مسابقة
"نظافتنا صحتنا"

إرشادات المسابقة و تعليماتها

مقدمة
علــى إثــر الجائحــة العالميــة كوفيــد ١٩ -؛ تأثّــرت قطاعــات عـدّة بهــذا الوبــاء بمــا فيهــا قطــاع التّعليــم الــذي أدّى إلــى
إغــاق المــدارس ،واعتمــدت طريقــة التّعليــم عــن بعــد -غالبًــا -فــي الفصــول الدّراسـيّة الثالثــة الماضيــة ،وشــهدت المــدارس
ُمــددًا قصيــرة مــن التعليــم الوجاهــي.
ّ
ّ
ّ
طــورت وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة بالتعــاون مــع وزارة
وفــي إطــار اســتعدادها إلعــادة فتــح المــدارس؛ ّ
صحــي ،وتوفيــر
صحــة «دليــل العــودة اآلمنــة إلــى المــدارس  ،»2022/2021حيــث يهــدف الــى التعريــف بالبروتوكــول ال ّ
ال ّ
مــادة إجرائيــة عمليــة إلزاميــة تســتعين بهــا الكــوادر اإلداريــة والتعليميــة لمنــع انتشــار الفيــروس ،أو الحـ ِدّ مــن آثــاره فــي بيئــة
صحيــة آمنــه؛ وذلــك لضمــان ســير العمليــة التعليميــة التعلُّميــة للعــام الدراســي .2022/2021
ولتقديــم المســاعدة للمــدارس فــي تفعيــل تطبيــق «دليــل العــودة اآلمنــة الــى المــدراس  ،»2022/2021وتعزيــز
بعــض القيــم االجتماعيــة ،ومنهــا :تنميــة الشــعور بملكيــة مرافــق المــدارس بيــن الطلبــة والمســؤولية الجماعيــة تجاههــا؛
قــام التعــاون الدولــي األلمانــي ( )GIZنيابــة عــن الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة ()BMZ
وبالشــراكة مــع منظمــة ( )GTOوبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،بتطويــر المســابقة المدرس ـيّة «نظافتنــا صحتنــا».
ـي،
تهــدف مســابقة «نظافتنــا صحتنــا» إلــى تطويــر فهــم عميــق لــدى المجتمــع المدرســي بمــا يخـ ُّ
ـص البروتوكــول الصحـ ّ
وإجــراءات منــع انتشــار الفيــروس ،أو الحــد مــن آثــاره فــي البيئــة التعليميــة التعلُّميــة ،ك ٌّل ضمــن إمكانياتــه والمصــادر الماديــة
والمعنويــة المتوافــرة لديــه .حيــث تقــوم كل مدرســة بتشــكيل فريــق مــن أعضــاء المجتمــع المدرســي لتقييــم الوضــع الصحــي
فــي المدرســة ،ودراســة الطــرق المحتملــة النتشــار الفيــروس ،وآليــات الحــدّ منــه عــن طريــق إعــداد أنشــطة تفاعليــة،
وتطويــر إجــراءات وقائيــة خاصــة بــكل مدرســة ،وبمشــاركة فئــات المجتمــع المدرســي جميعهــا ،م ّمــا يســهم فــي تعزيــز
االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة وترســيخ تح ُّمــل المســؤولية فــي الحفــاظ علــى الصحــة الفــرد والمجتمــع.

حقائق حول فيروس كوفيد ١٩ -
ما هو كوفيد  ١٩ -؟
إن كوفيــد  ١٩ -فيــروس تشـ ُّكله ســالة جديــدة مــن الفيروســات التاجيــة (كورونــا) .وقــد اشـتُق االســم االنجليــزي
للمــرض كاآلتــي "CO" :نســبة ألول حرفيــن مــن كلمــة مــرض ( ،)Coronaو " "VIنســبة ألول حرفيــن مــن
كلمــة فيــروس ( ،)Virusو" "Dنســبة ألول حــرف مــن كلمــة مــرض ( ،)Diseaseوأضيــف الرقــم ( )19لالســم
نســبة إلــى ســنة انتشــاره وهــي  ،2019وقــد أطلــق علــى هــذا المــرض فــي الســابق اســم " "Conronavirusأو
"."2019-COV
ويرتبــط الفيــروس الجديــد كوفيــد ١٩ -بعائلــة الفيروســات ذاتهــا التــي ينتمــي إليهــا الفيــروس الــذي يتســبب
بمــرض "المتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة" ( ،)SARSوبعــض أنــواع الــزكام العــادي .وقــد ظهــرت ســاالت
عـدّة للفيــروس مثــل :البريطانيــة ،والبرازيليــة ،والهنديــة.

ما أعراض كوفيد ١٩ -؟
قــد تتضمــن أعــراض هــذا المــرض :ال ُح ّمــى ،والســعال ،وضيــق
التنفــس .وفــي الحــاالت الشــديدة قــد يتســبب المــرض بالتهــاب
الرئــة أو صعوبــة التنفــس ،كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة فــي
الحــاالت األكثــر نــدرة .وتتشــابه هــذه األعــراض مــع أعــراض
ـارا مــن مــرض
اإلنفلونــزا أو الــزكام العــادي ،وهمــا أكثــر انتشـ ً
كوفيــد  ،١٩ -لــذا؛ يجــب إجــراء فحوصــات للتأكــد إذا مــا كان
الشــخص مصاب ـا ً بمــرض كوفيــد 19-أم غيــر مصــاب.

كيف ينتشر كوفيد ١٩ -؟
ينتقــل الفيــروس عبــر االتصــال المباشــر بالــرذاذ التنفســي
الصــادر عــن شــخص مصــاب (الناتــج عــن الســعال أو
ضــا نتيجــة لمــس
العطــس) ،ويمكــن أن يصــاب الشــخص أي ً
الســطوح الملوثــة بالفيــروس ،ثــم لمــس وجهــه (مثـ ً
ـا :العينيــن،
واألنــف ،والفــم) .يســتطيع الفيــروس كوفيــد 19-أن يعيــش
علــى الســطوح ســاعات عــدّة ،ولكــن يمكــن منــع انتقالــه
بغســل األيــدي باســتخدام الصابــون ،والمــاء ،ومســح األســطح
بالمطهــرات ،وارتــداء الكمامــة ،والمحافظــة علــى التباعــد
الجســدي.
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من هم األكثر عرضة للخطر؟
ً
ً
َ
بمــا أن هــذا الفيــروس جديــد؛ فمــا زال العالــم يتعلــم ك َل يــوم شــيئا جديــدا عــن الكيفيــة التــي يؤثــر بهــا فــي
األشــخاص (الســيما األطفــال) ،كمــا يبــدو أن المس ـنّين واألشــخاص الذيــن يعانــون مشــكالت صحيــة مزمنــة،
مثــل الســكري وأمــراض القلــب ،هــم األكثــر عٌرضــة لخطــر اإلصابــة بأعــراض شــديدة .ومــن المؤكــد أن هــذا
الفيــروس قــد يصيــب األشــخاص مــن الفئــات العمريــة جميعهــا ،ولكــن مــا زالــت حــاالت اإلصابــة كوفيــد 19-بيــن
األطفــال ُمنخفضــة نســبيًّا حتــى اآلن .وقــد يتســبب هــذا الفيــروس بالوفــاة فــي حــاالت نــادرة والسـيّما بيــن المسـنّين
واألشــخاص الذيــن يعانــون مشــكالت صحيّــة ســابقة.

ما عالج كوفيد١٩-؟
يحتــاج المصــاب بمــرض كوفيــد 19-إلــى الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة والعــزل المنزلــي .ويتر ّكــز التدبيــر
العالجــي للمصابيــن بمــرض كوفيــد 19-فــي المستشــفيات علــى الرعايــة الداعمــة ومعالجــة األعــراض ،إذ إن
كيف يمكن الحد من انتشار كوفيد  ١٩ -؟
كمــا هــو الحــال مــع االلتهابــات التنفســية األخــرى مثــل اإلنفلونزا
والــزكام العــادي ،تُعــدُّ إجــراءات الصحــة العامــة ذات أهميــة
حاســمة فــي إبطــاء انتشــار المــرض ،وهــي أنشــطة وقائيــة
يوميــة تتضمــن اآلتــي:
ـرارا باســتخدام المــاء الجــاري والصابــون
•غســل اليديــن مـ ً
لمــدة ( )20ثانيــة.

•االلتــزام بارتــداء الكمامــة ،وتجنــب المناطــق المزدحمــة،
ومراعــاة التباعــد الجســدي.

•تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس.
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•تنظيــف الســطوح واألدوات كثيــرة االســتعمال بالمنظفــات
والمطهــرات.

•مراجعــة الطبيــب عنــد ظهــور أعــراض نشــطة ،مثــل:
ال ُح ّمــى ،والســعال ،والعطــس

إضــاءةُ :
طـ ّـورت ثمانيــة ملصقــات تتضمــن األنشــطة الوقائيــة المذكــورة أعــاه وغيرهــا ،إذ يمكــن طباعتهــا
ـرات والســاحات ،وأيــن مــا تــراه المدرســة مناسـبًا .يمكنــك الحصــول علــى هــذه المنشــورات
وتعليقهــا فــي الممـ ّ
عــن طريــق الرابــط اإللكترونــي
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مسابقة "نظافتنا صحتنا"
خــال هــذه المســابقة؛ ســتضع المــدارس المشــاركة "دليــل العــودة اآلمنة إلى المــدارس للعــام الدراســي "2022/2021
حيّــز التطبيــق بطريقــة متوافقــة مــع ظروفهــا وإمكانياتهــا ،حيــث تقــوم علــى تطويــر مجموعــة مترابطــة مــن األنشــطة وتنفيذها،
وتهــدف إلــى خلــق بيئــة مدرســية تعليميــة أكثــر أمانًــا.
تعمــل كل مدرســة راغبــة فــي المشــاركة علــى تشــكيل فريــق مم ِث ّــل عــن المجتمــع المدرســي وأصحــاب العالقــة ،وتنفيــذ
ورشــتي عمــل لتقييــم الوضــع الصحــي القائــم فــي المدرســة .وبنــا ًء عليــه تقــوم بتصميــم عــدد مــن األنشــطة -التــي تهــدف إلــى
تعزيــز تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة -ليتــم تعبئتهــا فــي نمــوذج المشــاركة فــي المســابقة .بعــد ذلــك؛ تبــدأ المدرســة فــي تنفيــذ
األنشــطة المقترحــة فعليًّــا كمــا هــو موضــح فــي إرشــادات المســابقة وتعليماتهــا.

