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المدراء َواْلُمَعلِِّمين اْلَِعزَّاء 
َسةٌ اْلُقْدس ز التربوّي،  ُمَؤسِّ َميُّ  اْلَمْركَز اْلِْسَرائِيلِّي لِلتَّ

وبلدية اْلُقْدس يدعونكم لِْلُمَشاَركَة.
بمسابقة داخل المدينة حول موضوع تقليل  النفايات البالستيكّية

المقدسيون كمثل اعلى
للمدارس االبتدائّية- السنة الدراسّية 2020/2021

نُرحب بكم بمشاركتكم بمسابقة مبتكرة داخل القدس، بين ِفَرق طالب من المدارس االبتدائّية يف القدس، وهي 
فرصة لتعرف الطالب على تجربة تعليمية رائعة، ُتثير الفضول، الّتمّيز والعمل الجماعّي حول موضوع الحد من 

النفايات البالستيكيَّة, تتالءم مع مخطط التعلم عن بُعد يف أيّام كورونا.
كم النفايات  تشارك فرق الطالب على مدار العام بثالث مراحل من المنافسة، حيث سيتعرفون على قضية ترا
البالستيكّية وعواقبها، سينفذون مهام لتطوير البحوث التطبيقّية، يتشاركون المعرفة، ويخوضون بتجربة إعطاء 

مردود متبادل.
المشاركة يف المسابقة، هي ذات قيمة عالية جًدا للطالب، حيث سيتعرفون على محتوى جديد، تطوير مهارات 

ُمهّمة الستخراج معلومات عبر اإلنترنت، التعامل مع مواد معقدة، تفكير إبداعّي والعمل يف مجموعات.
تم مالءمة مراحل المسابقة للّتعلّم عن بُعد بإضافة أيّام معدودة يف المدرسة حتى الّتعلّم أًثناء اإلغالق الكامل.

خاصة يف مثل هذه اليّام من عدم اليقين-

قد تكون الفعالية بمثابة مرساة تمكن من تشكيل مجموعات اجتماعية وتجربة عملّية الّتعلّم ُذو معنى.

أهداف الفعالية
كم النفايات البالستيكّية ونتائجها. 	  تنمية الفضول والمعرفة لدى الّطالب وتوسيع معرفتهم لقضّية ترا
تشجيع الّطالب على تحمل المسؤولّية الّشخصّية، التفكير اإلبداعّي والعمل الجماعّي، التجربة العملية التخاذ 	 

القرارات، لخذ زمام المبادرة ومواجهة التحديات. 
خوض تجربة عمليًّة بروح علمية يف المدينة والتي تشمل: رسم خريطة للوضع الحايلّ فيما يتعلق باستهالك 	 

النفايات البالستيكّية والتخلص منها. تخطيط وتنفيذ إجراءات لتغيير الوضع، مراقبة تأثير العمل: ماديًا عن 
البيئة ونفسًيا حول البيئة البشرية.

الّتعرُّف على طالب من مختلف المدارس والقطاعات يف مدينة القدس والمساهمة يف تقوية العالقات بين 	 
سكان المدينة من خالل حفل االفتتاح والحفل النهايئ.

                الجمهور المستهدف
                       طالب الصف الرابع- السادس يف المدارس االبتدائّية يف القدس.
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موضوع المسابقة
والتكنولوجّي  البيئّي   - االقتصاديّ  العمال  مكانة يف جدول  تحتل  البالستيكّية« هي قضّية  النفايات  من  "الحد 
يف إسرائيل وحول العالم. إنَّ االعتقاد بأن تأثير الفرد ال يكاد يذكر بالنسبة لحجم المشكلة، هو من أهم المشاكل 
الرئيسّية يف تشجيع النَّاس وتشجيعهم يف اتخاذ اإلجراءات البيئّية. هدف المسابقة هو تسليط النظار بأن تأثيرنا 

كأفراد وكجزء من مجموعة هو ذات أَهميَّة.
التركيز يف تنفيذ المسابقة هو البحث من جانبين لمعالجة مشكلة النفايات البالستيكية:

التأثير المباشر لألفراد والمجموعات يف تقليل استهالك البالستيك والتأثير على كمية النفايات البالستيكّية . 	
كمة، من خالل اتخاذ اإلجراءات على المستوى الفردي والجماعي. المترا

التأثير الغير مباشر مثل تأثير الفرد على الشخاص الُمحيطين به.. 	

سيتم مالءمة محتوى المسابقة مع منهاج العلوم للصف الرابع-السادس )مشاركة اإلنسان يف مكونات البيئة 
وعواقبها( وسيسمح بالتعمق والتوسع نحو علم النفس السلوكّي.

مبادئ المسابقة
تشارك جميع الفرق يف جميع المراحل دون تفرقة، لكن يكون تجميع نقاط لدائهم وإنجازاتهم يف مختلف 

المراحل. يف نهاية المسابقة يكون هناك حفل اختتامّي بحضور كبار المسؤولين يف بلدية القدس ومؤسسة 
القدس، المركز اإلسرائيلّي للتميز التربويّ وممثلي الحكومة.

جوائز الفائزين بالمسابقة
سيتم اختيار الفائزين بواسطة لجنة التحكيم التي تضم خبراء يف مجاالت البيئة. الِفرق التي تحتل المراتب الوىل 

تفوز مدارسها بجوائز قيمة. يتم منح شهادات تقدير لجميع المتأهلين للتصفيات النهائية.

