املدار� ��س احلكومية واخلا�صة من التعليم الأ�سا�سي ح، )4-5( 1
m
ح ، )6-9( 2والتعليم الثانوي.
 ط�ل�اب وطالب ��ات ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدار� ��س احلكومية واخلا�صة من
m
التعليم الأ�سا�سي ح ، )4-5( 1ح ، )6-9( 2والتعليم الثانوي ( .) 12 – 10
 جمال الت�سابق  :الرتاكيب التجميعية ( الت�شكيل الفراغي )� -أ�سلوب فنى حديث.
m
 اخلام ��ات  :م�ستهل ��كات ( الأخ�ش ��اب ب�أنواعها  /املع ��ادن ب�أنواعه ��ا /البال�ستيك
m
ب�أنواع ��ه /الكرت ��ون بجمي ��ع �أنواع ��ه � /ألع ��اب الأطف ��ال الإلكرتوني ��ة واملتحركة /
الإك�س�سوارات املنا�سبة �.....إلخ ).
شروط االشتراك في المسابقة:

 يحق لأي طالب  /طالبة من املدار�س احلكومية واخلا�صة اال�شرتاك يف امل�سابقة من
m
خ�ل�ال ملء ا�ستمارة امل�شاركة املرفقة يف دلي ��ل امل�سابقات ب�إ�شراف املعلم وار�سالها
�إىل التوجيه الفني املخت�ص يف املناطق التعليمية .
 يتم الت�سابق ب�شكل فردي.
m
 ينف ��ذ املنتج م ��ن قبل الط�ل�اب وب�إفكاره ��م و�إبداعاتهم الذاتي ��ة ودون تدخل من
m
امل�شرفني .
 ينفذ املنتج ب�شكل ثالثي الإبعاد على �أن اليتعدي القيا�سات التالية :
m
الطول ( �100سم ) العر�ض ( � 80سم ) الأرتفاع ( �120سم ) .
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آليات تنفيذ المسابقة :

 تق ��دمي احلل ��ول املقرتح ��ة على �ش ��كل ر�سوم ��ات تو�ضيحي ��ة للأف ��كار والت�صاميم
m
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أية تفا�صيل فنية ور�سومات حتليلية �أخرى يجدها امل�شارك �ضرورية
على �أن ال تزيد عن ثالثة لوحات  ) )A 4حمفوظة على CDعلى �صيغة  jpgعايل
الو�ضوح .
 تقدمي تقرير فني ال يتجاوز (� )15صفحة (  ) A4حمفوظ على نف�س  CDالذي
m
يحت ��وي الر�سومات ب�صيغة  Word documentيت�ضمن و�صف للأفكار الرئي�سية
واخلطوط الفنية للت�صميمات املقرتحة وتوثيق خلطوات العمل على �أن يتم الإ�شارة
بو�ضوح يف التقرير والر�سومات �إىل ما ورد ذكره يف موا�صفات املنتج.
 يتم تنفيذ امل�شروع داخل املدر�سة وب�إ�شراف املعلم .
m
 يوث ��ق العم ��ل الفني بالفيديو با�ستخدام �أحدث الربام ��ج التقنية ويتم ت�سليمه على
m
.usp
 يق ��وم التوجي ��ة بتحكي ��م نتائج الت�صفي ��ات يف املنطقة التعليمية عل ��ى �أن يتم عمل
m
مقابل ��ة للط�ل�اب امل�شاركني ل�شرح �أف ��كار املنتجات امل�شاركة ومن ث ��م عمل ت�صفية
لأف�ضل ثالث م�شاريع لكل فئة.
 ت�سلم الر�سوم ��ات والت�صاميم والتقرير والتوثيق بالفيديوللأعمال الفائزة  ،باليد
m
�إىل توجيه الرتبية الفنية يف املناطق التعليمية ومنه �إىل التوجيه الأول ملادة الرتبية
الفنية بالوزارة .
 يتم رفع الأ�سماء الفائزة على م�ستوى املناطق التعليمية �إىل �إدارة الأن�شطة بوزارة
m
الرتبية والتعليم.
 ير�شح الطلبة الثالثة الأوائل طالب  /طالبات من منطقة تعليمية للمعر�ض الفني
m
التطبيق ��ي لعر�ض امل�شاريع امل�شاركة وتقدمي املادة البحثية يوم اخلمي�س / 2 / 19
 2015م يف مرك ��ز عجمان للثقافة والعلوم على �أن تر�سل امل�شاريع يوم الأحد / 15
 2015 / 2م .
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مالحظة هامة:

