
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :مقدمة 

نظــرا لوجــود صــعوبات فــي تــدریس مــادتي العلــوم و الریاضــیات فــي كافــة المراحــل التعلیمیــة فــي 
مـدارس قطــاع غــزة بشــكل عــام ،وفــي ظــل تـوفر خبــرات تعلیمیــة رائــدة وراقیــة یمتلكهــا نخبــة مــن 

نــا فــي ملتقــى المــدارس المعلمــین المبــدعین التــي تحتــاج إلــى إبرازهــا وتعمیمهــا ،كــان لزامــا علی
الخاصة الخیریة وبالتشارك مع كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة وعدد من المؤسسات التعلیمیـة 
في القطاع وعلى رأسها وزارة التربیة والتعلیم ومركز القطان للبحث والتطـویر التربـوي ،أن نضـع 

لحكومیــة والخاصـــة هــذه الخبــرات التعلیمیــة اإلبداعیــة تحــت تصـــرف جمیــع معلمــي المــدارس ا
  "خبرات تربویة إبداعیة " والوكالة ، وذلك من خالل یوم دراسي عنوانه 

  
  
  

  :األهداف 
ـــوم  -١ ـــدریس مبحثـــي العل ـــة بـــین المعلمـــین فـــي ت ـــرات التربویـــة اإلبداعی ـــادل الخب تب

  .والریاضیات لكافة المراحل التعلیمیة 
جـراءات واإل نشـطةلنماذج متنوعة مـن األ  تزوید معلمي مبحثي العلوم والریاضیات -٢

 .فعالة في غرس القیم اإلسالمیة من خالل المنهاج ال

ــرات  -٣ ــوم والریاضــیات بخب ــة متنوعــة فــي مجــال تبصــیر معلمــي مبحثــي العل إبداعی
 . التدریس الصفي

عــــرض مجموعــــة مــــن الوســــائل التعلیمیــــة اإلبداعیــــة المرتبطــــة بمبحثــــي العلــــوم    -٤ 
  .والریاضیات   

  
  : المحاور 

  غرس القیم اإلسالمیة في مبحثي العلوم والریاضیات:  المحور األول
جــراءات -   ٕ تهــدف لغــرس القــیم اإلســالمیة فــي مبحثــي عــرض نمــاذج متنوعــة ألنشــطة وا
  .)یمكن المشاركة بنموذج أو أكثر ( لعلوم أو الریاضیاتا  
.لصـاحب أفضـل مشـاركة وفـق تحكـیم اللجنـة العلمیـة$ ) ١٠٠( مكافأة مادیة قـدرها -  
    

  
  تعلیمیة إبداعیة خبرات: الثاني  المحور

  )أسالیب التقویم-اإلدارة الصفیة -إثارة دافعیة -أسالیب تدریس( خبرات فيوتشمل -  
  .یختار المشارك المشاركة في أحد المجاالت الواردة في البند السابق -  
  .لصاحب أفضل مشاركة وفق تحكیم اللجنة العلمیة$ ) ١٥٠( مكافأة مادیة قدرها -  



  
  وسائل تعلیمیة إبداعیة: ر الثالث المحو 

أشـكال  –رسـومات-مجسـمات–كهربیـة -حاسـوبیة–الكترونیـة(تعلیمیـة تشمل وسـائل -
 )وصور

  .لصاحب أفضل مشاركة وفق تحكیم اللجنة العلمیة$ )٢٠٠( مكافأة مادیة قدرها -
  

  :مالحظات عامة 
في مبحثي أن تكون المشاركة مرتبطة ارتباطا وثیقًا بالمنهاج الدراسي المقرر  -

  .العلوم أو الریاضیات 
  .قد تم تنفیذها فعلیا في الغرفة الصفیة  إبداعیة و أن تكون المشاركة -
ستختار لجنة التحكیم أفضل ثالث مشاركات لكل محور من المحاور الثالثة  -

 .أمام الجمهور في الیوم الدراسي ا بعد تصویره لعرضها

 .مطبوع تقدم المشاركات حسب نموذج محدد  -

المرفقات المتعلقة بكل مشاركة بعد اختیار المشاركات التي ستعرض في  تسلم -
 .الیوم الدراسي 

 . بمحتویات الیوم الدراسي باسم المشاركین  CDسیتم توزیع اسطوانة  -
 

  :الفئة المستهدفة 
حكومة ( جمیع المعلمین والمعلمات المتخصصون في مبحثي العلوم أو الریاضیات -  
ع المراحل التعلیمیة من الصف األول األساسي وحتى الصف ولجمی) خاصة  - وكالة  
  .لثاني عشر بفرعیها  