المرحلة
األولى
المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة
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2021/10/3

إطالق
المسابقة
الخطوة األولى 2021/10/3

إطالق مسابقة «نظافتنا صحتنا»
البــدء باإلعــداد لمســابقة «نظافتنــا
صحتنــا» ترشــيح قائــد الفريــق.

الخطوة الثانية

2021/10/ 7-4

الخطوة الثالثة

تنفيــذ ورشــتي عمــل
2021/10/17-10
•إنشــاء حســاب للمدرســة وإدخــال بيانتهــا علــى موقــع صحتنــا» ،وتعبئــة
المســابقة
المشــاركة فــي مســابقة
صحتنــا» علــى موقــع
www.nadafetna-sahetna.org
•تعبئــة نمــوذج المشــاركة ،ووصــف األنشــطة التــي
ص ّممــت خــال ورشــتي العمــل فــي موعــد أقصــاه
ُ
يــوم األحــد  17تشــرين األول  2021علــى الموقــع
وســتكون هــذه الخطــوة بمثابــة تســجيل المدرســة
فعليًّــا فــي المســابقة.
•فــي هــذه الخطــوة ،يســتوجب علــى الفريــق البــدء
بتوثيــق آليــة عملهــم فــي المســابقة وتصميــم األنشــطة.
•ســتتم ّكن المدرســة تعديــل نمــوذج المشــاركة حتــى
 21تشــرين الثانــي .2021

تشكيل الفريق
«نظافتنــا
نمــوذج
«نظافتنــا
المســابقة

الخطوة الرابعة 18تشــرين األول  21 -تشــرين الثانــي (بعــد تعبئــة البــدء بتنفيــذ األنشــطة المقترحــة
داخــل المــدارس
وإرســال نمــوذج المشــاركة)
•يتو ّجــب علــى الفريــق توثيــق تنفيــذ األنشــطة وتطبيقها
في مدرســتهم.
ّ
الخطوة
توثيــق الخطــوات الســابقة كافــة،
تنتهي األحد  21 -تشرين الثاني 2021
الخامسة
تجــب تعبئــة نمــوذج المشــاركة وجميــع الوثائــق بشــكل وتحميلهــا علــى موقــع المســابقة
نهائــي (الصــور والفيديــو حســب متطلبــات كل خطوة)،ثــم
تحميلهــا علــى الموقــع فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 21
تشــرين الثانــي  ، 2021وذلــك عــن طريــق حســابك
الــذي أنشــأته علــىwww.nadafetna-sahetna.org :
 ،وســتتوقّف تعبئــة الطلبــات بعــد  21تشــرين الثانــي
 ،2021ولــن تتم ّكــن المــدارس مــن تعديــل النمــاذج
المرســلة بعــد هــذا التاريــخ
حفل الختام
إعــان المــدارس الفائــزة وتوزيــع
سيتم اإلعالن عنه حال االنتهاء من عملية التقييم
الجوائــز

الخطوة األولى :البدء باإلعداد لمسابقة “نظافتنا صحتنا”
 تعـدُّ إدارة المدرســة هــي الجهــة المســؤولة عــن قــرار المشــاركة فــي مســابقة “نظافتنــا صحتنــا" ،وتــوكل إليهــا مه ّمــة تكليــفأحــد الكــوادر اإلداريــة أو التعليميــة بوصفــه قائـدًا للفريــق ،علــى ســبيل المثــال :مســؤول الصحــة المدرســية ،أو معلــم التربيــة
الرياضيــة ،أو قائــد الكشــافة ،أو قائــدة المرشــدات؛ وذلــك لتنســيق المســابقة وتطبيقهــا علــى مســتوى المدرســة ،ويتولّــى مديــر
المــد حــال رســة مهمــة اإلشــراف علــى ســير العمــل علــى المســابقة.
 ويمكــن البــدء باإلعــداد للمســابقة حــال إطالقهــا ،يتطلــب ذلــك مــن قائــد الفريــق االطــاع علــى دليــل العــودة اآلمنــة الــىالمــدارس ( 2022/2021ملحــق  ،)1وشــروط المشــاركة بالمســابقة (الملحــق .)2

الخطوة الثانية :تشكيل الفريق
يبــدأ مــن  ،2021/10/ 7-4حيــث يشــكل القائــد الفريــق المشــارك فــي المســابقة ويختــار األعضــاء مــن الفئــات الســت
اآلتيــة ( :انظــر ملحــق  ، 2نقطــة : )3
الفئة األولى :الطلبة (أربعةٌ؛ في الحدّ األدنى)

الفئة الثانية :الهيئة اإلدارية في المدرسة

الفئة الثالثة :المعلمين

الفئة الرابعة :أولياء األمور

الفئة الخامسة :الحارس ،المستخدَم (اآلذن).

الفئة السادسة :أحد أعضاء المجلس المحلي
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اختر صورة لفريقك وهو يحمل شعار المسابقة ،ث ّم ارفقها مع "نموذج المشاركة" على موقع المسابقة.
الخطوة الثالثة :تنفيذ ورشتي عمل "نظافتنا صحتنا" ،وتعبئة نموذج المشاركة في مسابقة "نظافتنا صحتنا"
أ .تنفيــذ ورشــتي عمــل مــن قبــل قائــد الفريــق ،علــى النحــو الــذي تحــدده إدارة المدرســة؛ وهــي طريقــة مقترحــة لبــدء العمــل-
وال تُعـدّ ُملزمــة -حيــث يمكنــك القيــام باألمــور اآلتيــة خــال الورشــة:
 )1مناقشة أعضاء فريق المسابقة لـ "دليل العودة اآلمنة للمدارس  " 2022/2021وتعليمات المسابقة.
 )2تقييم الوضع الصحي القائم في المدرسة.
 )3تصميم أنشطة تتواءم ومتطلبات الوضع الصحي للمدرسة والتخطيط لطرائق تنفيذها.
 لمزيد من التفاصيل عن ورشتي العمل؛ يمكنك الرجوع إلى الملحق رقم (.)3ب .إنشاء حساب للمدرسة:
بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ ورشــتي العمــل ،يتوجــب علــى قائــد الفريــق إنشــاء حســاب للمدرســة علــى موقــع المســابقة www.
 ، nadafetna-sahetna.orgوتعبئــة "نمــوذج المشــاركة فــي مســابقة "نظافتنــا صحتنــا" (ملحــق  )4وإرســاله ،حيــث ســيكون
بمثابــة التســجيل الفعلــي للمدرســة فــي المســابقة.
جـ .التخطيط لبدء تنفيذ األنشطة المقترحة داخل المدرسة.
الخطوة الرابعة :تنفيذ األنشطة المقترحة داخل المدرسة
بعــد تصميــم األنشــطة المناســبة للمدرســة ،وتوزيــع األدوار والمســؤوليات بيــن أعضــاء فريقــك ،وتعبئــة نمــوذج المشــاركة؛
ســيكون فريقــك جاهـ ً
ـزا لتنفيــذ األنشــطة المقترحــة.
قــم بالعــودة إلــى حســابك علــى موقــع المســابقة ،وتحميــل صــورة واحــدة عــن كل نشــاط جــرى تصميمــه وتنفيــذه فــي المدرســة
بجانــب النشــاط المقتــرح الخــاص بــه علــى نمــوذج المشــاركة.
تذ ّكــر أن عمليــة توثيــق خطــوات العمــل واألنشــطة واحــدة مــن أساســيات المســابقة؛ لذلــك احــرص علــى أخــذ
الصــور المناســبة طيلــة الوقــت.

الخطوة الخامسة :توثيق كافة الخطوات السابقة
إلتمــام عمليــة المشــاركة فــي المســابقة؛ يجــب علــى قائــد الفريــق أن يحــرص علــى توثيــق كافــة خطــوات المســابقة اآلتيــة:
تشــكيل الفريــق (الخطــوة  ،)2وتنفيــذ ورشــتي عمــل "نظافتنــا صحتنــا" ،وتعبئــة نمــوذج المشــاركة فــي مســابقة "نظافتنــا
صحتنــا" (الخطــوة  ،)3وتنفيــذ األنشــطة المقترحــة داخــل المــدارس (الخطــوة  )4عــن طريــق إعــداد فيديــو قصيــر ال يتجــاوز
الدقيقــة الواحــدة وتحميلــه علــى موقــع المســابقة.

ملحوظة
إذا اقتضى األمر؛ قم بتعديل البيانات على نموذج المشاركة بما يراه الفريق مناسبًا.

