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صة بالمرحلة الثانية
أولمبيادة رامون للفضاء – تعليمات خا ّ
حضرات التالميذ والمعلمين األع ّزاء،
تهانينا! أنتم مُستمرّون إلى المرحلة الثانية من المسابقة.
في هذه المرحلة عليكم أن ُت ّ
خططوا و ُتن ّفذوا فعّاليّة بمُشاركة جمهور ،هدفها ض ّم مُهتمّين بموضوعة الفضاء.
نتو َّقف للحظة ل ُنف ّكر في ما تعرضه أمامنا .خلف النجوم
في
كثير من األحيان ُنلقي نظرة على السماء في الليل ولك ّننا ال َ
ٍ
المختلفة والكواكب السيّارة التي في السماء ُهناك حكايات وقصص من حضارات سابقة ،واكتشافات لعُلماء فلك من عُصور
قديمة ومعلومات كثيرة ما زالت ذات أهميّة لنا ح ّتى يومنا هذا.
األجسام الصغيرة في المجموعة الشمسيّة هي ذات سُطوع (لَ َمعان) مُنخفض ولذلك تصعُبُ علينا رُؤيتها بالعين المُجرّ دَة؛
عال يُمكن أن ُنشاهدها ح ّتى من منطقة مُضا َءة نسب ًّّيا.
ُطوع ٍ
مُقابل ذلك هُناك ُنجوم وأجرام سماويّة ذات س ٍ
كجُزء من أبحاث الفضاء والفلك ،س ُنحاول أن ندفع الجمهور إلى إمعان النظر في السماء ًّ
ليال وعرض قصّتها عليهم.
في المرحلة الثانية من ال ُمسابقة عليكم أن ُتن ّظموا ف ّعال ّية إرشاد ُم َ
شتركين أجراما سماو ّية،
ش ّو َقة تعرضون فيها أمام ال ُم ِ
مجموعات من النجوم وظواهر فلك ّية ُيمكن ُمشاهدتها في سماء الليل.
ستكونون مسؤولين عن إثارة اهتمام الجمهور الذي ستختارونه (صف ،طبقة ،مدرسة ،أولياء أمور ،حارة أو أيّ جمهور
آخر تختارونه) بال َموضوعة التي تتناولونها.
صلَة الح ًّقا ح ّتى تاريخ  .13.12.18خالل هذه الفترة من الزمن عليكم
عليكم أن ُتقدّموا َتوثي ًّقا للفعّاليّة ،بحسب الطلبات المُف ّ
أن تجمعوا معلومات مُالئمة ،أن ُت ّ
خططوا فعّاليّة اإلرشاد ،أن ُتعلنوا عنها للجمهور ،أن ُت َوجّهوا َسير العمل في الفعّاليّة وأن
ُت َو ّثقوا ك ّل العمليّة.
في إطار التحضير باستطاعتكم أن تستخدموا برمجيّات وأوراق إنترنت مِثل:
ستالريوم – برمجيّة مجانيّة باستطاعتكم تنزيلها من الموقع /https://stellarium.org
القُبّة السماويّة مُباشر (פלנטריום אונליין) /https://neave.com/planetarium -
باإلضافة إلى ذلك باستطاعتكم أن تطرحوا أسئلة وأن تستعينوا بالمعلومات الموجودة في المُنت َدى اآلتي:
http://www.astroforum.org.il/index.php
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الطلبات
 .1ف ّعال ّية إرشاد ُم َ
ش ِّو َقة
أ .الفعّاليّة التي عليك أن ُتحضّروها يجب أن تتطرّق إلى أجرام سماويّة و/أو مجموعات نجميّة و/أو ظواهر فلكيّة
قابلة للرصد في سماء الليل.
اِنتبهوا :باستطاعتكم أن تختاروا أجسامًّا من فئة واحدة أو أن تختاروا أجسامًّا من بضع فئات ،كما تشاؤون.
ب .الفعّاليّة يجب أن تعرض المعلومات بصورة م َُج ّسدَة و ُم َش ِّو َقة.
 .2اإلعالن للجمهور
أ .يجب اإلعالن سل ًّفا عن إجراء الفعّاليّة للجمهور الذي اخترتموه.
ب .عليكم أن ُت ّ
خططوا و ُتحضّروا الموا ّد الخاصّة باإلعالن ،وأن ُتقرّ روا أين ولِ َمن ومتى تنشرونها.
 .3ال َّتوثيق
أ .عليكم أن ُت َو ّثقوا مراحل تحضير اإلعالن وفعّاليّة اإلرشاد وتنفيذهما بواسطة التصوير العاديّ (ليس فيديو).
.ب .يجري التحكيم اعتما ًّدا على سِ ِج ّل َتوثيق ّ
خطيّ تقومون بإعداده في أعقاب الفعّاليّة .على سِ ِج ّل ال َّتوثيق أن
يكون مكتوبًّا داخل ملفّ قالب هادِف مُر َفق بهذه الرسالة ،وموجود أيضًّ ا في موقع المُسابقة.