 يج ��ب �أن ال حتتوي الر�سومات والتقارير املقدمة على ا�سم امل�شارك �أو �أي عالمات
m
مميزة  ،حيث �سيقوم منظمو امل�سابقة ب�إعطاء كل م�شاركة رقم ًا �سيظهر على املنتج
لتبق ��ى �أ�سم ��اء امل�شاركني غ�ي�ر معروفة لأع�ض ��اء جلنة التحكي ��م �إىل �أن يتم اتخاذ
القرار النهائي ب�ش�أن الفائزين .
الجدول الزمني للمسابقة :

 بدء ت�سجيل الطلبة الراغبني باال�شرتاك وفق ا�ستمارات امل�شاركة املرفقة يف كتاب
m
امل�سابقات لهذا العام     .
 �آخر موعد لت�سليم الت�صاميم امل�شاركة يوم اخلمي�س . 2015/2/8
m
 ير�ش ��ح الطلبة الثالث ��ة الأوائل من كل منطق ��ة تعليمية لعر� ��ض امل�شاريع امل�شاركة
m
وتقدمي املادة البحثية يوم  2015 / 2 / 19م يف مركز عجمان للثقافة والعلوم .
 تقي ��م امل�شاري ��ع امل�شاركة على م�ستوى الدولة خالل املعر�ض مبا�شرة من قبل فريق
m
م�ستقل من اخلرباء.
 �إعالن �أ�سماء الفائزين  2015 / 2 / 26م.
m
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معايير التحكيم :

�سيتم تقييم امل�شاريع من قبل فريق م�ستقل من اخلرباء وفق ًا للمعايري التالية :
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املعايري

مالءمة الفكرة ملو�ضوعات امل�سابقة .
الإبداع واالبتكار.
الأن�شاء البنائي للمنتج ومراعاة الن�سبة والتنا�سب.
جودة �إخراج املنتج.
اال�ستدامة وتكامل احللول املقرتحة.
توجيه امل�شروع نحو التحديات البيئية واالقت�صادية
املحلية والعاملية .
اجلدوى االقت�صادية.
تنا�سق التقريرالفني للم�شروع.
الطالقة يف العر�ض.
املجموع

الدرجة
15
10
15
10
10
10
10
10
10
100

االستفسارات:

�إذا كان ��ت لديك �أي ا�ستف�س ��ارات �أو �أ�سئلة فنية ميكنك �إر�سال هذه الأ�سئلة �إىل الربيد
الإلكرتوين mariams.alkaabi@moe.gov.ae
�أو االت�صال على  الرقم التاىل 0506499544

67

(  ) 3مسابقة
مهرجان المسرح المدرسي العام
أهداف المسابقة :

 - 1زي ��ادة خ�ب�رة مدار� ��س الدول ��ة بالن�ش ��اط امل�سرحي من خ�ل�ال الدخ ��ول يف �أجواء
املهرجانات امل�سرحية .
 - 2زيادة االحتكاك بني مدار�س الدولة  ..وتبادل اخلربات وزيادة املعرفة فيما بينها .
 - 3تطوير الذائقة الفنية واجلمالية لطلبة املدار�س وم�شريف الن�شاط امل�سرحي فيها .
- 4تنمي ��ة اجلر�أة الفنية لدى طلبة املدار�س من خالل تقدمي عرو�ضهم امل�سرحية �أمام
جمهور من الطلبة واملدر�سني و�أولياء الأمور والفنانني واجلمهور العام.
 - 5زيادة معرفة مدار�س الدولة بتقنيات العمل امل�سرحي وتقنيات خ�شبات امل�سارح.

الفئات المستهدفة :

 mطلب ��ة وطالبات مرحلة التعليم �أ�سا�س ��ي ( احللقة الأوىل والثانية ) يف جميع املدار�س
احلكومية على م�ستوى الدولة .
موضوع المسابقة :

 تقدمي عر�ض م�سرحي متكامل ي�شمل العنا�صر الفنية (التمثيل – الديكور – الإ�ضاءة
m
– املو�سيقى وامل�ؤثرات – الأزياء والإك�س�سوار – املاكياج) مع االحتفاظ بامل�ضمون
الرتبوي ملو�ضوع امل�سابقة .