تجــب تعبئــة النمــاذج والوثائــق جميعهــا ،ثــم رفعهــا علــى الموقــع فــي موعــد أقصــاه  -يــوم  21تشــرين الثانــي
 2021وذلــك عبــر حســابك الــذي أنشــأته علــى، www.nadafetna-sahetna.org :حيــث ســيجري إغــاق تعبئــة
الطلبــات بعــد  21تشــرين الثانــي  ،2021ولــن تتم ّكــن المــدارس مــن تعديــل النمــاذج المرســلة بعــد ذلــك التاريــخ.
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دليل العودة اآلمنة للمدارس للعام الدراسي 2022/2021

الملحق:1

أع ـدّت وزارة التربيــة والتعليــم دليــل العــودة اآلمنــة إلــى المــدارس للعــام الدراســي ،2022-2021
وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة؛ ليكــون مرجعًــا إجرائيًّــا عمليًّــا تســتعين بــه الكــوادر اإلداريــة
والتعليميــة لمنــع انتشــار الفيــروس ،أو الحــد مــن آثــاره فــي البيئــة التعليميــة التعلميــة ،وبمــا يشــمل
المراحــل الدراســية جميعهــا.
ويخضــع الدليــل للمراجعــة والتحديــث والتطويــر بشــكل دوري ،وذلــك بنــا ًء علــى التقييــم المســتمر
للعمــل وللوضــع الوبائــي فــي قطــاع التعليــم
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ ،اﻧﻘﺮ ھﻨﺎ

شروط المشاركة
 .1الهدف من المنافسة

تهــدف المســابقة إلــى تشــجيع مختلــف أعضــاء المجتمــع المدرســي وذوي العالقــة علــى العمــل
معًــا لتطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة الواجــب اتباعهــا لتوفيــر بيئــة مدرســية صحيــة آمنــة .وعليــه؛ فإننــا
ندعــو المــدارس للمشــاركة فــي مســابقة «نظافتنــا صحتنــا» ،إذ تهــدف إلــى تفعيــل «دليــل العــودة
اآلمنــة للمــدارس  »2022/2021عــن طريــق تقييــم الوضــع الصحــي القائــم فــي المدرســة وطــرق
انتشــار كوفيــد ،19-وكيفيــة الوقايــة منــه ،وعبــر تصميــم عــدد مــن األنشــطة التفاعليــة ،واإلجــراءات
المدرســية التــي تدعــو فيهــا الجهــات الفاعلــة فــي المدرســة جميعهــا مــن الطلبــة ،وأعضــاء الــكادر
إداري والتعليمــي ،وأوليــاء األمــور ،والمجتمــع المحلــي إلــى المشــاركة فــي تطبيقهــا داخــل المدرســة.

الملحق:2

 .2المدارس المستهدفة

ُّ
يحــق لجميــع المــدارس الحكوميــة المشــاركة فــي المســابقة .ويُســمح لــكل مدرســة تقديــم نمــوذج
مشــاركة واحــد فقــط لمســابقة "نظافتنــا صحتنــا" .حيــث س ـتُقدم مــدارس الفترتيــن نموذ ًجــا مشــتر ًكا
لالشــتراك بمســابقة "نظافتنــا صحتنــا".

 .3فريق المسابقة

يُشــترط تكويــن فريــق مــن المدرســة ،وال يُســمح بالمشــاركة بشــكل فــردي ،علــى أن ال يتجــاوز عــدد
أعضــاء الفريــق عشــرة أعضــاء .
ســا مــن الفئــات السـ ّ
ـت الــواردة أدنــاه
علــى قائــد الفريــق أن يحــرص علــى أن يشــمل الفريــق الممثــل خم ً
فــي حدّهــا األدنى:
ٌ
الفئة األولى :الطلبة (أربعة؛ في الحدّ األدنى)
 يمثلون الصفوف األساسية ،والثانوية -إن وجدت- فــي حالــة المــدارس ذات الفترتيــن؛ يجــب أن يشــارك طالبــان مــن كل فتــرة ،بحيــث يمثــانالصفــوف األساســية والثانويــة -إن وجــدت -مــن كل فتــرة.
ّ
خطــط ألفضــل طريقــة تُم ّكنــك مــن تحقيــق االنســجام بيــن الطلبــة مــن الفئــات العمريــة المختلفــة مــن
الجنســين إذا كانــت المدرســة مختلطــة ،ومــن فترتــي المدرســة – إن كانــت المدرســة تعمــل بنظــام
الفترتيــن.
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الفئة الثانية :الهيئة اإلدارية بالمدرسة
الفئة الثالثة :المعلمين
 تشمل معلمين من كال الفترتين – إن كانت المدرسة ذات فترتين-الفئة الرابعة :أولياء األمور
الفئة الخامسة :الحارس ،والمستخدَم (اآلذن).
الفئة السادسة :أحد أعضاء المجلس المحلي
إضاءة:
مديــر المدرســة وقائــد الفريــق همــا المســؤوالن عــن أخــذ الموافقــة الخطيــة -مــن أوليــاء األمــور أو مقدمــي الرعايــة
للطلبــة -بالمشــاركة فــي المســابقة ،واســتخدام الصــور ،والفيديــو إن لــزم األمــر.

 .4مدّة مسابقة "نظافتنا صحتنا"

ســتقام مســابقة "نظافتنــا صحتنــا" خــال الفصــل الدراســي األول .فيمــا يتعلــق بمــدة المســابقة والمواعيــد المتعلقــة؛ إذ يجــب
علــى الفريــق أن يتنبّــه للمواعيــد اآلتيــة:
 تبدأ المسابقة في ( )3تشرين األول 2021 يجــب تعبئــة نمــوذج المشــاركة األولــي وإرســاله فــي( )17تشــرين األول عبــر الرابــطwww.nadafetna-sahetna.org :؛ وذلــك لتتمكــن المدرســة مــن المشــاركة فــي المســابقة.
 آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في ( )21تشرين الثاني 2021 -تعلن أسماء الفائزين ويقام حفل توزيع الجوائز حال االنتهاء من عملية التقييم.

 .5لجنة التحكيم وال ُحكام

أ .لجنة التحكيم األولية (على مستوى األقاليم)
 تقيًّـ ُم النمــاذج المعبــأة للمشــاركة فــي مســابقة "نظافتنــا صحتنــا" ،والوثائــق المرفقــة بهــا مــن قبــل لجــان ثالثيــة (ثالثــة أفــراد)ســم فــرق المقيّميــن وفقًــا لعــدد المــدارس المشــاركة لــكل إقليــم:
مكونــة مــن مقيميــن مدربيــن مــن وزارة التربيــة والتعليــم .وتق َّ
الشــمال ،والوســط ،والجنــوب.
 تكــون اللجــان مســؤولة عــن تعــن تقييــم الطلبــات المقدمــة وفقًــا لنظــام عالمــات .وتقــوم لجــان التحكيــم األوليــة بتأهيــل ســبعوعشــرين مدرســة مــن المــدارس الحاصلــة علــى أعلــى الدرجــات مــن كل إقليــم مــن كل فئــة وترفــع نتائجهــا إلــى لجنــة التحكيــم
ا لعليا .
إضاءة:
لضمــان شــفافية عمليــة التقييــم؛ لــن يُكشــف عــن معلومــات المــدراس المشــاركة ،وس ـتُجري لجنــة التحكيــم األوليــة
زيــارات عشــوائية وجاهيّــة أو افتراضيّــة إلــى بعــض المــدارس خــال عمليــة التقييــم ،وســيجري إبــاغ المــدارس
المختــارة بوقــت الزيــارة وطريقتهــا فــي حينــه.
ب -لجنة التحكيم العليا
 تتأهــل إلــى التصفيــات النهائيــة ( )27مدرســة ،تســعة عــن كل إقليــم؛ لتخضــع إلــى تقييــم اللجنــة العليــا  -المكونــة مــن تســعةأعضــاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص -جــرى ترشــيحهم مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم  -حيــث سيشــرف كل ثالثــة أعضــاء
علــى تقييــم المــدارس التســع المؤهلــة عــن كل إقليــم.
 ســتقوم لجنــة التحكيــم العليــا باختيــار ثــاث مــدارس فائــزة مــن كل إقليــم (شــمال ،ووســط ،وجنــوب) بمجمــوع تســعة مــدارسم ّمــن حصلــوا علــى أعلــى النقــاط لــكل فئــة مــن كل إقليــم ،وفقًــا للفئــات اآلتيــة :مدرســة للبنــات مــن كل إقليــم ،مدرســة للذكــور
مــن كل إقليــم ،ومدرســة ذات فترتيــن عــن كل إقليــم.

10

جـ .معايير التقييم
 ســيجري تقييــم المــدارس بنــا ًء علــى ترابــط أنشــطتها المســتندة علــى تقييــم الوضــع الصحــي القائــم فــي المدرســة ،ومــدىتشــاركية العمــل ،وتكامــل الفريــق وفــق المعاييــر اآلتيــة:

المعيار

•تشكيل الفريق:
 مدى اكتمال أعضاء الفريق من الفئات الست عدد أعضاء الطلبة في الفريق الصورة الجماعية للفريق•جودة تحليل المشكلة وشمولية النهج:
مــدى جــودة التقييــم الصحــي الذاتــي الــذي جــرى تنفيــذه ،وكيفيــة اســتقصاء األســباب الجذريــة للتحديــات ،ومنطقيّــة أســس
بنــاء األنشــطة.
 مدى دقة وصف التحدي. تحليل السبب الظاهر للتحدي وصوالً إلى السبب الجذري. مدى فاعلية النشاط في حل المشكلة. مدى شمولية النشاط في تحسين الركائز (التنظيمية ،والسلوكية ،والبنية التحتيّة). عدد األنشطة الوقائية التى يخدمها النشاط المنفذ. صورة واحدة تمثل تنفيذ كل نشاط.•التحفيز والتعاون:
 أوجه التعاون بين فريق المسابقة والمجتمع المدرسي والمحلي. تحديد طرق تحفيز فريق المسابقة لمشاركة المجتمع المدرسي والمحلي في تنفيذ األنشطة.•التوثيق:
 جودة وشمولية الفيديو في إظهار خطوات المسابقة.•المقابلة:
 -خاصة بالمدارس المتأهلة للمرحلة النهائية.

