 3ديسمبر 2020

اولمبيادة ايالن رامون للفضاء للمدارس االبتدائية -
تعليمات جديدة/محدثة لالتستعداد للمرحلة الثانية
ّ
أعزاءنا التالميذ والمعلمين،
تهانينا! أنتم مُستمرّ ون إلى المرحلة الثانية من المُسابقة.
في هذه المرحلة عليكم أن ُت ّ
خططوا و ُتنفّذوا فعّ اليّة بمُشاركة جمهور ،هدفها تعليمي واجتماعي بين للجمهور وفتح نافذة
ُتط ّل على موضوع األولمبيادة" :الهُبوط على عوالم صغيرة" عبر رحالت األمير الصغير التي تنقّلوا بها بين عوالم
وشخصيّات.
في هذه السنة تحُ ّل الذكرى الـ  120لوالدة الطيّار والكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري مُؤلّف رواية األمير الصغير.
انطلق األمي ر الصغير من كوكبه ،لكي يقوم بزيارة للكرة األرضيّة ولعوالم صغيرة أخرى ،على متن سفينته الفضائيّة التي
ً
حديثا معه ،ومن خالل الحديث تعرّ ف على هذا
تقودها الطيور .في ك ّل عالم وصل إليه ،قابل أحد سُ ّكان المكان وأجرى
العالم وعلى الشخص الذي قابله .أنتم َمدعُ وّ ون لقراءة أحداث زيارات األمير الصغير في هذا الرابط:
/pdfاألمير_الصغير....أنطوان_دو_سانت_اكزوبريhttps://www.marefa.org/images/3/35.
وفلم:
https://www.youtube.com/watch?v=jl9m3KdSbkw
ّ
محطة فضائيّة واحدة تدور حول الكرة األرضيّة،
في أيّامنا هذه يسكن بنو البشر على الكرة األرضيّة فقط .نمتلك
الو ضع قد يتغيّر بعد  200سنة .للبشريّة
واستطعنا أن نقوم بزيارة للقمر  6مرّ ات لبضع ساعات أو أليّام معدودة .هذا َ
ّ
حُ ب استطالع ُ
محطات فضائ ّي ة أخرى في أماكن أخرى في المجموعة الشمسيّة .هذه المُس َتوطنات
وطموح – في بناء
يُمكن أن ُت س َتخدَم ّ
لعد ة أغراض من بينها إجراء ابحاث ،بناء مناجم لموارد محليّة وتقديم خدمات طريق للمركبات الفضائيّة
التي تقوم برحالت فضائيّة إلى أماكن أخرى في المجموعة الشمسيّة.
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المهمة :
ّ
في المرحلة الثانية من األولمبيادة عليكم إعداد معرض افتراضيّ مع المجموعة (المجتمع القريب الذي سيساعد الفريق
في اجراء المرحلة الثانية ) الذي تبنونه و ُترشدونه عن بُعد في بضعة لقاءات : ZOOM
 .1سلسلة لقاءات عرض للمه ّمة في  - ZOOMحيث تعرضوا ألعضاء المجموعة المشتركين العوالم الصغيرة
من خالل قصص األمير الصغير  ،وتقسيمهم إلى مجموعات وإثارة فيهم الرغبة واإللهام لتصميم وتنفيذ األعمال
التي سيتم عرضها في معرض افتراضي.
 .2بعد لقاءات عرض المه ّمة  ،قموا بإعداد معرض مع المجموعة .قموا بلقاء  ZOOMلحفل افتتاح معرضكم
االفتراضي باالشتراك مع المجموعة وجماهير أخرى.
ّ

تعاريف :
الفريق – مجموعة الطالب المتنافسين في أولمبياد الفضاء .أعضاء الفريق هم القيمون على المعرض.
الفرقة الفرعية  -عدد من الطالب من الفريق المسؤولين عن موضوع معين في مهمة المرحلة ب.
المجموعة  -األشخاص الذين ليسوا أعضاء في الفريق ويشاركون في الحدث األول والثاني في جلسات zoom
ويساعدوا الفريق بإنتاج معروضات للمعرض.
عرض في المعرض ح سب إرشادات
الطواقم  -طواقم العمل المُتش ِّكلَة من المجموعة التي تقوم بتجهيز المُن َتجات التي س ُت َ
أفراد الفريق (الطالب المتنافسين في أولمبياد الفضاء).
الجمهور  -المشاركون في افتتاح المعرض من غير أعضاء المجموعة /المجتمع القريب الذي ساعد الفريق في اجراء
المرحلة الثانية.
لقاءات عرض المهام  -االجتماعات التي سيوجه فيها أعضاء الفريق أعضاء المجموعة .ستوفر الجلسات فرصة للتعرف
على الميزات الفريدة للعوالم الصغيرة في النظام الشمسي ،والتعرف على األمير الصغير ،وتقديم مفهوم المعرض
والرسالة

