
 
    
 

                         

1 

 

 "نحرك العجلة من جدید"جیل لبرنامج تعاقد والتساتفاقیة 

 بین المدرسة والشبكة الخضراء
 

 2022-2021للسنة الدارسیة 
 

 

وتدریس برنامج التعلیم بكاملھ تشرح ھذه االتفاقیة وتفّصل التزامات المدرسة لدى قرارھا استخدام ھذا البرنامج 

 كما ھو مفّصل الحقًا.

 

للبرنامج فقط بعد الحصول على االتفاقیة موقّعة من قبل مدیر/ة المدرسة والمعلم/ة یتم استكمال التسجیل  •

 المسؤول/ة.

المشاركة في البرنامج محدود، التسجیل وفق موعد الحصول على االتفاقیة  صفوفعدد ال •

 الموقّعة.

 تمنح األفضلیة للمدارس المستمرة في البرنامج. •
 

 

 : عن البرنامج .1

 

التعلم ذو المعنى وجرى بناء برنامج "نحرك العجلة من جدید" مع الكثیر من التفكیر ومراعاة الجانب التربوي، 

 والتجریبي، التفكیر النقدي وبلورة الرأي الشخصي.

 

ضمن البرنامج منھجیات متنوعة ومبتكرة، والتي تتطلب من المعلم/و معرفة خطط الحصص والمواد المرافقة تی

 جدّي.بشكل معمق و

 

 دم البرنامج للمعلم والتالمیذ بشكل بنیوي من أربعة فصول:یُقَ 

 صورة الوضع الراھن –مدخل  .1

  المشاكلة الناجمة عن الوضع الراھنمجمل  –مشاكل  .2

 (التعلم المعكوس)  یذالتعّرف على مختلف الحلول وعرضھا من قبل التالم –حلول  .3

 .اختیار التالمیذ لحل عملي من أجل الحد من استخدام النفط في المواصالت –مشروع  .4
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البرنامج كامًال بطریقة مبرمجة،  نبغي على المعلم/و تطبیقمن أجل الحصول على أقصى فائدة من البرنامج، ی

 13ومنتظمة في برانامج الحصص، بعد الحصول على التدریب على ذلك (المشاركة في یومین دراسیین في یوم 

 ).20:00 – 18:00أیلول، في الساعات  29أیلول ویوم 

 

 

 تجاه المدرسة: الشكبة الخضراء التزامات  .2

 

  :مع مواد رقمیة، عروض تقدیمیة، أفالم  الكتروني (قرص جوجل) اتاحة محركتوفیر المواد التعلیمیة

مع جمیع المواد المالئمة للتعلم عبر  "بادلت"، وكذلك اتاحة برنامج صیرة ومواد إثراء إضافیة للمعلم/ق

 اإلنترنت.

 
  :المدرسة، مرشد من قبل الشبكة الخضراء لثالثة لقاءات مع المعلم في مرافقة مھنیة للمعلم/ة المسؤول/ة

من أجل مالءمة البرنامج الحتیاجات المدرسة ومرافقتھ وفق احتیاجاتھ الخاصة. عالوة على ذلك، فإن 

بشكل  المرشد من قبل الشبكة الخضراء سیكون متوفًرا لتقدیم الدعم الھاتفي والمساعدة في حل المشاكل

 متواصل.

 
 :بكة الخضراء بالتواصل مع المعلم/ة یلتزم المرشد من قبل الش المساعدة والتغذیة االسترجاعیة

المسؤول/ة مرة في الشھر على األقل من أجل توفیر المساعدة، الدعم، والمرافقة بصفتھ 

 متخصًصا في مجال أزمة المناخ.

 
  :دعوة للمشاركة في طلب عروض للحصول على المساعدة لتنفیذ مشروع في إطار البرنامج

لتقدم عروض للحصول على  ،البرنامج كما ھو مخطط سیتم دعوة المدارس التي تتقدم في تدریس

المساعدة لجمیع  ال تقدم. مساعدة من أجل تنفیذ مشروع عملي في اطار المدرسة وبیئتھا

المشاركین في البرنامج، بل فقط للصفوف التي تبدي الجدیة حتى فترة تقدیم عرض الطلب. سیتم 

 نشر معاییر تقدم الطلب خالل السنة.
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 التزامات المعلمة/ة المسؤول/ة من قبل المدرسة تجاه البرنامج:  .3
 
  للتعرف على البرنامج، المضامین، المنھجیات وطاقم البرنامج.  في یومین دراسیین مخصصانالمشاركة

. یجب 20:00 – 18:00، في الساعات 2021أیلول  29ویوم  2021أیلول  13تعقد األیام الدراسیة یوم 

ساعات تدریب). في حالة المعلم/ة المواصلین لتدریس البرنامج من قبل،  4المشاركة في الیومین (

 المشاركة في الیومین الدراسیین ھي توصیة ولیست فرض.
 