 .6الجوائز واإلعالن عن المدارس الفائزة

 ستحصل كل مدرسة من المدارس التسع الفائزة على ثالثة ألواح تفاعلية مقدمة من وزارة التربية والتعليم. ســتحصل المــدارس المشــاركة جميعهــا علــى شــهادة شــكر صــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم ،وســتكون متاحــة عبــرالموقــع اإللكترونــي.
 ســتجري دعــوة جميــع المــدارس المتأهلــة للمرحلــة النهائيــة البالــغ عددهــا ( )27مدرســة إلــى حفــل توزيــع الجوائــز الــذيســيتم فيــه اإلعــان عــن المــدارس التســع الفائــزة ،والــذي ســيكون إمــا وجاهيـا ً أو افتراضيـا ً وســيتم اإلعــان عنــه عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم.
يزور معالي وزير التربية والتعليم إحدى المدارس الفائزة.
إضاءة:
قرارا غير قابل للطعن قانونيًّا.
قرارا نهائيًّا في جوانب المسابقة جميعها
يُعدُّ قرار لجنة التحكيم العامة
ً
ً

 .7معايير االستبعاد

ي مدرسة ،أو تحرم من الفوز دون أن يكون لها أي حق في االعتراض في أي من الحاالت اآلتية:
أ .تُستبعد أ ّ
•ك ُّل مدرسة تُقدم نماذج مشاركة غير مكتملة ،أو تقدم بيانات غير دقيقة.
•ك ُّل مدرسة لم يكتمل فريقها (انظر نقطة ثالث فريق المسابقة).
ضا.
•المدارس التي تتطابق وثائقها مع بعضها بع ً
•كل مدرسة لم ترسل نموذج المشاركة األولي في موعد أقصاه ( )17تشرين األول عبر الرابط:
 ،www.nadafetna-sahetna.orgوذلك لتأهيل المدرسة للمشاركة في المسابقة.
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•أي مدرسة تقوم بإظهار اسم أو أي معلومات خاصة بالمدرسة في الصور المأخوذة أو الفيديو.
•أي مدرسة تنشر نتائج المسابقة على مواقع التواصل االجتماعي قبل إعالن النتائج الرسمية من قبل الوزارة.
ب .فــي حــال َر ِغبــت أي مدرســة باالنســحاب؛ يتوجــب عليهــا التقــدم بطلــب انســحاب رســمي إلــى إدارة النشــاطات التربويــة
فــي وزارة التربيــة والتعليــم.

 .8إشراك وسائل اإلعالم

صممــت وزارة التربيــة والتعليــم ُخطــة إعالميــة لتغطيــة فعاليــات المســابقة وحيثياتهــا ،حيــث ســتعمل الــوزارة علــى تغطيــة
ّ
منشــورات المــدارس المشــاركة علــى صفحاتهــا ومشــاركتها عــن طريــق مواقــع التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا .إضافــة إلــى
ذلــك؛ ســتغطي وســائل اإلعــام المختلفــة المســابقة عــن طريــق تنفيــذ زيــارات ميدانيــة إلــى بعــض المــدارس ومقابلــة فرقهــا،
وعليــه؛ يقــع علــى عاتــق إدارة المدرســة -عنــد اتّخــاذ قــرار المشــاركة -مســؤولية الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن
أوليــاء أمــور الطلبــة أو مقدمــي الرعايــة فــي حــال ظهورهــم فــي الفيديــو أو الصــور ذات العالقــة بالمســابقة.

 .9حقوق الملكية

يمكــن تقديــم المســاهمات التــي ال تنتهــك أي حقــوق ألطــراف خارجيــة فقــط (الحــق فــي ملكيــة الصــورة ،وحقــوق
النشــر ،وحقــوق العالمــات التجاريــة ،والحــق العــام للخصوصيــة) التــي ال تضــ ّم أي محتــوى آخــر غيــر مســموح بــه.
عنــد التقــدم بطلــب المشــاركة؛ تمنــح إدارة المدرســة وزارة التربيــة التعليــم ،والتعــاون الدولــي األلمانــي ( ، )GIZومنظمــة
( ،)GTOتفويضـا ً بنشــر مــا تقدّمــه المــدارس المشــاركة أو أجــزاء منــه علــى مواقــع اإلنترنت ،وقنــوات التواصــل االجتماعي،
والتلفزيــون ،واإلذاعــة ،ووســائل اإلعــام المطبوعــة.
تتعهــد المــدارس المشــاركة بإعفــاء وزارة التربيــة والتعليــم والتعــاون الدولــي األلمانــي ( ،)GIZومنظمــة ( )GTOمــن
ي مطالبــات مــن أي طــرف خارجــي ،ســواء كانــت ناجمــة عــن دور المشــارك أو المشــاركة
المســؤولية أو تعويضهــم مقابــل أ ّ
فــي المســابقة فــي حــال ادّعــاء ذلــك الطــرف الخارجــي بــأن المشــاركة تنتهــك حقوقــه الشــخصية أو حقــوق الطبــع والنشــر أو
غيرهــا مــن الحقــوق المعنويّــة.

 .10حماية البيانات

تُجمــع البيانــات الشــخصية عــن طريــق التســجيل فــي المســابقة وإرســال نمــوذج المشــاركة فــي مســابقة «نظافتنــا
صحتنــا» .ستُســتخدم تلــك البيانــات مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ،والتعــاون الدولــي األلمانــي ( ،)GIZومنظمــة ()GTO
ألغــراض إجــراء المســابقة فقــط.
ستســتخدم البيانــات المقدمــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم وشــركائها فــي المســابقة؛ التعــاون الدولــي األلمانــي GIZ
ي أطــراف أخــرى.
وجمعيــة  ،GTOألغــراض المســابقة ولــن يجــري تمريرهــا إلــى أ ّ

مقترح ورشتي العمل

الملحق:3

تهــدف ورشــة العمــل إلــى مســاعدة المــدارس المشــاركة علــى تنظيــم مشــاركتهم فــي مســابقة
«نظافتنــا صحتنــا» .وقــد أُعــدَّ ُمقتــرح لجــدول أعمــال ورشــتي العمــل بالتفصيــل ،إال أنــه تجــدر
اإلشــارة -هنــا -إلــى أنــه غيــر ملــزم ،حيــث يمكــن للمــدارس المشــاركة أن تختــار طريقتهــا الخاصــة
إلجــراء تقييــم الوضــع الصحــي القائــم واقتــراح حلــول للحــد مــن انتشــار كوفيــد.19-
يقــوم قائــد الفريــق بإعــداد ورشــة العمــل ،ودعــوة أعضــاء الفريــق للمشــاركة فــي الجلســتين .وفــي
ـادرا علــى تعبئــة نموذج االشــتراك في المســابقة.
نهايــة ورشــتي العمــل يُتوقّــع مــن الفريــق أن يكــون قـ ً
إذا اخترت اتّباع جدول األعمال المقترح أدناه؛ فتأكد م ّما يأتي:
 حساب الوقت الالزم لكل جلسة وتخصيص أوقات استراحة كافية بين الفقرات. التزام جميع المشاركين بأوامر الدفاع الصادرة. -التزام أعضاء الفريق بالبروتوكول الصحي (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).
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جدول األعمال المقترح لورشتي العمل

اليوم األول

أ .البرنامج
المدة المقترحة
 15دقيقة

جدول األعمال والمدة المقترحة تقريبا
1 .1الوصول والترحيب

الشخص المسؤول
مدير المدرسة

ساعة واحدة

2 .2التعريف بالمسابقة
أ .ما هي مسابقة «نظافتنا صحتنا»؟
جلسة استفسارات عامة ( 30دقيقة).
ب .مقدمة حول دليل العودة اآلمنة للمدارس
للعام الدراسي  20(2022/2021دقيقة).
جـ .تحديد مسؤوليات الفريق ( 10دقائق).

