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تقديم :
اأ�شبح الن�شاط الرتبوي �شرورة من �شرورات الع�شر واأ�شا�شًا را�شخًا من اأ�ش�س التن�شئة 

الجتماعية للطلبة .. والتي هي اأحد اأهم الأهداف يف الأنظمة التعليمية املتطورة .
لقد تعددت الآراء واختلفت الروؤى حول الن�ش���اط الرتبوي .. ومدى اأهميته وجدواه .. يف 
البدايات الأوىل لالهتمام بالأن�شطة الرتبوية منذ عقود م�شت .. اأما الآن واأمام هذا التطور 
الالحمدود فلم يعد هناك .. من الرتبويني .. من مل يلم�س بنف�شه اأهمية الن�شاط و�شرورته. 

حيث كان الوقت الذي م�شى كفياًل باإثبات �شحة هذا التوجه .. وت�اأكيد مدى احلاجة اإليه .
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة .. كان الختيار وا�شحًا منذ البداية .. اأنه لبد من 
م�ش���ايرة روح الع�شر و ل منا�س من تبني منهج متكامل لبناء الإن�شان .. يركز على جميع 
جوانب �شخ�ش���ية )الطالب( .. ويعمل على تنميتها ب�شكل �شامل ومتوزان .. ومن هنا كان 
حر����س النظام الرتب���وي بدولة الإمارات على اأن تاأتي الأن�ش���طة الرتبوية متممة ومتكاملة 
ومع���ززة لالأن�ش���طة التعليمي���ة .. يف اإط���ار منظوم���ة واحدة تعم���ل على حتقيق ال�شيا�ش���ة 

التعليمية ب�شكل متنا�شق .
وترتبط امل�ش���ابقات الرتبوية بالكثري من الأه���داف التعليمية والرتبوية .. فهي متنف�س 
للتلميذ اأو الطلبة يعربون فيها عن ميولهم .. ويجدون فيها اأ�ش���باعًا حلاجاتهم النف�شية.. 
ولي�س بخاف اأن امل�ش���ابقات باأنواعها تعيد التوازن وال�شحة النف�شية للتالميذ والطلبة مبا 
فيه���ا من خربات اجتماعي���ة وخلقية ومهارات علمية وعملية .. وهي و�ش���يلة للك�ش���ف عن 

مواهب التالميذ والطلبة وتنميتها وتوجيهها الوجه ال�شحيحة .
وهي قبل هذا وذاك تثري ا�ش���تعدادات الطالب للتعلم بتهيئتها مواقف تعليمية �ش���بيهة 
مبا ي�ش���اهدونه يف احلي���اة فرتبط بني املدر�ش���ة واملجتمع فيتعلمون امله���ارات احلياتيه .. 
ويع�ش���ون املواد العلمية فال ين�ش���ونها اأبدًا .. هذا بالإ�ش���افة اإىل اأنها من الو�شائل الناجعة 

ل�شغل اأوقات الفراغ .
اإن وظيفة املدر�ش���ة لي�ش���ت تلقني املعلومات .. امنا امل�شاركة يف تنمية هذا الكائن الذي 
يق�شي ثلث يومه فيها .. وعندما ندرك اأنه يق�شي ثلثًا اأخر نائمًا .. ندرك عظمة امل�شئولية 

امللقاة على كاهل املدر�شة .. والبيت واملجتمع اللذان يتقا�شمان الثلث الباقي .
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لكل ما �شبق كان الهتمام باأن يتم تنظيم امل�شابقات الطالبية ب�شكل �شنوى حتت �شعار 
كل عام .. يوفر اإطارا عامًا .. تدور جميع امل�ش���ابقات حول معناه ومفهومه .. ويعمل جميع 

املت�شابقني على حتقيق حمتواه .
وال�شعار العام للم�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية لهذا العام الدرا�شي 2014/2013م.. 
ه���و وللع���ام الثاين على التوايل" لعيون الإمارات نب���دع " .. حيث اأكدت التغذية الراجعة من 
امليدان على اأهمية ا�ش���تمرار هذا ال�شعار لأكرث من عام درا�شي .. لأنه ي�شهم يف تعزيز قيمة 
النتماء للوطن .. ويعمل على ترجمة هذه القيمة يف �شكل �شلوك عملي هو يف واقع الأمر عطاء 

للوطن .. وفاًء لدينه واإعالء ل�شاأنه .
اإن هذا ال�شعار يعمل على نقل حب الوطن والنتماء اإليه من دائرة ال�شعارات اإىل دائرة 

الأفعال .
وبعبارة اأخرى فاإن الر�ش���الة التي ن�ش���عى اإىل تو�ش���يلها لأبنائنا طلبة املدار�س بالدولة 
من خالل هذا ال�ش���عار هي بقدر حبنا واإخال�ش���نا وولئنا له ..ولقيادته احلكيمة .. يكون 

