
 العطلة الصيفيّة حول برنامج
  

 تنويــــــه هـــــام 

  يُطبّق البرنامج هذا العام بصورة استثنائيّة 2020-2019برنامج "مدارس العطلة الصيفيّة" للعام الدراسّي ،

الرابعة على نِطاق قطرّي في المدارس العربيّة، وذلك ابتداًء من  -رياض االطفال والصفوف األولى في

( ويشمل ذلك تعويض أيّام 29.07.2020 -01.07.2020من شهر تموز ) 29من شهر تّموز حتّى  01

 .عطلة عيد األضحى المبارك الذي يُصادف خالل فترة البرنامج

   ّالسبت( وفقًا لنظام عمل ات في أيّام األحد حتّى الجمعة هذا العام بصورة استثنائيّة تُجرى الفعّالي(

  أيّام في االسبوع(. 6المدرسة، بين الّساعة الثامنة صباًحا والواحدة بعد الظهر )

   עוצרים לפני שנפגעים -نتوقّف قبل أن نُصاب"بالموضوع المرّكز فعّاليّة مشتركة"  

 للفّعالّيات اضغط العناوين:

 فعّاليّات -قيم على مدار الساعة أ. 

  مطالعة وقراءة الكتب ب.

 روابط مقترحة لموضوع "نُبحر مع القصص" ت.

 قائمة كتب مطالعة بموضوع الصداقة ث.

 قائمة كتب مطالعة بموضوع الفنون ج.

 . فعّالّيات موسيقيّة:ح

 התכנית של אגף האמנויות במסגרת "בתי ספר של החופש הגדול". 1      

 تعلّم الموسيقى لجيل الطفولة المبّكرةֺ  .2                    

 تربية موسيقيّة لجيل الطفولة المبّكرة في المجتمع العربيّ  .3                    

 يل مقطوعة كابريتسيوتفع .4                    

 سيمفونيّة كرنفال الحيوانات .5                    

 فعّاليّات موسيقيّة للصفوف األولى والثانية والثالثة .6                    

 اآلخر هو أنا خ.

  الحياة معًا برفقة األوالد د. 

 لقاءات وجًها لوجه -في وقت الفراغ فعّالّيات ترفيهيّة .ذ 

 القدس" -أورشليم" فعّالّيات حول ر. 

 التربية للمساواة بين الجنسين"" فعّالّيات حول موضوع ز. 

 افيّة مقترحةفعّاليّات اض س.

 مرّكزة لبرنامج "مدارس العطلة الصيفيّة" اجتماعيّة -قيميّة -مجموعة فعّاليّات تربويّة ش.
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 رسالة المدير العام

 تسجيل حول البرنامج

 أسئلة وإجابات شائعة

 نتحّمل مسؤوليّة في الصيف -فعّاليّات يوميّ  مقترح لبرنامج

  

 عام
 

عليم، فإّن المسؤوليّة عن التّعليم ال تقتصر على اإلطار الزمنّي للعام الدراسّي، لكنّها تتعدّى ذلك وفقًا لرؤية وزارة التّربية والتّ 

ى لتغّطَي كّل أيّام الّسنة، بما في ذلك العطلة الّصيفيّة من خالل استمراريّة دائريّة، تربويّة واجتماعيّة. تقع مسؤوليّة األوالد عل

 وأثناء التّعليم والّرحالت. -صباح كّل يوم، بعد الّظهر، في اللّيلعاتق أولياء األمور والمعّلمين في 

  

 
  

  

 ؟ 2020 -2019 ألّي طبقات جيل يُخّصص هذا البرنامج في العام الّدراسيّ 
  

  م بصورة استثنائيّة في ، يُطبّق البرنامج هذا العا2020-2019برنامج "مدارس العطلة الصيفيّة" للعام الدراسّي

من شهر  01الرابعة على نِطاق قطرّي في المدارس العربيّة، وذلك ابتداًء من  -رياض االطفال والصفوف األولى

( ويشمل ذلك تعويض أيّام عطلة عيد األضحى 29.07.2020 -01.07.2020من شهر تموز ) 29تّموز حتّى 

 .المبارك الذي يُصادف خالل فترة البرنامج

  السبت( وفقًا لنظام عمل المدرسة، بين ات في أيّام األحد حتّى الجمعة العام بصورة استثنائيّة تُجرى الفعّاليّ  هذا(

  أيّام في االسبوع(. 6الّساعة الثامنة صباًحا والواحدة بعد الظهر )

  معدّل عدد التاّلميذ في كّل مجموعة هو ثمانية وعشرون تلميذًا في التّعليم العادّي، وسبعة تالميذ في إطار صفوف

 التّربية الخاّصة.
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 ماذا يتضمن البرنامج؟

 الرابعة -الّصفوف األولى  مثال لجدول الفعّاليّات األسبوعّي في

توقيت 

 الفعّاليّة

 الثالثاء االثنين األحد

يوم قّمة محوره 

 جودة البيئة

 السبت /الجمعة الخميس األربعاء

8:00-

9:30 

 لقاء صباحيّ 

 برنامج تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

 لقاء صباحيّ 

رنامج ب

 تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

 لقاء صباحي  
 برنامج تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

 لقاء صباحي  
 برنامج تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

 لقاء صباحي  
 برنامج تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

 لقاء صباحي  
 برنامج تعليميّ 

)تربية لُغويّة/ 

 رياضيّات(

9:30-

10:00 

استراحة طعام 

وأنشطة 

 ترفيهيّة 

استراحة طعام 

وأنشطة 

 ترفيهيّة 

استراحة طعام 

 وأنشطة ترفيهيّة 

ستراحة طعام ا

 وأنشطة ترفيهيّة

 

استراحة طعام 

 وأنشطة ترفيهيّة

 

 -يوم اجماليّ 

امكانيّة زيارة، 

فعّاليّة في الطبيعة، 

فعّاليّة اثراء، يوم 

 قّمة وما إلى ذلك.