 .یجب التسجیل للیومین الدراسیین على االستمارة ھنا 

 

  اسرع ما  2022-2021مع الشبكة الخضراء وارسالھا بدایة السنة الدراسیة التوقیع على اتفاقیة تعاقد

 یمكن (التفاقیة مرفقة في نھایة الوثیقة للتوقیع علیھا).

 

  التواصل مع مرشد الشبكة حول الحصص التي تمت وتعذیة استرجاعیة مرة في الشھر. –تحدیث شھري 

 
 /بشكل كامل عن البرنامج وعن تمریر المضامین في المدرسة.  ةمسؤول 

 
 مجموعة أو صف یمكنھ تعلم البرنامج بشكل متواصل على مدار اختیار مجموعة تالمیذ مالئمة للبرنامج :

ومتواصلة (كل لقاء من حصتین متتالیتین) خالل النصف األول من السنة كجزء من  ةمزدوج اتلقاء 15

  برنامج ساعات التعلیم المدرسیة.

 

 التزامات المدرسة تجاه البرنامج:  .4

 
 لقاء  15خالل  ساعة متتالیة 30في المدرسة بحجم  ساعات التعلیم ي برنامجتضمین البرنامج ف

 مزدوجة ومتتالیة (كل لقاء عبارة عن حصتین مزدوجتین) في النصف األول من السنة الدراسیة

  أمام جمھور مختار في المدرسة لعرض مشاریع جمیع التالمیذ المشاركین في البرنامج تنظیم حدث

روع رائد من الشریحة/المدرسة...) واختیار مش من خارج المدرسة (مثل أھلي التالمیذ، تالمیذ

 ض للحصول على مساعدة میزانیة لتنفیذ لمشروع.والمدرسة من أجل تقدیم عر

 جمیع الحصص في الصف تخصیص صف مع جمیع الوسائل التكنولوجیة وإتاحة صف الحواسیب :

 برفقة آلة عرض ونظام صوتي. في بعض الحصص ھناك حاجة إلى صف الحواسیب.

  الشبكة الخضراء.مشاركة مخرجات البرنامج على موقع  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuFtBE_Hw9FTiBzxXY8_jQ8g-tDPTPEVEAtyKdfGYlfnIM2Q/viewform
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 התקשרות תשפ"בחוזה  ב"תשפ התקשרות חוזה

 

 ________________________ טלפון: _______שם ביה"ס: ________________________   סמל מוסד: __________

 דואר אלקטרוני מזכירות ביה"ס: ____________________כתובת: _______________________________________  

 

 שם המורה המוביל/ה את התכנית בבית הספר:

 : __________________eMailטלפון: ____________             שם: 

 : __________________eMailטלפון: ____________             שם: 

 

 השעות שיוקצו למפגשי התכנית בלוח הלימודים של בית הספר לפי כיתות: 

 שעה _____________________   מידי שבוע.  . כיתה ______    יום _________  1

 החל מן התאריך: ______________ ועד לתאריך: _____________________    

 

 שעה _____________________   מידי שבוע.  . כיתה ______    יום _________  2

 החל מן התאריך: ______________ ועד לתאריך: _____________________    

   

 שעה _____________________   מידי שבוע.  כיתה ______    יום _________   .3

 החל מן התאריך: ______________ ועד לתאריך: _____________________    

   

 שעה _____________________   מידי שבוע.  . כיתה ______    יום _________  4

 תאריך: _____________________החל מן התאריך: ______________ ועד ל    

 

"מניעים את הגלגל הנני מאשר/ת שקראתי את המסמך וומוסכמים עליי תנאי ההתקשרות הנ"ל להצטרפות לתכנית החינוכית 

 .מחדש" בשנת הלימודים תשפ"ב

 

 ______________שם מורה מוביל/ה __________________ חתימה _____________________ תאריך ____

 

 מנהל/ת ביה"ס __________________ חתימה _________________ חותמת ביה"ס _______________שם 
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