عطاوؤنا .. ويكون اإجنازنا .. ويكون اإتقاننا لأعمالنا .
واإذ اأق���در كافه اجلهود التي تبذل يف جمال امل�ش���ابقات العامة لالأن�ش���طة الطالبية .. 
�ش���واء يف جم���ال التخطيط والإعداد للم�ش���ابقات اأو يف جمال التحكي���م .. فاأننا ناأمل من 
اجلميع اأن يهتموا بالعائد الرتبوي لتلك هذه امل�ش���ابقات .. واأن يعملوا على تعظيمه .. واإل 
يحولوا هذه امل�شابقات اإىل هدف يف حد ذاتها .. فهي يف حقيقة الأمر .. كما اأ�شلفنا اإحدى 
الأدوات والو�ش���ائل الرتبوية الهادفة اإىل اك�شاب الطلبة املعارف واملهارات الالزمة لهم .. 

وغر�س وتنمية القيم الإيجابية واملرغوب فيها لديهم .
ندع���و اهلل اأن يوفقن���ا جميع���ًا مل���ا فيه م�ش���لحة اأبنائنا الطلب���ة .. وتق���دمي املفيد لهم 

با�شتمرار .

واهلل املوفق ،،،،،،،،،،
علي ميحد �ل�سويدي

وكيل وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة 
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الرؤية :

الري��ادة في إعداد الطالب ف��ي نظام التعليم 
العام لحياة منتجة في عالم دائم التغير لتحقيق 

التنمية المستدامة لمجتمع اإلمارات .

الرسالة :

 العم��ل معاًُ من أجل االرتقاء بمس��توى األداء 
التربوي والتعليمي في التعليم ما قبل الجامعي 
واستثمار الطاقات البشرية لبناء مجتمع المعرفة 

وتعميق قيم المواطنة .
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ماهية المسابقات التربوية :
هي اأحد العنا�ش���ر الرئي�شة يف الأن�ش���طة الرتبوية ، فمن خاللها تتحقق تنمية �شاملة 
ل�شخ�ش���ية الطالب .. �ش���واء من الناحية املعرفي���ة اأو الوجدانية اأو ال�ش���لوكية .. كما اأنها 
تتي���ح للطالب ممار�ش���ة بع�س املهارات وظيفي���ًا بعيدًا عن املواقف املنوعة داخل ال�ش���ف 
الدرا�شي.. وهو بذلك يكت�شب اخلربة بجوانبها املتنوعة اكت�شابًا متكاماًل يي�شر له التفاعل 
م���ع املواقف املماثلة لها خارج املدر�ش���ة .. اأي�ش���ًا تتيح للطالب التع���رف على ذاته وميوله 
وتنمي���ة مواهبه وت�ش���بع حاجاته .. حي���ث يعي�س يف جو يتبادل فيه اخل���ربات مع الآخرين 
طالبًا ومعلمني ويطلع من خالله على اإمكانات مدر�ش���ته لتنمو مواهبه وي�ش���قلها في�شعر 

بالكتمال النف�شي ، وينمو احل�س اجلماعي لديه منوًا �شليمًا .

األهداف العامة للمسابقات :
m نق���ل ب���وؤرة التعلي���م من املعل���م اإىل املتعلم عن طري���ق املمار�ش���ات التطبيقية التي 

تنظمها وتوفرها امل�شابقات.

m العم���ل عل���ى اإيج���اد املناخ املالئ���م الذي يتم م���ن خالله تفاع���ل املجتمع املدر�ش���ي يف الجتاه 
ال�شحيح.

m تنمية روح البحث العلمي، والت�شجيع على البتكار والإبداع. 

m خلق روح املناف�شة ال�شريفة بني الطلبة واإظهار مواهبهم اخلفية واإثراء معلوماتهم.

m ا�شتثمار طاقات الطلبة يف العمل املثمر البناء.

m ا�شتثمار الوقت وح�شن توظيفه.

m حتقي���ق ارتب���اط �ش���يغ الن�ش���اط بكافة امل���واد الواردة �ش���من اخلطة الدرا�ش���ية يف الجتاه 
ال�شحيح.
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m ربط التعليم باحلياة ملا متثله امل�ش���ابقات الرتبوية يف اجلانب التطبيقي لبع�س ما 
يدر�شه الطالب من خالل املناهج الدرا�شية.

m ن�شر ثقافة الإبداع من خالل اكت�شاف املوهوبني واملتميزين من الطلبة. 

m اإعداد الطلبة للم�شاهمة يف امل�شابقات الدولية. 

m م�شاعدة الطلبة على ا�شتيعاب املفاهيم الدرا�شية وحتقيق اأهدافها.

m تكوي���ن اجتاه���ات اإيجابي���ة نح���و املدر�ش���ة .. وتدريبهم عل���ى التعلم الذات���ي بالبحث 
والتق�شي.

m اإك�شاب الطلبة مهارات م�شتحدثة ملواكبة ع�شر العوملة.

m تر�ش���يخ قيم���ة اأن التعلي���م �ش���اأن جمتمعي جل���ذب املزيد م���ن املوؤ�ش�ش���ات لرعاية 
امل�شابقات الرتبوية والتفاعل معها.

m دم����ج الطلب����ة م����ن ذوي الحتياج����ات اخلا�ش����ة )ذوي الإعاقة( يف امل�ش����ابقات مع 
اأقرانهم.
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استمارة مشاركة
يف م�شابقة: ........................................................