قائد الفريق

ساعة ونصف

3 .3تقييم الوضع الصحي القائم  /المرحلة األولى
أ .تحديد المجموعات المعرضة للخطر (15
دقيقة)
ب .رســم خرائــط انتقــال فيــروس كوفيــد-
(19ســاعة واحــدة)
جـــ .جمــع التغذيــة الراجعــة مــن الجميــع فــي
المدرســة
( 15دقيقة)

قائد الفريق

 15دقيقة
الوقت ال ُكلي  3ساعات

4 .4الخاتمة والخطوات الالحقة

قائد الفريق وأمين السر

الرجاء تخصيص استراحات حسب الحاجة

ب .خطة العمل:
 )1الوصول والترحيب:
ينبغــي التركيــز علــى أهميــة المســابقة وعلــى اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة مــن كوفيــد 19-فــي مدرســتك خــال الجلســة
الترحيبيــة .يجــب أن يفتتــح الورشــة مديــر المدرســة ،أو مــن ينــوب عنــه وفقًــا للتسلســل الوظيفــي.
 )2التعريف بالمسابقة:
تبــدأ الجلســة بالتعريــف بمســابقة "نظافتنــا صحتنــا" ،حيــث يقــوم قائــد الفريــق بشــرح المعلومــات المتعلقــة بالمســابقة
كافــة للحضــور .بعدهــا ينتقــل للحديــث حــول دليــل العــودة اآلمنــة للمــدارس للعــام الدراســي  ،2022/2021وإعطــاء نبــذة
تعريفيــة عــن أهــم محــاور الدليــل والرســائل األساســية الموجهــة إلــى المجتمــع المدرســي للحفــاظ علــى بيئــة مدرســية تعليميــة
آمنــة.
بعــد بيــان الرســائل األساســية ومرتكــزات الدليــل؛ ســيتمكن قائــد الفريــق مــن توزيــع األدوار والمســؤوليات علــى فريــق
ورشــة عمــل المســابقة «نظافتنــا صحتنــا».
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وفيما يأتي مقترح لقائد الفريق عن كيفية إدارة هذه الجلسة.
ً
أول :ما هي مسابقة "نظافتنا صحتنا"؟
بوصفــك قائ ـدًا للفريــق؛ فقــد حظيــت بالوقــت الكافــي للتحضيــر ،أ ّمــا اآلن فيتعيــن عليــك
أن تشــرح للفريــق عــن مســابقة "نظافتنــا صحتنــا" وعناصرهــا .ننصحــك بمشــاركة
المعلومــات المختصــرة الــواردة فــي مربــع النــص أدنــاه لتكــون نقطــة انطــاق .أخبرهــم
ضــح أعــاه عــن الخطــوات والجوائــز التــي يمكــن الفــوز بهــا.
ضــا -بمــا هــو ُمو ّ
أي ًبعــد تقديــم المعلومــات األوليــة عــن المســابقة؛ يمكنــك وفريقــك االطــاع علــى الموقــع
اإللكترونــي الخــاص بالمســابقة ()www.nadafetna-sahetna.org؛ وذلــك للعثــور
علــى مزيــد مــن المعلومــات ،إذ يمكــن للفريــق مناقشــة بعــض األســئلة المفتوحــة ،وكيــف
يمكــن أن تتوافــق مســابقة «نظافتنــا صحتنــا» مــع جــدول المدرســة؟
"نظافتنــا صحتنــا" :هــي مســابقة مدرســية وطنيــة أطلقتهــا وزارة التربيــة والتعليــم ،وتهــدف إلــى تفعيــل دليــل العــودة
اآلمنــة إلــى المــدارس  ،2022/2021حيــث يمكــن للمــدارس إجــراء تحليــل للوضــع الصحــي القائــم لتطويــر أفضــل
األنشــطة المناســبة وتنفيذهــا للحــدّ مــن خطــر انتشــار كوفيــد –  19فــي مدارســهم؛ لضمــان بيئــة تعليميــة صحيــة
للجميــع.
ثانيًا :مقدمة حول دليل العودة اآلمنة للمدارس للعام الدراسي 2022/2021
• مــن المهـ ّم أن يفهــم فريــق المســابقة الحقائــق األساســية الهامــة حــول كوفيــد 19-فه ًمــا جيـدًا ،وأن يتعــرف علــى كيفيــة انتقالــه،
لــذا؛ يجــب عليــك بوصفــك قائـدًا للفريــق أن تعطــي نبــذة عــن محتويــات دليــل العــودة اآلمنــة إلــى المــدارس ،وأن تقــدم معلومــات
أساســية عــن كوفيــد ،19-وكيفيــة الحـدّ مــن انتشــاره ،إضافـةً إلــى ضمــان توفيــر بيئــة مدرســية صحيّــة وآمنــة.
• عليــك التأكــد أن أعضــاء الفريــق قــد تشــكل لديهــم جميعًــا فهــم واضــح لمــا ورد فــي قســم "حقائــق حــول فيــروس كوفيــد"19-
الــذي ورد فــي مقدمــة إرشــادات المســابقة وتعليماتهــا.
ّ
• يمكنــك عــرض الملصقــات الثمانيــة التــي تبيــن األنشــطة الوقائيــة اليوميــة الواجــب اتباعهــا للحــد مــن انتشــار كوفيــد 19-التــي
يمكــن إيجادهــا علــى موقــع المســابقة.
ضــا -مناقشــة
• ناقــش مــع أعضــاء الفريــق كيفيّــة تعزيــز تطبيــق هــذه األنشــطة للح ـدّ مــن انتشــار الفيــروس .كمــا يمكنــك -أي ً
آثــار تطبيــق عــدد مــن هــذه األنشــطة ،والحضــور ،والتركيــز علــى فعاليتهــا فــي الح ـدّ مــن انتشــار الفيــروس.
• نقترح أن تخصص ما يقارب خمس دقائق للحديث عن كل ملصق والرسالة األساسية التي يحملها.
ً
تذكــر أن هــذه الملصقــات تحمــل رســائل أساســية مهمــة؛ لكنهــا بســيطة فــي الوقــت ذاتــه ،لذلــك؛ قــد يحتــاج بعضهــا وقتــا أقــل،
وبعضهــا اآلخــر إلــى مزيــد مــن الوقــت.
ثالثًا :مسؤوليات الفريق
 بوصفــك قائ ـدًا للفريــق؛ ســيكون التنســيق مــن أهــم مســؤولياتك ،وتلبيــة متطلبــات المســابقة بشــكل عــام ،والتأكــد مــن تقديــمضــا؛ ســتحتاج إلــى بيــان أدوار كل عضــو فــي الفريــق ومســؤولياته وتحديدهــا.
نمــوذج المشــاركة .أي ً
أدوارا عــدّة لعضــو واحــد،
صــص
يمكنــك تســمية األدوار وتوزيعهــا علــى النحــو المبيــن أدنــاه (كمثــال) ،وتســتطيع أن تُخ ّ
ً
بحيــث يكــون عمــل هــؤالء األعضــاء تحــت إشــرافك العــام
أ .أمين سر الفريق :تدوين المالحظات وتعبئة نموذج المشاركة في المسابقة بالتعاون مع قائد الفريق .ويمكن تعيين شخص
آخر للدعم إن اقتضت الحاجة.
ب .مراقب الوقت :ضمان الحفاظ على الجدول الزمني وااللتزام بمواعيد كل خطوة من خطوات المسابقة ،إضافة إلى مراقبة
الوقت عند تنفيذ األنشطة... ،الخ.
ج .مسؤول المشاركة الفاعلة :ضمان مشاركة أعضاء الفريق الفاعلة جميعهم ،وتعبيرهم عن آرائهم ووجهات نظرهم ،إضافة
إلى التأكد من إسهامهم في مراحل المسابقة جميعها.
د .مسؤول التغذية الراجعة والمتابعة :التأكد أن كل شخص في المدرسة – من خارج الفريق -يمكن أن يكون جز ًءا من
المسابقة ويُسهم في تنفيذ األنشطة لتحقيق النتائج المر ُج ّوة.
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إضاءة:
تذكــر أن األعضــاء جميعهــم يتمتّعــون باألهميّــة؛ بغــض النظــر عــن أدوارهــم ومســؤولياتهم فــي هــذه المســابقة،
وأن وجهــات النظــر كافّــة ستســاعد فــي تكويــن فهــم أفضــل حــول طرائــق انتقــال الفيــروس والحلــول المناســبة للحـدّ
مــن انتشــاره ،لذلــك؛ مــن الضــروري اإلصغــاء إلــى رأي كل فــرد فــي الفريــق.

 )3تقييم الوضع الصحي القائم  /المرحلة األولى
 يمكنــك اآلن بــدء تقييــم الوضــع الصحــي القائــم فــي مدرســتك .ســتجد هــذا النشــاط ممتعًــا حقًّــا ،حيــث يمكنــكاالســتماع إلــى وجهــات نظــر كل فــرد فــي فريقــك ،وتبــادل المعلومــات لتحقيــق أفضــل نتيجــة.
يحتوي الجزء األول من تقييم الوضع الصحي القائم على ثالث جلسات:
عرضة للعدوى.
أ .تحديد الفئات األكثر ُ
ب .رسم خرائط انتقال فيروس كوفيد 19-داخل المدرسة.
جـ .إعداد أدوات التغذية الراجعة للمدرسة.

إضاءة
احتفظ بنتائج هذه الجلسة ،سوف تحتاج إليها عند تعبئة نموذج المشاركة

عرضة للعدوى
أ .تحديد الفئات األكثر ُ
فــي هــذه الجلســة ســيناقش الفريــق وضــع المدرســة بشــكل عــام ،واألســباب التــي تجعــل بعــض الفئــات أكثــر عرضــة
لإلصابــة بالعــدوى مــن غيرهــم ،أو نقلهــا أو اإلصابــة بإعيــاء شــديد نتيجــة كوفيــد.19-
عنــد النظــر إلــى تحليــل فريقــك ،يمكنــك االســتعانة بالقائمــة الــواردة أدنــاه؛ لتقــرر متــى يجــب مراعــاة احتياجــات هــذه الفئــات؟
وأيــن تكــون؟ وكيــف تجــري؟
ال يهــدف هــذا النشــاط الــى إعــان أســماء األشــخاص األكثــر عرضــة للعــدوى؛ لكــن يهــدف إلــى تحديــد احتياجاتهــم
وكيفيّــة حمايتهــم بشــكل أفضــل.
دون النتائج:
• كيف نُحدّد الفئات األكثر عرضة؟ ناقش األسئلة اآلتية ،ث ّم ّ
 مــا هــي الفئــات األكثــر تعامـ ًـا مــع أكبــر عــدد مــن األشــخاص فــي المدرســة (بســبب طبيعــة عملهــم أو ظروفهــم)؟ وهــم بذلــك
األكثــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد .19-
 مــا هــي الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد  19-إلصابتهــم بإمــراض أخــرى قــد تكــون مزمنــة؟ (وهــذا يشــملاألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة ،مثــل :الربــو ،والســكري ،وأمــراض القلــب ،واألوعيــة الدمويــة ،وأي ضعــف
فــي الجهــاز الرئــوي أو األعضــاء ... ،إلــخ)