شروط المسابقة :

 اختي ��ار ن�ص م�سرحي مكتوب باللغة العربية الف�صحى �أو اللهجة املحلية الإماراتية ،
m
مت�ضمنا ً ال�شروط الرتبوية والفنية املعروفة.
 ال تق ��ل م ��دة العر�ض امل�سرحي عن ( )20دقيقة وال تزيد عن ( )25دقيقة و�أي زيادة
m
�أو نق�ص ��ان عن ذل ��ك ي�ؤدي �إىل نق�صان يف الدرج ��ات النهائية للعر�ض عند التحكيم
ومبعدل درجة لكل دقيقة � ( .شرط �إلزامي)
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 يب ��د�أ العم ��ل يف تدريب الطلبة بعد موافق ��ة وحدة الأن�شطة وامل�سابق ��ات الرتبوية يف
m
املنطقة على الن�صو�ص املقدمة من قبل املدار�س .
 الت ��زام املدار� ��س امل�شاركة بامل ��كان والزمان ال ��ذي تختاره ال ��وزارة لإقامة املهرجان
m
اخلتامي على م�ستوى الدولة .
 ت�ش�ت�رك املدر�س ��ة الواحدة بعر�ض م�سرحي واحد يف امل�سابق ��ة الر�سمية � ،سواء على
m
م�ستوى املنطقة �أو الدولة .
 ال يجوز اال�شرتاك بعر�ض م�سرحي �سبق وان �شارك يف ال�سنوات املا�ضية .
m
آلية التنفيذ :

 تر�سل املدار�س الراغبة يف اال�شرتاك �إخطار ًا �إىل وحدة الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية
m
باملناطق التعليمية  .مرفق ًا به �أ�سماء جماعة امل�سرح املدر�سي  ..وثالث ن�سخ من الن�ص
مطبوعة ومو�ضح ًا عليها:
(ا�س ��م املدر�سة – ا�سم املنطقة – املرحلة التعليمية – ا�سم الن�ص – ا�سم امل�ؤلف -
ا�سم املخرج – �أ�سماء الفنيني وامل�ساعدين – رقم هاتف امل�شرف) .
 تقوم وح ��دة الأن�شطة وامل�سابق ��ات الرتبوية باملناطق ب�إج ��ازة الن�صو�ص امل�سرحية
m
املقدمة من قبل املدار�س ب�إ�شراف اخت�صا�صي الن�شاط امل�سرحي التابع للمنطقة .
 تت ��م �إجراءات التحكيم عل ��ى م�ستوى املنطقة من خالل مهرجان ��ات تقام يف جميع
m
املناطق التعليمية ومن ثم يتم االختيار لرت�شيح �أف�ضل عمل م�سرحي متكامل العنا�صر
الفنية لغر�ض �إقامة املهرجان اخلتامي على م�ستوى الدولة.
 تقوم وحدة الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية باملنطقة التعليمية ب�إخطار �إدارة الأن�شطة
m
الطالبية وامل�سابقات العلمية بالوزارة  /دبي بالنتائج النهائية ملهرجانات املناطق .
 تق ��وم �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات الرتبوية ب�إعداد و�إقامة مهرجان ختامي
m
على م�ستوى الدولة يتم خالله اختيار �أف�ضل الأعمال امل�شاركة وكذلك �أف�ضل العنا�صر
امل�سرحية الفائزة .
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معايير التحكيم :
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7

املعايري

الأداء التمثيلي.
الإخراج.
الن�ص.
املو�سيقى وامل�ؤثرات.
الديكور.
الأزياء امل�سرحية.
املاكياج.

الدرجة
25
20
15
10
10
10
10

املجموع

100

مستويات التنافس :

ي�شمل التكرمي يف مهرجانات امل�سرح الطالبي على م�ستوى املناطق وعلى م�ستوى الدولة
امل�ستويات التالية :
 �أف�ضل ماكياج م�سرحي .
m
 �أف�ضل �أزياء م�سرحية .
m
 �أف�ضل مو�سيقى وم�ؤثرات.
m
 �أف�ضل ديكور م�سرحي.
m
 �أف�ضل ممثل/ممثلة (دور ثاين) .
m
 �أف�ضل ممثل/ممثلة (دور �أول) .
m
 �أف�ضل ممثل واعد .
m
 �أف�ضل ممثلة واعدة .
m
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 �أف�ضل �أداء متثيلي جماعي .
m
 �أف�ضل ن�ص م�سرحي .
m
 �أف�ضل �إخراج م�سرحي.
m
 �أف�ضل عر�ض م�سرحي متكامل (اجلائزة الكربى) .
m
مالحظات :