ا�شم الطالب/الطالبة: ..................................................................................................................................
تاريخ امليالد: .......... /........... /...............  العمر : .................   �شنة     اجلن�شية: .............................. 
املرحلة التعليمية: ..........................................           ال�شف الدرا�شي: .................................................. 

ا�شم املدر�شة: .................................................           املنطقة التعليمية: ................................................
عنوان امل�شارك/امل�شاركة )بالتف�شيل(: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

اأرقام الهواتف: املدر�شة: .............................. )منزل(: .......................... متحرك: ...............................

الأعمال الأخرى التي �شبق ال�شرتاك فيها:

م�ستوى نوع العملم
امل�ساركة

اجلهة التي �سارك 
من خاللها

املركز الذي 
ح�سل عليه

الربيد 
الإلكرتوين

يق�شد مب�شتوى امل�شاركة )املدر�شة - املنطقة - الدولة - اخلليجي - العربي - العاملي(
الهوايات الأخرى التي )يتمتع/تتمتع( بها امل�شارك/امل�شاركة: 

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ملحوظة: يرجى اإرفاق ال�شتمارة مع الأعمال امل�شاركة بطريقة جيدة .. ول يعني ذلك عدم   

اإ�شافة البيانات على العمل نف�شه اإذا تطلب ذلك وفق امل�شابقة.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة المشاركين في المسابقات التربوية
على مستوى المدرسة للعام الدراسي 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: ..................................................................................................................................

ا�شم املدر�شة: ....................................................................................................................................................
املرحلة التعليمية: ............................................................................................................................................ 

ا�شم مدير املدر�شة: .............................................................. رقم الهاتف: ..............................................

ا�سم امل�سابقةم
نوعها

ا�سم امل�سرفال�سف الدرا�سياأ�سماء الطلبة

لى
ن ع

زو
فائ

ال
�سة

در
ى امل

ستو
م�

دي
فر

عي
جما

•  تو�شع عالمة ) × ( اأمام ا�شم الطالب الفائز اأو الطالبة الفائزة على م�شتوى املدر�شة.
•  ير�شل هذا البيان مرفقًا به اأعمال الطلبة الفائزين اإىل ق�شم الأن�شطة الطالبية باملنطقة التعليمية.

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية وامل�سابقات العلمية
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بيان حصر الطلبة الفائزين في المسابقات التربوية
على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2013 / 2014م

ا�شم املنطقة التعليمية: ..................................................................................................

ا�شم املن�شق: ............................................................ رقم الهاتف: .................................

ا�سم امل�سابقةم
عدد املدار�س امل�ساركةنوعها

اإجمايل عدد 
الطلبة

دي
فر

عي
جما

احللقة 
الأوىل

احللقة 
الثانية

التعليم 
الثانوي

ثذثذثذ

ير�شل هذا البيان مرفقًا به بيان ح�شر الطلبة امل�شاركني على م�شتوى املدر�شة ) كل املدار�س امل�شاركة 
اإدارة  اإىل  الطلبة  واأعمال  الفائزين على م�شتوى املنطقة  الطلبة  باأ�شماء  امل�شابقات (  مع ك�شف  يف 

الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية بالوزارة دبي .

وزارة الرتبية والتعليم
قطاع الأن�سطة والبيئة املدر�سية

اإدارة الأن�سطة الطالبية
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أدوار العاملني يف جمال 
املسابقات الرتبوية
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أواًل : على مستوى المدرسة
1/1 ــ  مدير المدرسة :

r  اإدراج امل�شابقات التي يتم التفاق عليها اأثناء الجتماع الأول للهيئة الإدارية والفنية 
والتدري�شية للمدر�شة .. باخلطة ال�شنوية للمدر�شة .

r  اإ�شناد امل�شابقات اإىل املعلمني ذوي اخلربة وامليول لالإ�شراف علي الطلبة امل�شاركني.
r  توفري الإمكانات الالزمة لتنفيذ امل�شابقات التي �شي�شار ك فيها طلبة املدر�شة �شواء 

من ناحية املكان .. اأو الوقت .. وكذلك المكانات العينية واملادية الالزمة .
r  متابع���ة جه���ود العاملني يف املدر�ش���ة لتحقيق اأه���داف امل�ش���ابقات وذلك من خالل 

الزيارات ال�شفية .. اجتماعات املجال�س املدر�شية .. اللجان امل�شرتكة .. اإلخ .
r  و�شع جهود العاملني باملدر�شة املتميزين يف جمال امل�شابقات مو�شوع العتبار  عند 

كتابة التقارير اخلا�شة بهم .
r  اعماد نتائج امل�ش���ابقات على م�ش���توى املدر�شة ، وتكرمي الطلبة الفائزين وامل�شرفني 

على م�شتوى املدر�شة .
r  و�ش���ع جهود املعلم���ني املتميزين يف هذا املجال مو�ش���ع العتبار عن���د كتابة تقارير 

الكفاءة .. وتقارير الأداء ال�شنوي .