إلى

المجتمع،

وتجميع

فرق

عمل

من

أفراد

المجموعة

وتصميم

األعمال

في

فرق.

المعروضات  /األعمال  -قصة قصيرة وتوضيح مرئي أعدته الفرقة مستوحاة من القصص والرسوم التوضيحية لـ "األمير
الصغير" .بمساعدتهم ،سيصف أعضاء المجموعة لقا ًء خياليًا قد يحدث بعد  200عام بين األمير الصغير مستكشف
العوالم ومستوطن في عالم صغير ما في النظام الشمسي.
االفتراضي  -سيتم عقد اجتماع  ZOOMبالتعاون مع المجموعة بأكملها وحشد من الزوار .أنتم،
حفل افتتاح المعرض
ّ
أعضاء الفريق ،ستكونون القيّمين على المعرض .لذلك ستقومن بإعداد لوحة  ، Padletوهي أداة للعمل التعاوني ،
والتي تخططوا وتصمموا بغرض تقديم المعرض .ستعرض هذه اللوحة أعمال فرق المجموعة .يجب أن ت ضعوا مبادئ
توجيهية للفرق التي ستكون بمثابة أساس للموافقة على األعمال التي سيتم عرضها في المعرض في حفل االفتتاح .سيتم

الكشف عن المنتجات التي ستوافق عليها أمام أعين جميع الضيوف كما سيتم عرضها في المعرض في هذا الحدث.
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تعليمات العمل- :
نوصي بالتقسيم إلى فرق فرعية .على سبيل المثال  ،يمكنك التقسيم إلى  4مجموعات فرعية بحيث
تكون كل مجموعة فرعية مسؤولة عن إحدى المسؤوليات التالية للمهمة:
 )1العالقات مع المجتمع واإلعالن...
يجب التخطيط وإعداد المواد اإلعالنية ،وتحديد مكان عرضها ،ولمن ومتى سيتم عرضها .يجب اإلعالن مسبقًا عن
أنشطة المجموعة والجمهور الذي سيشاركون في افتتاح المعرض .يمكنكم دعوة جماهير إضافية إلى الحدث،
باإلضافة إلى أعضاء الفريق المشاركين في المعرض .سيبقى المعرض االفتراضي مفتوحً ا حتى بعد االفتتاح .يمكنك
االستمرار في الن شر ودعوة الزائرين لعرض األعمال في المعرض من خالل االرتباط بلوحة البدلت التي أنشأتها.
 )2إعداد مواد إعالمية علمية وإلهام لعرض الحدث  /األحداث المجموعة
يجب تحضير مادة علمية لعرضها على المجموعة ،على سبيل المثال :عرض ،فيديو ،محاضرة ،صور .ابحثوا عن
مصادر لمعلومات ذات صلة .يجب تعين جلسات  ZOOMالتي ستعرضون بيها للمجموعة العوالم ال صغيرة
المختارة في النظام الشمسي  -الكواكب القزمة واألقمار والكويكبات والمذنبات ،بطريقة تسمح ألعضاء الطواقم
بتخيل مستعمرات مستقبلية على تلك األجسام أو في البيئة التي يلتقي فيها األمير الصغير .اذكروا الظروف على تلك
األجسام مثل الجاذبية والغالف الجوي واإلشعاع وغير ذلك.
عليكم تخطيط لعرض (عروض) الحدث على المجموعة  ،بما في ذلك خطة الحدث  ،والمساعدة في التفكير في كيفية
تكوين طواقم عمل وصفحة من اإلرشادات ألداء العمل.
 )3القيمون على المعرض (اعضاء الفريق -الطالب)  -إقامة معرض وحدث افتتاحي للمعرض بمشاركة الجمهور
ا .يجب تخطي ط معرض من القصص المصورة في بدلت وأن ترافقوا الطواقم المشاركة في المعرض .يجب أن
تعد مسبقًا لوحة بدلت حيث سيتم عرض األعمال كمنشورات وتعيين إعداداتها بطريقة تسمح لك بمشاهدة المواد
التي تم تحميلها من قبل الطواقم دون ان يشاهدوا المواد الخاصة ببعضهم البعض.
ب .يجب أن تخططوا لحدث افتتاحي للمعرض  -عينوا اجتماع  ،zoomودعوة أعضاء المجموعة والجماهير
األخرى إلى الحدث االفتتاحي للمعرض .قموا ببناء خطة لالجتماع  ،وفكروا في األدوات التي سيتم استخدامها
خالل االجتماع  ،وترتيب المتحدثين  ،وكيفية عرض األعمال  ،الوقت المخصص للزوار في المعرض والطريقة
التي سيتمكن بها الجمهور من التعبير عن االنطباعات من األعمال في المعرض.
 )4ال َّتوثيق /تدوين الفعالية
أجريتموها في
حتسب تسجل الفعالية عليكم أن تدونوا مراحل عمل فريقكم .بواسطة سجِ ّلَ ،و ِّثقوا األحداث التي
َ
 ZOOMوعدد المُش َت ِركين .وعرض المواد المعلوماتيّة التي ج َمعتموها وش ّكلتموها للجمهور ،الفعّ اليّات
صة لإلعالن للجمهور وللجماعات األخرى ،برامج الفعليات ،الفعليات نفسها بواسطة صُ َور عاديّة (ليس
المُخصّ َ
فيديو) وتقسيم المهام والتعاوُ ن فيما بينكم .بما في ذلك كيفية التعامل مع االختالفات في الراي.
ً
ج ّل التوثيق الذي س ُتعبّئونه داخل ملفّ مُرفَق بهذا البيان ،وموجود أيضً ا في موقع
يت ّم التحكيم
اعتمادا على س ِ
األولمبيادة.
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مُهم أن ُتعبّئوه خالل الفعّ اليّة وأيضا في نهايتها بحيث يُساعدكم على التركيز والتخطيط.