معايير للتحكيم
 .1التنويع في نوع الجمهور الذي سيشترك في الف ّعال ّية []15%
ُشار َكة في الفعّاليّة لستم على ا ّتصال بها بصورة شبه دائمة خالل
 .2التنقيط العالي يُعطى للمجموعة إذا كانت الجماهير الم ِ
ًّ
دراستكم في المدرسةًّ .
تنقيطا مُنخف ًّ
ضا ،وإشراك طبقات أخرى من المدرسة
مثال :إشراك رفاقكم من الصف فقط يمنحكم
ًّ
ًّ
تنقيطا أعلى وأعلى .توجد أفضليّة لل ّتنويع في
تنقيطا أعلى ،وإشراك جمهور من خارج المدرسة سيمنحكم
يمنحكم
ستتوجّ هون إليه.
الجمهور المُشارك ،ولكن ال توجد أيّ أهميّة لحجم الجمهور الذي َ
 .3االبتكار و َتنويع طرائق العمل ،استخدام وسائل تجسيد ّية ومدَى ُمشاركة الجمهور []40%
ُشارك فيها
يُعطى تنقيط ٍ
عال للفعّاليّات التي تحتوي على تجسيدات الفتة للمعلومات التي ق ّررتم أن ُتقدّموها ،والتي ي ِ
ًّ
الجمهور بصورة فعّالةًّ .
تنقيطا مُنخفضًّ ا.
مثال :تقديم مُحاضرة في الصف بدون استخدام تجسيدات ،تمنحكم
 .4نِطاق ُمالئم للمعلومات و ِد َّقة ِعلم ّية []15%
عال للفعّاليّة التي تتطرّق إلى تشكيلة واسعة من األجرام السماويّة و/أو من المجموعات النجميّة و/أو من
يُعطى تنقيط ٍ
الظواهر الفلكيّة القابلة للرصد في سماء الليل ،ولكن بدون أن ُتثقلوا على الجمهورّ .
مثال :إذا قرَّ رتم أن تعرضوا على
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ًّ
تنقيطا
الجمهور مجموعة نجميّة واحدة فقط أو إذا فصّلتم باسترسال ك ّل المجموعات النجميّة التي في السماء س ُتمنحون
مُنخف ًّ
ضا.
 .5النطاق ,التنويع ,االبتكار ,واللمسات الجمال ّية في اإلعالن عن الف ّعال ّية []20%
صمَّم ج ّي ًّدا بوسائل أعالن مختلفةًّ .
مثال :تعليق نشرة كالميّة مطبوعة على لوحة
عال لإلعالن المُب َت َكر وال ُم َ
يُعطى تنقيط ٍ
ًّ
تنقيطا مُنخف ًّ
ضا.
اإلعالنات في المدرسة فقط يمنحكم
جماعي []10%
 .6عمل
ّ
عال للمُشار َكة الكاملة لك ّل أفراد المجموعة مع َتوزيع الصالحيّات بصورة واضحةّ .
مثال :الص َُّور التي ُتشير
يُعطى تنقيط ٍ
ًّ
تنقيطا مُنخف ًّ
ضا.
دائمًّا إلى نفس التلميذ وهو يقوم بك ّل العمل يمنحكم
فعال ّية اإلرشاد.
اِنتبهوا :التشديد في هذه المرحلة هو على مدى االبتكار وال ُجهد الذي يبذله التالميذ في التحضيرات وفي ّ
ال ُتع َطى نقاط ُمقابِل عمل بأَجر من أشخاص من الخارج ،أو بتد ُّ
فعال من ِق َبل الهيئة التدريس ّية في المدرسة أو من
َخل ّ
أولياء اآلمور في تنفيذ التحضيرات والف ّعال ّية ( ُيس َمح ِب َتوجيه التالميذ ،ولكن أن ال يقوموا بالعمل مكانهم) ،والمصروف
العادي في المدرسة.
تو ِّفر لدى التالميذ في إطار تواجدهم
ّ
الذي يتعدّ ى ما هو ُم َ

تقديم ِّ
الس ِجل ّ
يجب إرسال سِ ِج ّل ال َّتوثيق على العنوان  Yamit@excellence.org.ilح ّتى تاريخ  13.12.18في الساعة
.13:00


فحص.
الس ِج ّالت التي تصلنا بعد هذا الموعد ال ُت َ



التوجُّ ه إلى طاقم المُسابقة في موقع المركز اإلسرائيليّ للتميّز في
عن أيّ سؤال أو مشكلة أو عن أيّ استيضاح يمكنكم َ
التربية على العنوانhttps://space.excellence.org.il :
مع تم ّن ّياتنا لكم بالنجاح!
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