2 /1 ــ المعلم المشرف على المسابقة : 
r  حث الطلبة اأثناء احل�ش����س على ال�ش���رتاك يف امل�ش���ابقات وبيان الفوائد العديدة 

التي تعود عليهم بال�شرتاك فيها .
r اإدراج مو�شوع امل�شابقة التي اأ�شند اإليه ال�شراف عليها �شمن خطته ال�شنوية .

r  الجتماع مع الطالب اأو الطالبة امل�ش���اركني يف امل�شابقة .. لتدار�س مو�شوع امل�شابقة 
و�ش���روطها واآليات تنفيذها .. وما جاء من معايري للتقييم .. والتفاق على اأ�ش���لوب 
التنفي���ذ وما يحتاجه من اإمكانيات لأداء العمل على اأكمل وجه واإتاحة الفر�س اأمام 

اأكرب عدد من الطلبة امل�شاركني .
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r  امل�ش���اعدة يف توف���ري متطلبات التنفي���ذ .. واملتوفرة يف املدر�ش���ة اأو البيئة املحلية .. 
ومتابعة الطالب اأثناء العمل يف امل�شابقة .

r  ترجمة �شعار امل�شابقة اإىل مواقف تعليمية قابلة للتنفيذ .
r  اللتزام بالتوقيتات اخلا�شة بامل�شابقة والوارد يف اأجزاء الدليل .

r  الهتمام ب�شرورة تعبئة ا�شتمارة ال�شرتاك والتاأكد من و�شولها اإىل وحدة الأن�شطة 
وامل�شابقات العلمية باملنطقة التعليمية التي تتبع لها املدر�شة .

1 / 3 ــ منسق النشاط : 
r  هو ال�شخ�س الذي يناط اإليه مهام تن�شيق الأن�شطة الرتبوية من قبل مدير املدر�شة.
r  الطالع ودرا�شة دليل امل�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية ، وحتديد امل�شابقات التي 

ت�شتهدف امل�شتويات الدرا�شية املوجودة باملدر�شة .
r  اتخاذ التدابري الالزمة لالإعالن عن امل�ش���ابقات لطلبة املدر�ش���ة �ش���واء عن طريق 
الذاعة املدر�ش���ية .. اأو عر�ش���ها على لوحة الخبار .. اأو ت�ش���ويرها وتوزيعها على 

املعلمني ملناق�شتها مع طالبهم .
r  ح�ش���ر امل�ش���ابقات التي يرغب طلبة املدر�شة امل�ش���اركة فيها ، والتي تلبي حاجاتهم 
وميولهم ، والتوقيتات اخلا�ش���ة بكل م�شابقة .. �ش���واء كانت على م�شتوى الف�شل اأو 

املدر�شة اأو املنطقة اأو الدولة .
r  اإع���داد تقري���ر لعر�ش���ه على الهيئ���ة الإدارية والفنية والتدري�ش���ية خ���الل الجتماع 
الأول ملجل����س املدر�ش���ة يحتوي على امل�ش���ابقات التي مت اختيارها م���ن قبل الطلبة ، 

والحتياجات العينية واملالية املطلوب توفريها .
r  الت�شال بال�شركات واملوؤ�ش�شات املجتمعية التي ميكن اأن ترعى امل�شابقات من خالل 

توفري المكانيات وتكرمي الطلبة على م�شتوى الدولة .
r  ت�ش���وير ا�ش���تمارة ) ال�ش���رتاك يف م�ش���ابقة ( وتوزيعها على الطلب���ة الراغبني يف 

ال�شرتاك لتعبئتها وجتميعها مرة اأخرى .
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r  توزيع التعاميم والإر�ش���ادات اخلا�شة بامل�ش���ابقات والتي ترد من الوزارة على جميع 
امل�شرفني على امل�شابقات .

r  ت�شكيل جلان حتيكم من معلمي املدر�شة ، لتحكيم امل�شابقات وفق املعايري املر�شودة 
يف دليل امل�ش���ابقات وا�شتخراج النتائج واعتمادها من مدير املدر�شة والإعالن عنها 

من خالل الإذاعة املدر�شية .
r  القيام بعمليات التن�ش���يق العام والت�ش���الت وتوفري الت�شهيالت واملطبوعات وكافة 