معايير للتحكيم حسبها نمنح النقاط لعملكم
التنوع في اختيار الجمهور  /المجموعات األخرى وطواقم العمل []15%
.1
ُّ
ُشار َكة في الفعّ اليّة هي جماهير لستم على ا ّت صال بها
التنقيط العالي يُم َنح للفرقة إذا كانت الجماهير/المجموعات الم ِ
ً
بصورة شبه دائمة خالل دراستكم في المدرسةً .
تنقيطا مُنخفضً ا،
مثال :إشراك رفاقكم من الصف فقط يمنحكم
ً
ً
تنقيطا أعلى
تنقيطا أعلى ،وإشراك جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم
وإشراك طبقات أخرى من المدرسة يمنحكم
ُشار َكة  ،ولكن ال توجد أيّ أهميّة لحجم الجمهور الذي
وأعلى .توجد أفضليّة لل ّتنويع في الجمهور والجماعات الم ِ
ستتوجّ هون إليه.
َ
خاصة بالمعلومات العِلم ّية []15%
 .2المواد ال ّ
عال لعرض جيد لمواد ذات الصلة ولت َنوّ عها ،مدى ُشموليّتها وأه ّميّتها للعوالم الصغيرة في المجموعة
يُم َنح تنقيط
ٍ
الشمسيّة خالل لقاءات العرض والتعرف على "االمير الصغير" .شاركوا طواقم العمل بروابط االنترنيت المتعلقة
بمواضيع المحددة التي اختاروا العمل عليها.
ُ .3من َتجات المعرض []15%
عال لمعرض بادلت مُلفت لألنظار ويحمل اسمًا يوحي بإيحاءات كثيرة ،مبنيّ بحسب إرشادات التي
يُم َنح تنقيط
ٍ
عال للمعرض الجميل الذي يعرض قصصً ا الفتة ومُثيرة
أُعطِ َيت مُسبقًا للطواقم التي ستقوم بالعرض .يُم َنح تنقيط
ٍ
عن لقاءات األمير الصغير في العوالم المُت َنوّ عة ،وتدمج ما بين المقاسات العِلميّة والمقاسات الشخصيّة بجانب
التجسيدات البصريّة الجميلة .نجاحكم متعلق ايضا من بين أمور أخرى بالمعايير التي ستضعونها للفرق التي
ُفحص أيضً ا
ستعرض في المعرض وطبيعة االتصال المستمر الذي ستجرونه مع الفرق حتى افتتاح الحدث .ي َ
ُشار َكة والتغيير) في المرحلة التي يكون فيها المعرض مكشوفًا أمام الجميع .يُم َنح
اختياركم لتعاريف لَوح بادلت (الم َ
أيضً ا تنقيط للفرقة مع المعرض الذي يمكن الزوار من التعبير عن مشاعرهم حول المنتجات المعروضة..
 .4تصميم وتنفيذ األحداث []20%
عال للقاءات عرض المهام ولالحتفال االفتتاحيّ التي ًخ ّط َط لها مُسبقًا بحسب األهداف والبرنامج .برنامج
يُم َنح تنقيط
ٍ
ً
جدو ًال للمواعِ د ،تعقّبًا ُّ
اعتمادا على
لتقدم الطواقم من أجل التأ ّكد من إنجاز العمل قبل الحفل االفتتاحيّ
عمل ي شمل
َ
ُشار َكة الفعّ الة من قِ َبل أشخاص من الجمهور
تسجيل أسماء أفراد الطواقم التي ستقوم بالعرض .يُم َنح أيضً ا تنقيط للم َ