 mت�شم ��ل م�ستويات التناف�س �أي�ض ًا الطلبة الذين يقوم ��ون باملهمات الفنية الأخرى غري
التمثي ��ل ( املاكي ��اج  ،الأزياء  ،الديكور  ،املو�سيقى  ،الإ�ض ��اءة  ،الت�أليف  ،الإخراج ) � ،إذ
�سيتم التناف�س فيما بينهم ب�شكل منف�صل على هذه اجلوائز .

التوقيتات الخاصة بالمسابقة :

 �آخر موعد لت�سليم الن�صو�ص �إىل وحدة الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية باملنطقة هو
m
الأ�سبوع الثاين من يناير  2105م .
تق ��ام املهرجانات على م�ستوى املناطق التعليمية يف الأ�سبوع الرابع من �شهر فرباير
m
( 2015وفق التن�سيق بني املناطق و�إدارة الأن�شطة الطالبية).
m


املهرجان اخلتامي (على م�ستوى الدولة) خالل الأ�سبوع الثاين من �إبريل  2015م .
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(  ) 4مسابقة
مهرجان مسرحة المناهج
أهداف المسابقة :

 - 1تقدمي املادة املنهجية ب�إطار فني م�سرحي وا�ضح وم�شوق ي�صل �إىل مدارك وعقول
الطلبة ب�شكل �أ�سرع و�أ�سهل .
� - 2إخراج املواد املنهجية من بطون الكتب وحتويلها �إىل �صيغ درامية وب�صرية ترت�سخ
يف �أذهان الطالب لفرتات طويلة .
الفئات المستهدفة :

طلب ��ة وطالب ��ات جميع املراح ��ل باملدار�س احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة يف جميع املناطق
m
التعليمية.
موضوع المسابقة :

 �إجن ��از عر� ��ض م�سرحي متكامل يتن ��اول �أح ��د املو�ضوعات الت ��ي تت�ضمنها الكتب
m
الدرا�سية املنهجية ،وي�شمل هذا العر�ض جميع عنا�صر العر�ض امل�سرحي من ن�ص
ومتثيل و�إخراج و�إ�ضاءة ومو�سيقى و�أزياء وماكياج وديكور ...الخ.
شروط المسابقة :

اختيار ن�ص م�سرحي يتناول �أحد املو�ضوعات التي تت�ضمنها الكتب الدرا�سية املنهجية
m
ويكتب باللغة العربية الف�صحى ،مت�ضمنا ًال�شروط الرتبوية والفنية املعروفة. .
ميكن تناول مو�ضوع ًا من منهاج اللغة الإجنليزية ب�شرط �أن يكتب بلغة وا�ضحة و�سهلة.
m
ال تق ��ل م ��دة العرو� ��ض عن ( )20دقيق ��ة وال تزيد ع ��ن ( )25دقيق ��ة  ، ،و�أي زيادة
m
�أو نق�ص ��ان عن ذلك ي� ��ؤدي �إىل نق�صان يف الدرجات النهائية للعر�ض عند التحكيم
ومبعدل درجة لكل دقيقة � ( .شرط �إلزامي)
يب ��د�أ العم ��ل يف تدريب الطلبة بعد موافق ��ة وحدة الأن�شطة وامل�سابق ��ات الرتبوية يف
m
املنطقة على الن�صو�ص املقدمة من املدار�س.
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الت ��زام املدار� ��س امل�شاركة بامل ��كان والزمان ال ��ذي تختاره ال ��وزارة لإقامة املهرجان
m
اخلتامي .
ت�شرتك املدر�سة الواحدة بعر�ض م�سرحي منهجي واحد يف امل�سابقة الر�سمية � ،سواء
m
على م�ستوى املنطقة �أو الدولة.
ال يجوز اال�شرتاك بعر�ض م�سرحي منهجي �سبق وان �شارك يف ال�سنوات املا�ضية
m
آلية التنفيذ :