متطلبات اأعمال التحكيم على م�شتوى املدر�شة .
r  رفع النتائج النهائية م�ش���فوعة بجميع ا�شتمارات ال�ش���رتاك مع اإعداد بيان يو�شح 
ع���دد الطلبة امل�ش���رتكني يف كل م�ش���ابقة اإىل وحدة الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية 

باملنطقة التعليمية .
r  الإ�ش���راف على عمليات تدريب الطلبة امل�ش���اركني من مدر�شته على م�شتوى املنطقة 

التعليمية .
r  توفري و�ش���ائل املوا�ش���الت والتغذية للطلبة امل�ش���اركني من مدر�ش���ته على م�ش���توى 

املنطقة التعليمية والدولة .
r  التن�ش���يق مع اإدارة املدر�ش���ة يف تكرمي الطلبة الفائزين يف امل�ش���ابقات الرتبوية على 

م�شتوى املدر�شة .  

1 /4 - دور مجالس األباء واألمهات : 
r  عقد الجتماعات الدورية لالإباء والأمهات والتعريف بامل�ش���ابقات واأهميتها للطلبة 
.. وبي���ان دوره���م يف امل�ش���اعدة لالأبناء اأثناء ا�ش���رتاكهم يف امل�ش���ابقات .. وحتفيز 

الطلبة على ال�شرتاك .
r ت�شمني خطة هذة املجال�س وجلانها لهذه امل�شابقات .. واآليات تفعيلها .

r  العم���ل على تكرمي الآباء والأمهات الذي كان لهم دورا بارزا يف تفعيل امل�ش���ابقات 
باملدر�ش���ة .. واأي�ش���ا من كان لهم دور رئي�ش���ي وفع���ال اأثناء ا�ش���رتاك اأبنائهم يف 

امل�شابقات .
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ثانيًا : على مستوى المنطقة التعليمية

2/ 1 ــ  مدير المنطقة :
r الطالع على دليل امل�شابقات والتعرف على اأنواع امل�شابقات وجمالتها املختلفة .

r  اليعاز للمخت�ش���ني والفنيني لتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل امل�شابقات وال�شرتاك 
فيها .

r  متابعة �شري العمل بامل�شابقات .. والوقوف على التغذية الراجعة من امليدان املدر�شي.

r توفري الدعم الالزم �شواء املادي اأو العيني اأو املعنوي .

r  متابع���ة جل���ان التحكي���م على م�ش���توى املنطقة .. بامل���رور عليهم اأثن���اء التحكيم .. 
وحتفيز الطلبة امل�شتهدفني .

r  تكرمي الطلبة وامل�شرفني وجلان التحكيم على م�شتوى املنطقة التعليمية .

2 / 2 ــ قسم األنشطة الطالبية والمسابقات التربوية :
r الطالع على دليل امل�شابقات والتعرف على اأنواع امل�شابقات وجمالتها املختلفة .

r  الجتماع مع وحدة الأن�ش���طة وامل�ش���ابقات الرتبوية لتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل 
امل�شابقات وال�شرتاك فيها .

2 / 3 ــ وحدة األنشطة والمسابقات التربوية :
r  توزيع ن�شخ دليل امل�ش���ابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية الذي ي�شدر من قبل الوزارة 

على كافة املدار�س احلكومية الواقعة يف النطاق اجلغرايف للمنطقة .
r  التن�ش���يق م���ع وحدة التعلي���م اخلا����س باملنطقة لتوزيع ن�ش���خ الدليل عل���ى املدار�س 

اخلا�شة التابعة للمنطقة .
r  التن�شيق مع وحدة التعليم اخلا�س باملنطقة التعليمية حول اأ�شلوب تفعيل امل�شابقات 

يف املدار�س اخلا�شة .. وعمليات التحكيم على م�شتوى املنطقة .
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r اإ�شدار التعاميم والتعليمات املنا�شبة حول تنظيم امل�شابقات وتفعيلها .

r  ا�شتالم بيان ح�شر الطلبة امل�شاركني يف امل�شابقات وم�شفوعاته ا�شتمارات ال�شرتاك 
.. وح�شر الطلبة  امل�شاركني يف الت�شفيات على م�شتوى املنطقة التعليمية .

r  عق���د اجتماعات تن�ش���يقية مع موجهي وموجهات املواد الدرا�ش���ية املختلقة لتدار�س 
�ش���بل تفعيل ال�ش���رتاك يف امل�شابقات .. وحث املعلمني لالإ�ش���راف عليها .. وت�شكيل 

جلان التحكيم وفق التواريخ اخلا�شة بامل�شابقات على م�شتوى املنطقة التعليمية .

r   اللقيام باتخاذ التدابري الالزمة ملتابعة تنفيذ امل�شابقات الرتبوية مبدار�س املنطقة.

r  توثيق فعاليات امل�ش���ابقات على م�شتوى املنطقة التعليمية با�شتخدام و�شائل التوثيق 
املتاحة .

r  تاأم���ني الحتياجات الالزمة ) موا�ش���الت وتغذية ومالب�س وخام���ات واأدوات وغري 
ذلك( للطلبة املت�شابقني على م�شتوى الدولة .