ليسوا من أفراد الجماعة في حفل افتتاح المعرض.
الفعال ّية []20%
 .5النطاق ،التنويع ،االبتكار ،واللمتسات الجمال ّية في اإلعالن عن ّ
ُتعددة تنشر لجماهير مُس َتهدفَة كثيرة .استخدام م ّ
ُصمَّم جي ًّدا بوسائل إعالن م ّ
ُتقدم
يُمنح تنقيط
عال لإلعالن المُب َت َكر والم َ
ٍ
ً
نقاطا .ال ُنميّز في التحكيم بين اإلعالن للمجهور المُس َتهدَ ف استعدادَ ا
لوسائل اإلعالن البصريّة المختلفة يمنحكم
للفعّ اليّة ،واإلعالن والعالقات العامّة للمعرض بين الجماهير ،المُقام بعد حفل االفتتاح.
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الجماعي []15%
 .6العمل
ّ
التقسيم الواضح والم َُو َّثق للوظائف وللمهام هو جُ ز ٌء هام ً
جدا في العمل الجماعيّ للمجموعة المُش َت ِر َكة في األولمبيادة.
سيتم منح درجة عالية لعمليات ا ّتخاذ القرار المكتوبة بشكل واضح  ،والتي تشمل اآلراء المعبر عنها وأسماء
األعضاء الذين عبروا عنها .سيكسبك وصف الخيارات المعقولة التي يتم إجراؤها بين الخيارات المختلفة التي كانت
ً
نقاطا .ستكسبك القرارات غير المبررة درجة منخفضة.
على المحك
المعلمون ال ُمرافقون للمجموعات انتبهوا :التشديد في هذه الم رحلة هو على مدى االبتكار واألصالة التي يُبديها التالميذ
في تجنيد الجماهير وفي تخطيط األحداث ،على العمل الجماعيّ وعلى الجُ هد المبذول في التحضير وفي التنفيذ .ال ُت َ
عطى
ُّ
بتدَخل فعّ ال من قِ َبل الهيئة التدريسيّة في المدرسة أو من أولياء اآلمور
ُقابل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج ،أو
نقاط م ِ
في التحضيرات وفي التنفيذ (يُس َمح ِب َتوجيه التالميذ ،ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم) ،أو في المصروف الذي ّ
يتعدى ما
ُتوفِّر لدى التالميذ في إطار تواجدهم العاديّ في المدرسة.
هو م َ

التقديم
▪

ص لكم في
ج ّل التوثيق/ملف تلخي ص الفعالية إلى الملف الرئيسيّ الذي ُخ صّ َ
يجب إرسال النسخة النهائيّة من س ِ
 Google Driveح ّتى تاريخ  31.12.20في الساعة .13:00

▪

ّ
فحص.
السجالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُت َ

▪

التوجُّ ه إلى طاقم األولمبيادة في موقع المركز اإلسرائيليّ للتميّز في
أليّ سؤال أو مشكلة أو أليّ استيضاح يمكنكم َ
التربية على العنوانhttps://space.excellence.org.il :
بالنجاح !
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