إضاءة:
صا أو أفــرادًا
عنــد تحديــد الفئــات األكثــر عرضــة؛ ح ـدّد مجموعــات األشــخاص بشــكل عــام ،دون أن يكونــوا شــخو ً
بشــكل خــاص ،وابتعــد عــن ذكــر أســماء أفــراد بعينهــم .إذ تك ُمــن غايــة هــذه الخطــوة فــي تحديــد احتياجــات الفئــات
عرضــة للعــدوى وأماكــن تواجدهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع مســؤول الصحــة وذوي العالقــة
ال ُم ّ
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ب .رسم خارطة انتقال كوفيد19-
يُع ـدّ رســم خريطــة االنتقــال األداة األولــى لفهــم األســباب الجذريــة لطرائــق انتقــال العــدوى فــي مدرســتك .تك ُمــن الفكــرة فــي
رســم خريطــة للمدرســة ومحيطهــا إلــى وضــع تصـ ّـور لألماكــن التــي يكثــر اســتعمالها ،ومــن الممكــن أن تكــون ُم ّ
كتظــة فــي
أغلــب األوقــات ،وكيــف يمكــن التخطيــط للحفــاظ علــى التباعــد الجســدي؟ أيــن تظهــر الممارســات والســلوكات اإليجابيــة
ال ُمتعلّقــة بالحـ ِدّ مــن انتقــال الفيــروس؟ مثــل االلتــزام بارتــداء الكمامــة ،أو حيــث يتــم تشــجيع االلتــزام بســلوكات ُمعيّنــة ،مثــل:
تعقيــم األيــدي باســتمرار لوجــود معقمــات كافيــة فــي ممــرات المدرســة ،وغســل األيــدي بانتظــام فــي مرافــق المدرســة الصحيــة
الداخليــة والمغاســل الخارجيــة.
دون نتائجك على الخريطة بألوان مختلفة.
ً

فيما يأتي؛ الخطوات المقترحة لهذا التمرين:
أ .ارســم مخط ً
كبيــرا واض ًحــا ألرض المدرســة والمواقــع المحيطــة ذات الصلــة ،مثــل الشــوارع
طــا
ً
المحيطــة للمدرســة ،وبوابــات الدخــول ،ومواقــف تحميــل بعــض الطلبــة تنزيلهــم ،والمتاجــر القريبــة... ،
إلــخ .يمكنــك -علــى ســبيل المثــال -اســتخدام الســبورة لهــذا النشــاط .بعــد االنتهــاء ،وتحديــد النتائــج كافــة،
ســتحتاج إلــى تفريــغ النتائــج كافّــة بشــكل منظــم ومرتــب علــى ورقــة كبيــرة؛ لتعليقهــا فــي مــكان بــارز
فــي المدرســة ليراهــا الجميــع.
ب .يمكــن تعليــق الملصقــات التــي تحفــز علــى "التباعــد الجســدي" و "ارتــداء الكمامــة" و "غســل اليدين"
و "التهويــة المنتظمــة" فــي األماكــن التــي يتــم تحديدهــا بعــد طــرح األســئلة اآلتيــة ومناقشــتها:
ضــا ،أو الــكادر اإلداري والتعليمــي
• مــا هــي األماكــن التــي يكــون فيهــا الطلبــة قريبيــن مــن بعضهــم بع ً
ضــا؟
والطلبــة ،أو الــكادر التعليمــي مــن بعضهــم بع ً
• ح ـدّد مســارات الحركــة مــن المحيــط الخارجــي للمدرســة إلــى داخلهــا ،وخــال الممــرات ،والفصــول
الدراســية ،ودورات الميــاه ،ومرافــق الصــرف الصحــي ..إلــخ
• مــا هــي الغــرف الصفيــة ،أو غــرف المعلميــن ،أو المختبــرات ...إلــخ التــي يقضــي فيهــا الطلبــة والــكادر
اإلداري والتعليمــي وقتًــا طويـ ً
ـا معًــا؟
• مــا هــي المواقــع المدرســية التــي ال تُلبَــس فيهــا الكمامــات أب ـدًا؟ وأيــن تُلبــس بشــكل غيــر صحيــح (ال
تغطــي الفــم واألنــف)؟
• أين توجد مرافق المدرسة الصحية ودورات المياه؟ ومتى يجب غسل اليدين؟
• هل تجد ُ
غ َرفًا ومرافق مدرسية ال تتوافر فيها تهوية جيدة؟ حددها على الخريطة إن وجدت
• هل هناك تحديات إضافية يمكنك إضافتها ورسمها على الخريطة؟
دون المالحظــات مــع إجابــات هــذه األســئلة .ســوف تســاعدك تلــك المالحظــات فــي اليــوم القــادم مــن
جّ .
ورشــة العمــل فــي صياغــة األســباب الجذريــة ومســببات انتقــال كوفيــد  19-فــي مدرســتك.
جـ .إعداد أدوات التغذية الراجعة للمدرسة
بوصفــك قائـدًا للفريــق ،ومسـ ً
ـؤول عــن تفعيــل تطبيــق دليــل العــودة اآلمنــة إلــى المــدارس  2022/2021فــي مدرســتك؛
يجــب عليــك -أيضــا -إعطــاء الفرصــة لمــن فــي المدرســة جميعًــا لتقديــم مشــاركاتهم؛ ألن هــذا سيســاعد الفريــق علــى
تحديــد الوضــع الصحــي القائــم بشــكل أفضــل لتطويــر أنشــطة مناســبة الحقًــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن مشــاركة
الطلبــة جميعهــم والكــوادر اإلداريــة والتعليميــة الفاعلــة فــي المدرســة ستســاعد علــى فهــم مــا يقــوم بــه الفريــق ،وتعزيــز
آليــات تنفيــذ األنشــطة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن انتشــار كوفيــد.19-
يمكــن اختيــار عــدد مــن أدوات التغذيــة الراجعــة خــال ورشــة العمــل وبمســاعدة «مســؤول التغذيــة الراجعــة والمتابعــة»
مــن أعضــاء فريقــك ليقــوم بتوثيــق النتائــج وتقديمهــا إلــى بقيــة الفريــق فــي اليــوم الثانــي مــن ورشــة العمــل.
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في ما يأتي أدوات مقترحة يمكن استخدامها لجمع التغذية الراجعة:
 .1علّــق " خارطــة انتقــال كوفيــد "19-التــي رســتمها فــي الخطــوة الســابقة فــي ســاحة المدرســة ،حيــث يمكــن للجميــع رؤيتهــا،
ضــح ماهيّتهــا وكيفيــة العمــل عليهــا (آليــة إبــداء المالحظــات وتقديــم
ضــل أن يكــون هنــاك بعــض الشــرح المرافــق؛ ليُو ّ
ويُف ّ
المقترحــات) .
ً
 .2ضــع صندوقــا للمالحظــات واالقتراحــات ،بحيــث يمكــن لــكل مــن فــي المدرســة أن يقدمــوا إجاباتهــم ومقترحاتهــم علــى
الســؤالين اآلتييــن ( كمــا يمكنــك إضافــة أســئلة أخــرى تســاعدك علــى تقييــم الوضــح الصحــي القائــم بشــكل أفضــل) :
• هل تشعر بأنك محمي من كوفيد19-؟ لماذا؟
• ما الذي يمكن فعله في المدرسة لتشعر بأنك أقل عرضة لإلصابة بـ كوفيد19-؟
خذ بعين االعتبار ما يأتي:
 يُفضّل أن تكون المالحظات واالقتراحات في الصندوق دون ذكر االسم وضع صندوق المالحظات واالقتراحات في مكان واضح يسهل الوصول إليه. وفر أوراقًا لكتابة المالحظات. تأ ّكد ّأن من في المدرسة جميعًا يعلمون بوجود صندوق المالحظات واالقتراحات.
 اقرأ الرسائل بانتظام. .3علّق لوحات تحتوي على األسئلة التالية:
•هل ستأتي إلى المدرسة إذا كنت تعاني من السعال أو آالم الحلق أو أعراض أخرى؟
•دعهم يضعون عالمة في حقل يشير إلى (نعم) أو(ال)
•هل تشعر باألمان والحماية الجيدة من كوفيد 19 -في المدرسة؟
•دعهم يضعون عالمة في حقل يشير إلى (نعم) أو(ال)
ضــا تعليــق خريطــة فارغــة للمدرســة ومحيطهــا ،مــع بيــان مرافقهــا كافّــة ،ووضــع الســؤال اآلتــي عليهــا "أيــن
 .4يمكنــك أي ً
تعتقــد أن تكــون إصابتــك بعــدوى كوفيــد – ُ 19مر ّجحــة؟" ،دعهــم يقومــون بوضــع عالمــة ( )xأو دائــرة حــول المواقــع التــي
يجدونهــا أكثــر خطــورة.
ـرارا للجميــع فــي المدرســة ،وذلــك عــن طريــق التعبيــر عنهــا برســوم بيانيــة أو
 .5ف ّكــر فــي عــرض اإلجابــات األكثــر تكـ ً
توضيحيــة وتعليقهــا فــي أنحــاء المدرســة.
إضــاءة :يمكــن تشــجيع المجتمــع المدرســي علــى إبــداء الــرأي والمشــاركة عبــر اإلعــان عــن "التغذيــة الراجعــة"
عــن طريــق اإلذاعــة المدرســية ،أو مربــي الصــف ،أو المرشــد التربــوي داخــل الغرفــة الصفيــة.
 )4الخاتمة والخطوات الالحقة
 فــي نهايــة اليــوم ،وعنــد انتهــاء ورشــة العمــل ،اطلــب مــن "أميــن الســر" أن يســرد -باختصــار -النتائــج علــى مســامع الفريــق،وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة المالحظــات ومــدى ترابــط المقترحــات.
 تأكد أن "أمين السر" سوف يرسل النتائج المكتوبة لفريق مسابقة "نظافتنا صحتنا" جميعه. تأكد من تسلسل ملخص المالحظات والمقترحات؛ بحيث يسهل ملء نموذج المشاركة الحقاً. ّق نظــرة ً علــى الخطــوات الالحقــة
خطــط لليــوم القــادم مــن ورشــة العمــل عــن طريــق تحديــد التاريــخ والوقــت والمــكان .أل ـ ِ
كمــا هــو ُموضــح فــي جــدول األعمــال.
 تأكــد مــن وجــود وقــت كافٍ للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع المدرســي ومــن ذوي العالقــة .واحــرص مــع"مســؤول التغذيــة الراجعــة والمتابعــة" علــى جمعهــا ،وفرزهــا ،وتوثيقهــا ،وتقديمهــا إلــى بقيــة الفريــق فــي اليــوم الثانــي مــن
ورشــة العمــل.
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أ .البرنامج
صــبّ تركيـ ُ
ـزك علــى اكتشــاف المزيــد مــن التحديــات التــي يمكــن أن تــؤدي
فــي اليــوم الثانــي؛ يجــب أن ين َ
إلــى انتقــال كوفيــد 19-وفهمهــا بعمــق ،بحيــث يمكــن تطويــر أنشــطة للحــدّ مــن هــذه التحديــات وتوزيــع
المســؤوليات علــى أعضــاء الفريــق لتنفيذهــا.
المدة المقترحة
 15دقيقة
ساعة ونصف