مراحل المنافسة
ماهية المرحلةالتوقيتموعد التنفيذالمرحلة

لغاية تاريخالتسجيل
عليك تعبئة االستمارة الظاهرة بالّرابط أَدناه0	0	1.10	

افتتاحية 
تزامنية

		-	3.11.	0
)لكل مدرسة سيحدد 

موعد(
10:00-11:15

الفعالية التزامنية تجربة مشوقة تتضمن:
عرض احتفايل وإبداعي بين المشاركين، محاضرة عن 

كم  ايجابّيات وسلبيات للحلول القائمة لمشكلة ترا
النفايات البالستيكّية وأمثلة للتعامل مع المشاكل 
البيئية. تتضمن المحاضرة تعلم المفاهيم الساسية 

ومعلومات ذات صلة، لتساعد الطالب لالستعداد 
للمسابقة. المحاضرة عبارة عن افتتاح وعرض للمسابقة 
ولكنها ليست من مراحل الّتصفية وال داعي للتحضير لها.
المشاركة يف الحدث ضروريّة للتحضير للمرحلة الوىل من 

المسابقة. عند االنتهاء من هذه المرحلة، سيتم إرسال مواد 
اإلعداد إىل المرحلة ˝أ˝.

المرحلة 
لغاية الساعة1	.18.1"أ"

13:00

مهام تحليل ومشاركة معلومات ومردود الزمالء.
يتوجب على أعضاء الفريق عرض المعلومات التي قرأها 

حول ما يتم القيام به، أمام الفرق الخرى، من تحديات 
واستراتيجيات موجودة لمعالجة المشاكل البيئّية المتعلّقة 

بالبالستيك. يخوض الطالب أيًضا تجربة مردود الزمالء 
)إعطاء مردود على عروض المواد لِِفَرق المدارس الخرى(، 

اعتماًدا على دليل النقاط الذي يوزع مسبًقا.

المرحلة 
لغاية الساعة1	.18.3"ب"

13:00

إجراء مسابقة بحث ُمركزة وتقديم النتائج.
تطوير وتنفيذ مهمة بحث دقيقة ترتكز على تقليل النفايات 
البالستيكيَّة ومراقبة النتائج على مستوى الفرد والمجتمع.

تتضمن هذه المرحلة تسجيل النقاط وفق دليل النقاط.
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ماهية المرحلةالتوقيتموعد التنفيذالمرحلة

المرحلة 
"ج"

حفل قمة 
مدين

27.5.21

حفل ختامي:
الفّعالّية )المسابقة( ُتختتم باحتفال بأجواء علمية

ن  علمّي بحضور شخصيَّات من بلديَّة القدس. يتضمَّ
الحفل:

• عرض دراسات الفرق المشاركة )يتم تسجيل هذا الجزء 
من الحفل النهايئّ وفًق دليل النقاط(

• محاضرة عن مشكلة البالستيك وحلولها المختلفة.
• توزيع شهادات تقدير والجوائز على الفرق المتميِّزة. 

مالحظة عامة بخصوص مبنى المسابقة والمراحل المختلفة:
يف حالة أن التعليمات الصحية لن تسمح بإجراء مرحلة معّينة بحسب ما هو مخطط له، سيكون بديل الذي 

يتالءم وفق التعليمات الجديدة وتكون إرشادات مفصلة مناسبة يتم توزيعها قبل الموعد.

لطلب المساعدة ولمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بيميت شلومي 
yamit@iasa.org.il  :0  | البريد االلكتروين	هاتف رقم:   6755031 -

يرجى االنتباه:
سيتم تنفيذ جميع المهام يف المسابقة وفق تعليمات وزاريت الصحة والتعليم. سيتمكن الطالب من التقدم 	 

يف البرنامج حتى أثناء العمل تحت إشراف معلميهم عن بُعد. سيعمل الطالب يف بعض االوقات يف منازلهم 
والتواصل مع بعضهم البعض ومع المعلمين عن بُعد. بهذه الطريقة أيًضا، سيكونون قادرين على تنفيذ 

العمل الجماعي لقّسم من المهام ويشاركوا بعضهم بعضا، وإجراء محادثات إلكترونية التخاذ قرارات مشتركة 
وما شابه ذلك...

يتم التسجيل يف المسابقة من قبل معلم يف المدرسة )أو كل من له منصب مواز يف مؤسسة تعليمية غير 	 
رسمية( وبموافقة مدير المدرسة.

يجب تسليم استمارة الّتسجيل حتى 0.2020	.	2 لن يقبل اي طلب يرسل بعد التاريخ أعاله حتى يتقدم 	 
للمسابقة.

انتبهوا! عدد الفرق المشاركة يف المسابقة محدود- سارعوا بالتسجيل	 

كيف نسجل؟
أدخلوا اىل استمارة التسجيل على الرابط أدناه:

https://docs.google.com/forms/d/1ww7o2Zxd8dJTnDlI6-GA1uNC1ge2-emuKsT4608kxMo/edit

يدير هذه الفعالية المركز اإلسرائيلي للتميز التربوي
بالتعاون مع مؤسسة القدس ووحدة تعليم البيئية التابعة إلدارة الّتعليم يف القدس.

هيا مًعا لنعيد للبيئة بعض ما تقدمه لنا
تسعدنا رؤيتك من بين المشاركين يف هذا التًّحدي