- إخطار إدارة األنشطة الطالبية والمسابقات العلمية )قسم التنافسية (باآلتي :

r  اأ�شماء الطلبة واملدار�س وبيان ح�شر الطلبة واملدار�س الذين �شاركوا يف امل�شابقات 
على م�شتوى املدار�س واملنطقة .

r نتائج الت�شفيات النهائية للم�شابقات الرتبوية على م�شتوى املنطقة التعليمية 

r امل�شابقات التي مت  تنظيمها على م�شتوى املنطقة .

r  م�شابقات املوؤ�ش�شات املجتمعية التي قامت املنطقة  بتعميمها على مدار�شها .

r  امل�ش���ابقات التي قامت املدار�س بتعميمها على م�شتوى طالبها �شواء ت�شمنتها خطة 
املدر�شة ، اأو مت تعميمها من قبل املوؤ�ش�شات احلكومية .

r  تقارير جلان التحكيم على م�شتوى املنطقة ) حول امل�شابقات التي مت حتكيمها ( .
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r  اليجابيات وامللحوظات التي ظهرت اأثناء تنفيذ امل�ش���ابقات واجلهود التي بذلت يف 
تذليل هذه ال�شلبيات .

r  املقرتحات التطويرية للم�شابقات الرتبوية وفق روؤية امليدان الرتبوي .
r تكرمي الطلبة وامل�شرفني واملن�شقني على م�شتوى املنطقة التعليمية .

2 / 4 ــ موجه المادة بالمنطقة :
r اإدراج مو�شوعات امل�شابقات على م�شتوى املنطقة والدولة يف خطته ال�شنوية 

r العمل على حث معلمي املادة ومتابعة ذلك يف الجتماعات الالحقة .
r ال�شرتاك يف عمليات حتكيم امل�شابقات على م�شتوى الدولة .
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ثالثا : على مستوى الوزارة
3/ 1 ـ إدارة األنشطة الثقافية والفنية / قسم التنافسية : 

r اإعداد خطة امل�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية على م�شتوى الدولة من حيث : 
r املو�شوعات التي �شتطرح .

r الفئات امل�شتهدفة .
r اآليات التنفيذ .

r معايري التحكيم .
r التوقيتات اخلا�شة بكل م�شابقة .

r  اإ�ش���دار دليل امل�ش���ابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية �ش���نويًا .. وتوزيعه على املناطق 
التعليمية بالدولة .

r  اإ�ش���دار التعاميم والتعليمات املنظمة ل�ش���ري امل�ش���ابقات .. ومتابعة اأدائها بامليدان 
الرتبوي .

r  تلقي ا�ش���تمارات امل�ش���اركة من املناط���ق التعليمية .. مما ي�ش���اهم يف اإعداد قاعدة 
البي�انات من خاللها .

r  تلقي تقارير الإجناز .. وحتليلها وال�شرت�ش���اد بها يف تطوير امل�شابقات على م�شتوى 
الدولة .

r  درا�شة امل�شابقات التي ترد من املوؤ�ش�شات املجتمعية .. واإقرار تعميمها وفق الأهداف 
العامة للم�شابقات .

r  التن�ش���يق مع الإدارات املعنية بالوزارة واجلهات اخلارجية لت�ش���كيل جلان التحكيم 
عل�ى م�شتوى الدولة .

r  التن�ش���يق مع اأق�شام الأن�شطة والبيئة املدر�شية ) وحدة الأن�شطة وامل�شابقات العلمية 
( باملناطق التعليمية ب�شاأن توفري اأماكن لتنفيذ الت�شفيات النهائية للم�شابقات على 

م�شتوى الدولة .
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r  تلق���ي تقارير جلان التحكيم .. والتعرف على مدى تلبية امل�ش���ابقات لرغبات وميول 
امل�شاركني .. واملعوقات التي حتتاج اإىل حلول يف امل�شتقبل .

r ال�شعي لدى املوؤ�ش�شات املجتمعية لرعاية برامج امل�شابقات الرتبوية .
r  اإع���الن نتائج الت�ش���فيات النهائي���ة على م�ش���توى الدولة .. ومن ثم تك���رمي الطلبة 

الفائزين وامل�شرفني وجلان التحكيم .