 )1الترحيب وملخص عن اليوم األول
 )2تقييم الوضع الصحي القائم  /المرحلة الثانية
أ .تحديد الموارد المتاحة ( 15دقيقة)
ب .فهم التحديات القائمة ومسببات انتقال فيروس
كوفيد ،19-ومعالجتها (ساعة واحدة و 15دقيقة)

الشخص المسؤول
المديــر /مســؤول التغذيــة
الراجعــة
حســب اتفــاق الفريــق
(عنــد تحديــد األدوار
و ا لمســؤ و ليا ت )

 45دقيقة

 )3تصميــم األنشــطة واختيارهــا ،وتحديــد مه ّمــات يُعيّــن مــن قبــل قائــد الفريــق
كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق ( 45دقيقــة)
ال حقًا

 15دقيقة

 )4التحفيز على المشاركة في تنفيذ األنشطة.
( 15دقيقة)

 15دقيقة

 )5تحديد مل ّخص التحديات األساسية واألنشطة المقترحة
( 15دقيقة)

الوقت ال ُكلي  3ساعات
ب.

جدول األعمال والمدة المقترحة تقريبا

اليوم الثاني

يُعيّــن مــن قبــل قائــد الفريــق
ال حقًا
قائد الفريق وأمين السر

الرجاء تخصيص استراحات حسب الحاجة

ُخ ّ
طة العمل:

 )1الترحيب وملخص عن اليوم األول
بعد أن يقوم مدير المدرسة بالترحيب بأعضاء الفريق؛ اطلب من "أمين السر" تلخيص نتائج اليوم األول من ورشة العمل،
وامنح ك ّل فرد في أعضاء الفريق فرصة لطرح األسئلة أو إضافة أفكار جديدة.
اطلب من "مسؤول التغذية الراجعة والمتابعة" تلخيص نتائج استخدام أدوات التغذية الراجعة لمناقشتها .وتأكد ّ
أن "أمين
السر" يسجل المعلومات اإلضافية كافة ،ويضيفها إلى مالحظات الفريق.
 )2تقييم الوضع الصحي القائم /المرحلة الثانية
تُعدّ المرحلة الثانية من تقييم الوضع الصحي القائم الجزء الرئيس في حصر التحديات النهائية التي تسهم في انتشار عدوى
كوفيد .19-وبنا ًء على التحديات المحددة ،ستقوم وفريقك بتصميم بعض األنشطة التي تسهم بالحدّ من انتشار كوفيد 19-في
مدرستك.
يحتوي الجزء الثاني من تقييم الوضع الصحي القائم على جلستين مقترحتين
أ .الموارد المتاحة.
ب .فهم التحديات التي قد تسبب العدوى بـ كوفيد 19-وانتقاله ،ومعالجتها.
ستُساعد معرفة الموارد المتاحة وفهم أسباب العدوى في عملية العصف الذهني؛ الختيار األنشطة المالئمة وتصميمها
لمعالجة التحديات المبنيّة على واقع مدرستك.
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أ .الموارد المتاحة
ناقش الفريق :ما هي الموارد المتاحة التي ستساعد على تنفيذ األنشطة؟ يمكن أن يطلب قائد الفريق من أمين السر أن يُعدّ
قائمةً بالموارد المتاحة كافّة لتكون مرجعية عند تصميم األنشطة الخاصةُ .كن مستعدًّا لتحديث القائمة بأفكار جديدة طيلة
العملية.
•ما هي الموارد المادية المتوافرة التي يمكن استخدامها في المدرسة؟
•المغاسل الخارجية ،د َِلء المياه ،المعقمات ..إلخ
•ما هي الموارد المالية المتاحة؟
•ما هي القدرات والمهارات التي يجب أن يسهم بها أعضاء فريق مسابقة "نظافتنا صحتنا"؟
•من يُمكنه تقديم دعم إضافي؟ ف ّكر في أولياء األمور ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع المحلي،
...إلخ
ب .فهم التحديات التي قد تسبب العدوى بـ كوفيد 19-وانتقاله ،ومعالجتها
 .1من الضروري فهم اإلجراءات الوقائية كافّة للحدّ من انتشار كوفيد  19-في المدارس؛ إذ يمكن إيجازها بالرسائل األساسية
(النشاطات الوقائية اليومية) الواردة في دليل العودة اآلمنة إلى المدارس .2022/2021
ّ
االطالع على الملصقات التابعة للمسابقة للتعرف على بعضها باتّباع الرابط اآلتي:
يمكنك
 www.nadafetna-sahetna.orgكما يمكنك االعتماد على النتائج المستخرجة من رسم خارطة انتقال كوفيد  .19-تستطيع
ضا -استخدام األسئلة اآلتية وتدوين النتائج في ورقة منفصلة لك ِّل موضوع:
أي ًدون
•ما الذي نُ ِفّذ -سابقاً -لتحقيق هذا اإلجراء الوقائي في مدرستك؟ إذا لم يكن هناك أي نشاط سابقِ ّ ،
ذلك فقط.
•هل تجد التدابير الوقائية الحالية فعَّالة؟ إن لم تكن كذلك ،فما هي التحديات؟
•هل تجد تحدّيا ٍ
التطرق إليها ،وجرى تحدُيدها؟ ويمكن تصميم إجراءات وقائية لها؟
ت أُخرى لم يجري
ُّ