 تر�سل املدار�س الراغبة يف اال�شرتاك �إخطار �إىل وحدة الأن�شطة وامل�سابقات الرتبوية
m
باملناطق التعليمية  .مرفق ًا به �أ�سماء جماعة امل�سرح املدر�سي  ،وثالث ن�سخ من الن�ص
مطبوعة ومو�ضح ًا عليها الآتي :
(ا�س ��م الن� ��ص – ا�سم امل�ؤل ��ف – ا�سم املخ ��رج – �أ�سماء الفني�ي�ن وامل�ساعدين – ا�سم
املدر�سة – املرحلة التعليمية  -ا�سم املنطقة التعليمية – رقم هاتف امل�شرف) .
 يتم �إدخال �أعمال (م�سرحة املناهج) �ضمن املهرجانات امل�سرحية العامة يف املناطق
m
التعليمي ��ة �أو ميكن �إقامة مهرجانات منف�صلة مل�سرحة املناهج يف املناطق التعليمية ،
ب�شرط التن�سيق املبا�شر مع الوزارة.
 يت ��م اختي ��ار العمل امل�سرحي املنهجي املتميز من كل منطق ��ة لغر�ض �إقامة مهرجان
m
م�سرحة املناهج على م�ستوى الدولة .
 تخط ��ر وح ��دات الأن�شطة وامل�سابق ��ات الرتبوية باملناط ��ق التعليمي ��ة �إدارة الأن�شطة
m
الطالبية بالوزارة – دبي بالنتائج النهائية لعرو�ض م�سرحة املناهج باملناطق لغر�ض
الإعداد للمهرجان اخلتامي .
 ي�شرتط �أن ي�شمل العر�ض امل�سرحي على العنا�صر الفنية امل�سرحية ( التمثيل -الديكور
m
– املو�سيقى وامل�ؤثرات – الإ�ضاءة – الأزياء والإك�س�سوار – املكياج)
 تقوم �إدارة الأن�شطة الطالبية وامل�سابقات العلمية يف الوزارة بتنظيم مهرجان م�سرحة
m
املناهج اخلتامي على م�ستوى الدولة.
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معايير التحكيم :
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7

املعايري

الأداء التمثيلي.
الإخراج.
الن�ص.
املو�سيقى الت�صويرية وامل�ؤثرات ال�صوتية.
الديكور.
الأزياء امل�سرحية.
املاكياج.
املجموع

الدرجة
25
20
15
10
10
10
10
100

مستويات التنافس :

ي�شم ��ل التك ��رمي يف مهرجانات م�سرح ��ة املناهج عل ��ى م�ستوى املناط ��ق وعلى م�ستوى
الدولة امل�ستويات التالية :
�أف�ضل ماكياج م�سرحي.
m
 �أف�ضل �أزياء م�سرحية
m
 �أف�ضل مو�سيقى وم�ؤثرات.
m
 �أف�ضل ديكور م�سرحي.
m
 �أف�ضل ممثل/ممثلة (دور ثاين) .
m
�أف�ضل ممثل/ممثلة (دور �أول) .
m
� mأف�ضل ممثل واعد .
 �أف�ضل ممثلة واعدة .
m
 �أف�ضل �أداء متثيلي جماعي .
m
74

 �أف�ضل ن�ص م�سرحي منهجي.
m
 �أف�ضل �إخراج م�سرحي منهجي.
m
 �أف�ضل عر�ض م�سرحي منهجي متكامل (اجلائزة الكربى) .
m
مالحظات :

ت�شمل م�ستويات التناف�س �أي�ض ًا الطلبة الذين يقومون باملهمات الفنية الأخرى غري
m
التمثيل ( املاكياج  ،الأزياء  ،الديكور  ،املو�سيقى  ،الإ�ضاءة  ،الت�أليف  ،الإخراج )،
�إذ �سيتم التناف�س فيما بينهم ب�شكل منف�صل على هذه اجلوائز .
التوقيتات الخاصة بالمسابقة :

 �آخ ��ر موعد لت�سلي ��م الن�صو�ص �إىل وح ��دة الأن�شطة وامل�سابق ��ات العلمية باملناطق
m
التعليمية هو  2015/1/30م .
 تقام مهرجانات م�سرحة املناهج على م�ستوى املناطق التعليمية بالتوافق مع مهرجانات
m
العر�ض امل�سرحي العام خالل الفرتة من الأ�سبوع الرابع من فرباير  2015م .
املهرجان اخلتامي (على م�ستوى الدولة) خالل الأ�سبوع الثالث من مار�س  2015م .
m
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