3 / 2 ـ التوجيه األول للمواد : 
r  التن�ش���يق مع اإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية ) ق�شم التناف�شية ( حول 

التايل :
r املو�شوعات التي ميكن اأن تتناولها امل�شابقة الرتبوية اخلا�شة باملادة .

r اختيار اأع�شاء جلان التحكيم على م�شتوى الدولة اخلا�شة باملادة .
r  تق���دمي املقرتحات حول حت�ش���ني وتطوير امل�ش���ابقات التي تت�ش���ل بامل���واد املنهجية 

والفنية .
r  عق���د اجتم���اع يف بداية العام الدرا�ش���ي مع موجه���ي وموجهات املادة للو�ش���ول اإىل 
اأ�ش���لوب تفعيل امل�ش���ابقات وحث املعلمني واملعلمات لالإ�شراف على الطلبة امل�شاركني 

يف امل�شابقات .
r  متابعة تفعيل امل�شابقات بامليدان الرتبوي والتاأكد من مدى اهتمام موجهي ومعلمي 

املادة بالرتقاء بالعمل وجتويده .
r اقرتاح م�شابقات تنبع من حاجة امليدان الرتبوي .

r  و�ش���ع خطة وبرنام���ج زمني لالإع���داد للم�ش���اركات اخلارجية والأوملبي���اد الرتبوية 
بالتن�ش���يق مع ق�شم امل�شابقات باإدارة الأن�شطة الطالبية وامل�شابقات العلمية وتفعيل 

هذه امل�شاركات بامليدان .
r  مراعاة اجلهود التي يبذلها املوجهون يف جمال امل�شابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية 

عند ا�شتيفاء وتعبئة �شحيفة التقومي ال�شنوي اخلا�شة باملوجهني .
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موجهات عامة 

في مجال المسابقات العامة لألنشطة التربوية
1.  جمي���ع امل�ش���ابقات العامة الت���ي يحتويها ه���ذا الدليل اختيارية، ول يج���وز جلهة اأيًا 
كان���ت اأن تفر�س على اأية مدر�ش���ة اأو اأي طالب اأن ي�ش���ارك ب�ش���كل اإجباري يف هذه 

امل�شابقات.
2.   رغم اإعطاء احلرية للمدار�س للم�ش���اركة يف امل�ش���ابقة اأو عدم امل�ش���اركة، فاإنه من 
غري الرتبوي اأن متتنع مدر�شة ما عن امل�شاركة يف جميع امل�شابقات املطروحة والتي 

يت�شمنها الدليل، نظرًا لالأهمية الرتبوية لهذه امل�شابقات. 
3.  ينبغي تفعيل جمل�س الن�ش���اط باملدر�ش���ة ليقوم بدوره يف اختيار وحتديد امل�شابقات 

التي �شوف ت�شارك املدار�س فيها خالل العام الدرا�شي.
4.   يراعى عند اختيار وحتديد امل�شابقات التي �شوف ت�شارك فيها املدر�شة مراعاة: نوع 
الطلبة، املرحلة الدرا�ش���ية، مدى توفر الإماكانات الب�ش���رية واملالية واملادية العينية 
باملدر�ش���ة، ميول الطلب���ة وا�ش���تعداداتهم وقدراتهم، احتياجات املجتمع املدر�ش���ي، 

وغري ذلك من اعتبارات.
5.   من ال�ش���روري اأن حتر�س اإدارة املدر�شة على اإ�شراك اأكرب عدد ممكن من طالبها 
يف امل�ش���ابقات الواردة يف هذا الدليل، وتو�ش���يع قاعدة امل�شاركة الطالبية اإىل احلد 

الأق�شى املمكن، كٌل فيما هو موؤهل له ومنا�شب لقدراته واإمكاناته.
6.  على اإدارة املدر�ش���ة والعاملني بها خا�ش���ة منهم امل�ش���رفني على الأن�شطة املدر�شية 
األ يجعلوا امل�ش���اركة يف عدة م�ش���ابقات قا�ش���رة على عدد حمدود من الطلبة حتى 
ولو كانوا من املوهوبني الذين ت�ش���من بهم املدر�ش���ة اإحراز نتائج متميزة، بل ينبغي 
اأن ين�ش���ب اجلهد الرتبوي على اإعداد مزيد من الطلبة و�ش���قل قدراتهم والرتقاء 
مب�ش���توى مهاراتهم واإعدادهم للم�شاركة يف امل�شابقات �شعيًا وراء حتقيق الأهداف 

الرتبوية املرجوة من وراء تنظيم هذه امل�شابقات. 
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7.   امل�ش���ابقات التي يت�ش���منها هذا الدليل م�ش���ابقات عام���ة يتم تعميمه���ا على جميع 
مدار�س الدولة، لكن هذا لمينع من اأن تكون للمدر�شة مبادراتها اخلا�شة يف جمال 

ما تراه منا�شبًا من م�شابقات طالبية اأخرى غري تلك التي يت�شمنها هذا الدليل.
8.   على جميع العاملني باملدر�شة وبخا�شة امل�شرفني على ن�شاط امل�شابقات، اأن يلتزموا 
احليدة والنزاهة يف جمال اإ�ش���راك الطلبة يف امل�شابقات،بحيث يتحقق مبداأ تكافوؤ 
الفر�س الذي يكفل جلميع طلبة املدر�ش���ة دون متييز حق امل�ش���اركة يف امل�ش���ابقات 