  : د هامةیعامو 
 م ٢٠١١-٤-٢٠  اذجالمشاركات وفق النم ستالمآخر موعد ال -

 م٢٠١١-٤- ٢٧آخر موعد لإلبالغ بقبول المشاركات بتاریخ  -

م الساعة التاسعة والنصف صباحا في ٢٠١١- ٥-٩موعد تنفیذ الیوم الدراسي  -
  .اعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة اإلسالمیة ق

  االتصال والتواصل 
  )  ٠٥٩٩٨٠٥٨٤٠( مبحث العلوم جوال  
  )٠٥٩٩٦٩٢١٣٨  (جوال مبحث الریاضیات   

 studyday2011@gmail.com:  البرید االلكتروني

  www.multkasch.ps :الصفحة الخاصة بالیوم الدراسي 

mailto:studyday2011@gmail.com
http://www.multkasch.ps


  نموذج المحور األول
  سالمیة في مبحثي العلوم والریاضیاتغرس القیم اإل

  

  

  
    

  ...............................: .....رقم الجوال   : ..................................االسم ثالثي  
  : ..................................عنوان السكن   ...............................: .الدرجة العلمیة 

  : .................................سنوات الخبرة   : .......................................المدرسة 

  
  

  ...................................: ......الصف   ............: ...........................المبحث  
  .........................: ......ضوع الدرس مو   .............: ..................الفصل الدراسي 

  
  

    القیمة المراد غرسها
    األهداف السلوكیة
  .... )االستقصاء  –القصة  -القدوة(   األسلوب المستخدم

  المحتوى

  الفقرة أو العبارة أو النص ذات العالقة بالقیمة
لى إذا كان المحتوى كبیر  ٕ   اویمكن اإلشارة إلى رقم الصفحة من وا

  
  
  

  اإلجراءات واألنشطة

  مجموعة األنشطة واإلجراءات الخاصة بغرس القیمة
  
  
  
  
  

  معاییر نجاح القیمة المراد غرسها  مؤشرات النجاح

    التقویم
  



  
  نموذج المحور الثاني

  تعلیمیة إبداعیة خبرات

  

  

  
    

  ...........................: .........رقم الجوال   : ..................................االسم ثالثي  
  : ..................................عنوان السكن   ...............................: .الدرجة العلمیة 

  ....................: .............سنوات الخبرة   : .......................................المدرسة 

  
  

  : .........................................الصف   ...........................: ............المبحث  
  .............: ..................وضوع الدرس م  ...............................: الفصل الدراسي 

  
  

  (    ) إثارة دافعیة (    )                  أسالیب تدریس  مجال الخبرة الذي تم اختیاره
  (    )أسالیب تقویم (    )                 اإلدارة الصفیة 

       الهدف من المجال
  الذي تم اختیاره

  

  .... )االستقصاء  –القصة  -القدوة(   األسلوب المستخدم

  الوسائل التعلیمیة
  
  

  المحتوى

  الفقرة أو العبارة أو النص ذات العالقة بالقیمة
لى إذا كان المحتوى كبیراویمكن اإلشارة إلى رق ٕ   م الصفحة من وا

  
  

  اإلجراءات واألنشطة
  
  

  

    التقویم
  



  نموذج المحور الثالث
  وسائل تعلیمیة إبداعیة

  

  

  

  
    

  .............: .......................لجوال ر م ا  : ..................................االسم ثالثي  
  : ..................................عنوان السكن   ...........................: .....الدرجة العلمیة 

  ........: .........................برة سنوات الخ  : .......................................المدرسة 

  
  

  ..................: .......................الصف   : .......................................المبحث  
  .....: ..........................رس موضوع الد  ..: .............................الفصل الدراسي 

  
  

  (  )، كهربیة (  ) ، حاسوبیة (  ) الكترونیة  نوع الوسیلة
  (  ) ، أشكال وصور (  ) ، رسومات (  ) مجسمات

    الهدف من الوسیلة

  قة بالوسیلةالمحتوى ذو العال

  الفقرة أو العبارة أو النص ذات العالقة بالقیمة
لى إذا كان المحتوى كبیرا ٕ   ویمكن اإلشارة إلى رقم الصفحة من وا

  
  

اإلجراءات واألنشطة المتعلقة 
  بتوظیف الوسیلة

  
  
  
  
  

  )الخ ...حامل لوحة - اإلضاءة(التعلیمیةشروط نجاح توظیف الوسیلة -  شروط توظیف الوسیلة
ر السالمة واألمن معایی

المتوفرة في الوسیلة 
  التعلیمیة 

  