10:00-

11:30 

فعّاليّات 

لالختيار: 

بالمعج   أشغال

ونة، رياضة، 

 شطرنج.

محّطات 

ألعاب حول 

 القصص

فعّاليّات 

كتابة بمحّطات: 

إبداعيّة، حلول 

لمشاكل تلّوث 

الهواء والمياه، 

أشغال 

من موادّ    يدويّة

 مستحدَثة.

فعّاليّات 

لالختيار: 

رقص، 

مراسلون 

صغار، مشاهدة 

 طيور. 

فعّاليّات فنون 

 وأشغال يدويّة

11:30-

11:45 
 استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة

11:45-

12:45 

فعّاليّات قراءة 

 من أجل المتعة

 

 فعّاليّلت تعليميّة

فعّاليّلت 

 ،تعليميّة

مارين ت

 رياضيّة

أوالد من أجل 

ورشة  البيئة:

عمل لصنع 

ملصقات، 

وتقديم شرح 

داخل األسرة 

 والحّي.

عرض  مشاهدة 

فنّّي )مسرح/ 

موسيقى/ 

 رقص(

فعّاليّات قراءة 

 من أجل المتعة

 

 فعّاليّلت تعليميّة

12:45-

13:00 
 إجمال اليوم إجمال اليوم إجمال اليوم إجمال اليوم إجمال اليوم

  

 

 



 

 

   تشغيل مديرين، معلّمين ومرشدين

   معلّمون أو مرشدون

  إمكانيّة أولى: معلّم من الّطاقم المدرسّي من مدرسة أخرى مشاركة في نفس البرنامج والّذي سيتقاضى أجرة مقابل

 عمله في البرنامج.

  مرشد رئيسّي بحيث يجب أن يكون طالبًا جامعيًّا ألحد مواضيع التّدريس/ طالبًا جامعيًّا/  –إمكانيّة ثانية: مرشدان

مرشدًا من مجّمع برامج اإلثراء مثل "كريب"، "ميالت" صاحب تجربة في العمل مع شبيبة، بمرافقة مرشد مساعد 

الّذي التحق في دورة إرشاديّة تابعة لوزارة التّربية والتّعليم، أو صغير خّريج الّصفوف العاشرة حتّى الثّانية عشرة، و

   في دورة تابعة ألّي حركة شبيبة.

  

 مدير أو مرّكز البرنامج في المدرسة

 عاّم :

يُشترط ِبَمن يَشغل هذه الوظيفة أن يكون ذا شهادة تدريس، أو خّريج جامعة في مجال التّدريس، أو خّريج كلّيّة تأهيل مدّرسين 

 معترف بها، على أاّل تقّل سنوات خدمته عن ثالث سنوات. 

   ًا مقابل عمله في البرنامج.تُعطى األولويّة عند تعيين مرّكز إلدارة البرنامج ألحد أفراد طاقم المدرسة، ويتقاضى أجر 

   يُسَمح لمدير المدرسة أن يقوم هو شخصيًّا بتركيز البرنامج مقابل الحصول على أجر استحقاق كما هو متعارف

 عليه.

  

   الوجبة الّصباحيّة

 يحضر التالميذ وجبتهم الصباحيّة من البيت 

 

  

 



 

 تكلفة االشتراك ألولياء األمور

  في هذه العناقيد ستمّول وزارة التربية والتعليم البرنامج بشكل 4-1السلطات المحلّيّة التابعة للعناقيد :

 المشاركون من الدفع.  كامل، ويُعفى األهل

   إضافة لتمويل الوزارة في هذا البرنامج، سيشارك األهل بدفع 7-5السلطات المحلّيّة التابعة للعناقيد :

 شاقل مقابل كّل تلميذ مشارك. 360مبلغ 

 إضافة لتمويل الوزارة في هذا البرنامج، سيشارك األهل بدفع 10-8 السلطات المحلّيّة التابعة للعناقيد :

 شاقاًل مقابل كّل تلميذ مشارك. 540مبلغ 

 نظام برنامج اليوم

  ّألعاب تفكيريّة... /موسيقا /ياضيّةفعّاليّة ر تعليمّي/ -لقاء صباحي 

  

 انكشاف لمجاالت ليست ضمن المواضيع التّعليميّة األساسيّة ومعايشتها  –فعّاليّات ثقافيّة، تعلّم وإثراء

 بشكل تجريبّي، مثل: في مجال الفنون، الّرياضة، التّربية البيئيّة.

 ة، ثقافة استغالل مضامين اجتماعيّة قِيَِميَّة مع التّأكيد على: مشاركة اجتماعيّ  –قِيَِميَّة  -فعّاليّات اجتماعيّة

 أوقات الفراغ، وقِيَم برنامج "مفتاح القلب". 

 في كّل عام يُحدّد موضوع مرّكز يثير إلهاًما للتّفكير وللعمل، من شأنه  –فعّاليّات في الموضوع المرّكز

ضوع أن ينّظم محور كّل الفعّاليّة، ومنه تختار كّل مدرسة أو سلطة محلّيّة ما يناسبها. هذا العام اختير مو
 "نتوقّف قبل أن نُصاب"

  في إطار البرنامج تُقام فعّاليّات تجريبيّة حول موضوع القراءة. –قراءة من أجل المتعة 

 تربويّة -حول مواضيع قِيَميّة ورتتمح –أيّام قّمة أسبوعيّة. 

 وجبة خفيفة   

  

  