طاملا انطبقت عليهم �شروط امل�شاركة فيها. 
9.   اللتزام باملنهجية العلمية يف التعامل مع كل ما يتعلق بامل�ش���ابقات املدر�شية ي�شمن 
جناحه���ا وحتقيقه���ا لأهدافها، ل���ذا فمن ال�ش���روري الهتمام بعمليت���ي التخطيط 

والتقومي جلميع الأن�شطة و الفعاليات اخلا�شة بهذا النوع من الن�شاط  الطالبي.
10.   حر�س العاملني باملدر�شة والقائمني على الإ�شراف على الطالب يف جميع جمالت 
الت�ش���ابق على اأن تكون الأعمال املقدمة للم�ش���اركة يف امل�ش���ابقة �ش���واًء الفردية اأو 
اجلماعي���ة هي بالفعل من عمل الطالب اأنف�ش���هم دون تدخل خارجي اإل بالتوجيه 
فقط، ي�شهم يف اأن حتقق امل�ش���ابقات العامة لالأن�شطة الرتبوية الأهداف املخطط 

لها.
11.   يحظ���ر على جميع مدرا�س التعليم العام بالدولة، احلكومية واخلا�ش���ة، اأن تتلقى 
م�ش���ابقات من اأية موؤ�ش�ش���ة اأو جهة جمتمعية، وتتعامل معه���ا دون اإذن كتابي من 

اجلهة املخت�شة بوزارة الرتبية والتعليم.
12.  �ش���رورة اللتزام التام مبا هو وارد يف هذا الدليل من �ش���روط للم�ش���اركة تختلف 
من م�ش���ابقة اإىل اأخرى، واحلر�س على عدم جتاوز التوقيتات اخلا�ش���ة واملحددة 

لكل م�شابقة.
13.  اإعطاء اأهمية خا�شة لالإعالم املقروء وامل�شموع واملرئي واللكرتوين، ون�شر اأخبار 
و�ش���ور عن اأن�شطة املدر�شة يف جمال امل�ش���ابقات الرتبوية، مثل اأ�شماء امل�شابقات 
التي �شوف ت�شارك املدر�شة فيها، اآليات العمل و الإجراءات التي اتخذتها املدر�شة 
لتاأهي���ل طالبه���ا للم�ش���اركة، النتائج التي حققتها املدر�ش���ة يف هذه امل�ش���اركات، 
اأ�ش���ماء الطلب���ة املتميزي���ن الذين اأحرزوا مراكز متقدمة يف امل�ش���ابقات، اأ�ش���ماء 
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واأدوار امل�شرفني عى اأن�شطة امل�شابقات باملدر�شة، وغري ذلك من مو�شوعات.
14.   التوا�شل الإيجابي مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي للح�شول على كل دعم ممكن يزيد 
من قدرة املدر�ش���ة على حتقيق اأف�ش���ل النتائج عند م�شاركة طالبها يف املناف�شات 
والت�شفيات اخلا�شة بامل�شابقات الرتبوية �شواًء على م�شتوى املدر�شة اأو املنطقة اأو 

دولة اأو خارج الدولة. 
15.  اإ�ش���راك اأولياء اأمور الطلبة  يف عدد من الفعاليات التي ميكن اأن ي�ش���اركوا فيها، 
مثل تدريب الطلبة على مهارات معينة، اأو حفز وت�شجيع اأبنائهم على امل�شاركة يف 
امل�شابقات الرتبوية، اأو تكرميهم للطلبة الفائزين، وتكرميهم هم اأنف�شهم يف حال 
ف���وز اأبنائهم مبراكز متقدمة اأو عند حتقيق اأبنائه���م اإجنازات متميزة يف جمال 

امل�شابقات الرتبوية. 
16.   اإعداد املدر�شة لقاعدة بيانات �شاملة تت�شمن معلومات وافية عن الطلبة امل�شاركني 
يف امل�ش���ابقات الرتبوية، بوا�شطة اأحد الربامج احلا�شوبية املنا�شبة، يتم حتديثها 
ب�ش���كل م�ش���تمر، وي�ش���تفاد منها يف التعرف على الط���الب املوهوبني يف كل جمال 
من جمالت الن�ش���اط، ويف ت�ش���ميم برامج الرعاية الالزمة لهم ل�شقل قدراتهم 

وتنميتها وحت�شينها ب�شكل م�شتمر.
17.  اإزكاء روح املناف�شة ال�شريفة بني طالب املدر�شة، بالهتمام بجميع اأنواع املحفزات 
التي ميكن اأن تدمها املدر�ش���ة للم�شاركني يف اأن�شطة امل�شابقات الرتبوية، �شواًء يف 
ذل���ك املحفزات الأدبي���ة و املعنوية اأو املحفزات املادية و املالية، قبل امل�ش���اركة يف 

امل�شابقات للت�شجيع ورفع الروح املعنوية، وبعد امل�شاركة للتكرمي.