صاغــة بدقــة -لتُل ّخــص نتائجــك ،ورتبهــا حســب األولويــة تبعًــا للوضــع الصحــي
إضــاءة :ضــع قائمــة بالتحديــات ُ -م َ
القائــم فــي مدرســتك.
 .2ابدأ بالتحدي ذي األولوية ،واسأل عن األسباب األساسية التي أدت إلى وجوده حتى تجد السبب الجذري الذي يُم ّكنك من
تصميم نشاط مالئم أو تطويره .انظر المثال اآلتي:
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التحدي في تطبيق اإلجراء الوقائي "المحافظة على التباعد الجسدي" هو:
ال يحافظ الطلبة على مسافة أمان كافية في الممرات
لماذا ال يحافظ الطلبة على مسافة أمان كافية في الممرات؟
ّ
(أدناهُ؛ إجابة واحدة عن هذا السؤال باللّون األسود ،وأخرى باللون األحمر.
ك ُّل إجابــة تقــودك -فــي قراءتهــا تنازليًّــا -إلــى الســبب الجــذري الــذي يوجهــك إلــى نشــاط للوقايــة مــن
كوفيــد 19-فــي مدرســتك)
أ .ألن عددهم كبير بالنسبة إلى المساحة المتاحة(السبب الظاهر)
لماذا عددهم كبير بالنسبة إلى المساحة المتاحة؟
ألنهم جميعًا يصلون في الوقت نفسه ( ُمسبب السبب)
لماذا يصلون جميعًا في الوقت نفسه؟
ألن الطلبــة مــن الفئــة العمريــة الواحــدة لديهــم الجــدول الزمنــي نفســه (وهــو
الســبب الجــذري لعــدم المحافظــة علــى التباعــد الجســدي الــذي يمكــن معالجتــه
عــن طريــق تصميــم نشــاط مالئــم)
ب .ألنهم يتحركون في كل مكان وال يمشون بانتظام (السبب الظاهر)
لماذا يتحركون في كل مكان وال يمشون بانتظام؟
ألن الممــرات ال تحتــوي علــى عالمــات تُحـدّد مــكان المشــي (وهــو الســبب الجــذري لعــدم
المحافظــة علــى التباعــد الجســدي الــذي يمكــن معالجتــه عــن طريــق نشــاط مالئــم)
يمكنك -اآلن -عمل عصف ذهني؛ للتوصل إلى أفكار لألنشطة التي يمكنك تنفيذها في مدرستك باستخدام أدوات االستفهام
(لماذا ،أين ،متى...إلخ) .وبتتبُّع األسباب؛ تكون قد حصرت األسباب الجذريّة للتحديات في تطبيق اإلجراءات الوقائية.
ما اإلجراء الذي يمكن تنفيذه لمعالجة السبب الجذري لهذا التحدّي؟
أ .معالجة السبب الجذري باللون األسود :يُمكن تحديد أوقات مختلفة لوصول الطلبة حسب الفئة
الممرات
العمرية؛ وذلك لتجنب ازدحام
ّ
ب .معالجة السبب الجذري باللون األحمر :يمكن وضع عالمات إرشاديّة على األرض؛ حيث يمكن
ممرات المدرسة.
ألي شخص في المدرسة أن يتتبّعها خالل حركته في ّ
عند تصميم األنشطة؛ تذكّر أنها يجب أن تُسهم في تحسين واحدة على األقل من الركائز اآلتية:
 .1البنية التحتية :تشمل الحفاظ على بنية المدرسة التحتية والمرافق ،وتوافر األدوات والمواد الالزمة باستمرار ،وعند
الضرورة.
 .2البنية التنظيمية :يمكن إلدارة المدرسة تحسينها عن طريق رفع مستوى التنظيم في المدرسة؛ وذلك ببيان األدوار
والمسؤوليات ،وتوكيل أشخاص للقيام بمهمات محددة تحت إشراف مدير المدرسة.
 .3تعزيز السلوك اإليجابي ،ونشر السلوكات الصحيحة في المدرسة
تساعدك هذه الركائز الثالث على تحديد نشاط فاعل يُحقّق النتيجة المر ُج ّوة.
مثال :عندما تريد أن يرتدي الطلبة الكمامات؛ عليك التفكير في الركائز الثالث:
البنية التحتية :يجب أن تكون الكمامات متوافرة في المدرسة.
.1
البنية التنظيمية :يجب توزيع الكمامات
.2
السلوكية :يجب على الطلبة والكادر اإلداري والتعليمي ارتداء الكمامات بشكل صحيح في أثناء تواجدهم في المدرسة
.3
ينص عليه دليل العودة اآلمنة إلى المدارس.
حسب ما
ّ
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إضــاءة :فــي نمــوذج المشــاركة فــي مســابقة «نظافتنــا صحتنــا» الخــاص بــك علــى موقــع المســابقة ،وبعــد
إدخالــك للنشــاط األفضــل بنــا ًء علــى الســبب الجــذري ،ســيتطلب منــك اختيــار الركيــزة أو الركائــز التــي سيســهم
النشــاط فــي تحســينها .ضــع إشــارة فــي المربــع التابــع للركيــزة المعنيّــة.
 )3تصميم األنشطة واختيارها ،وتحديد مه ّمات ك ّل عضو من أعضاء الفريق:
رت قائمــة بأفضــل األنشــطة التــي يمكــن تطبيقهــا بنــا ًء علــى الوضــع الصحــي القائــم فــي مدرســتك .فــي
هنــا؛ ســتكون قــد طـ ّـو َ
هــذه الفقــرة؛ ســتقوم أنــت وفريقــك باختيــار األنشــطة وتوزيعهــا لمعالجــة الســبب الجــذري للتحديــات ،مــع اإلشــارة إلــى أهميّــة
األنشــطة التــي يجــري تنفيذهــا بالفعــل؛ فإنــك تحتــاج إلــى مزيــج مــن األنشــطة لتغطيــة األنشــطة الوقائيــة الثمانيــة كافّــة فــي
ضــا -تصميــم أكثــر مــن نشــاط ليعكــس إجــرا ًء وقائيًّــا واحـدًا.
مدرســتك ،م ّمــا يعنــي؛ أنــه يمكنــك -أي ً

إضــاءة :ســتقوم بتصميــم ثمانيــة أنشــطة (فــي الحــد األعلــى)؛ إذ يُغطــي كل نشــاط فيهــا واحــد مــن األنشــطة
الوقائيــة علــى األقل(حيــث يمكــن للنشــاط المصمــم أن يغطــي أكثــر مــن نشــاط وقائــي) ،كمــا يمكــن اختيــار
النشــاط الوقائــي الــذي يع ـدُّ تحدّيًــا أكثــر مــن مــرة وتصميــم أكثــر مــن نشــاط ،علــى أن تغطــي النشــاطات
المصممــة جميعهــا النشــاطات الوقائيــة كافّــة.
السر أن يلخص نتائج األنشطة المطورة ويعرضها على الفريق.
 .1اطلب من أمين
ّ
 .2ناقش كل نشاط:
أ .هل هذا النشاط فاعل للح ِدّ من انتشار كوفيد19-؟ (تقييم فاعليته :مرتفع/متوسط/منخفض الفاعلية)
ب .ما هي المصادر الالزمة لتنفيذ النشاط؟
ت .كيف ينسجم هذا النشاط مع األنشطة المقترحة األخرى؟
التطرق إليه بالنشاط المناسب.
يجر
ُّ
 .3مراجعة القائمة :تفقّ ْد القائمة إذا ما كان هناك سبب جذري لم ِ
يختار قائد الفريق األنشطة اإلضافية التي يجب تقديمها إلى إدارة المدرسة (إن لم تكن موجودة ومنفذة من األساس).
 .4يمكن لكل عضو في الفريق تحديد أنشطته المفضلة واختيار األنشطة التي سيقودها في التنفيذ ليصبح
قائد النشاط
على كل قائد نشاط أن يُعدّ ُخطة ألنشطته ،بالنظر إلى:
أ .ما هي مه ّمات تنفيذ هذا النشاط؟
ب .من يجب أن يشارك في التنفيذ؟
ت .متى يجب تنفيذ كل مهمة؟
ث .ما هي المصادر المطلوبة؟
 .5يقوم قائد الفريق بالموافقة على خطط األنشطة المقدمة ،وإدراجها في المكان المخصص في نموذج المشاركة.

يجب أيكون لديك -اآلن -قائمة باألنشطة التي يسهم تنفيذها مجتمعة في:
•أن تكون فاعلة في الحد من انتشار كوفيد.19-
أن تكون سهلة التنفيذ في المدرسة.
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 )4التحفيز على المشاركة في تنفيذ األنشطة
ُّ
أنــت بحاجــة إلــى تعــاون كل مــن فــي المدرســة؛ كــي يكــون حلــك ال ُمقتــرح ناج ًحــا ،بحيــث يتوجــب عليهــم المشــاركة بالنشــاط
وااللتــزام بالقواعــد ليبقــى الجميــع فــي صحــة جيدة.
ناقــش مــع فريقــك كيفيّــة تشــجيع المجتمــع المدرســي جميعــه علــى اإلســهام فــي تنفيــذ األنشــطة ال ُمصممــة بنــاء علــى تقييــم
الوضــع الصحــي القائــم ،واكتــب نتيجــة المناقشــات علــى شــكل نقــاط.
 )5تحديد ملخص التحديات األساسية واألنشطة المقترحة
ـادرا علــى مــلء نمــوذج المشــاركة فــي مســابقة "نظافتنــا صحتنــا" بالرجــوع
بعــد ورشــتي العمــل ،ســيكون قائــد الفريــق قـ ً
إلــى المالحظــات الموثقــة
من المه ّم التأ ُّكد من تلخيص النتائج مع الفريق؛ وذلك ليكون باستطاعتك اختتام الجلسة.
نهاية الخطوة الثالثة (ورشة العمل)
اآلن؛ يمكــن لــكل عضــو فــي فريــق المســابقة البــدء بالخطــوة الرابعــة " تنفيــذ األنشــطة المقترحــة داخــل المــدارس " وهــي
اســتئناف مســؤولياته ،وتنفيــذ األنشــطة المســؤول عنهــا كمــا ورد فــي البدايــة.
فــي الخطــوة األخيــرة؛ وهــي الخطــوة الخامســة "توثيــق الخطــوات الســابقة كافّة " ،يجــب عليك إنهــاء تعبئة نموذج المشــاركة
فــي مســابقة " نظافتنــا صحتنــا" عن طريــق تحميل الصور المطلوبة كافّــة :صورة جماعية لفريقك ،وصــورة توضح خطوات
العمــل ،أوتصميمهــا أو تنفيذهــا وتحميلهــا فــي المــكان المخصــص بجانب النشــاط المعني (اختــر صورة واحــده -فقط -عن كل
نشــاط مقــدم بصيغــة ( )jpg.وبســعة ال تتعــدى  2MBللصــورة) .باإلضافة إلى تضميــن فيديو يوثق مراحل المســابقة ،تصميم
وتنفيــذ األنشــطة فــي المــكان المخصــص في نموذج المشــاركة ( مــدة الفيديو ال تتجــاوز دقيقة ،ويجب أن يكون بجــودة عالية).
لتقــوم بذلــك؛ قــم بالدخــول إلــى حســابك الــذي أنشــأته علــى موقــع المســابقة  ، www.nadafetna-sahetna.orgوقــم بتنفيــذ
المطلــوب أعــاه فــي موعــد أقصــاه األحــد  21تشــرين الثانــي . 2021
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نموذج المشاركة في مسابقة «نظافتنا صحتنا”

يتكون نموذج المشاركة في مسابقة « نظافتنا صحتنا» من خمسة أجزاء:
الجزء األول :بيانات المدرسة
الملحق:3
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الجزء الثاني :معلومات الفريق

)

(MB 2

JPG

.
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الجزء الثالث :سلسلة التحديات ،األسباب الجذرية للمشاكل واألنشطة المقترحة
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الجزء الرابع :التحفيز والتعاون
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الجزء الخامس :التوثيق
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