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"مسابقة اإلبداع" 2020-2021
تحت عنوان" :نظرتي للحياة برؤية إبداعية"
طالبنا األعزاء ،يسرنا اإلعالن عن مسابقة اإلبداع والتي تشمل:
-

التصوير الفوتوغرافي.
الكتابة اإلبداعيّة (ممكن المشاركة بإحدى اللغات الثالث :العربيّة  /العبرية  /اإلنكليزيّة).
الرسومات المعبّرة.

ي واحد فقط في كل مجال .أي أنه يمكنه المشاركة في إحدى المجاالت أو في
يحق لكل طالب/ة االشتراك ،بنتاج إبداع ّ
أكثر من مجال في آن واحد على أن تقتصر مشاركته في كل مجال على إنتاج إبداعي واحد.
فكرة المسابقة تكمن في تعبير الطالب عن نظرته للحياة في إنتاج إبداعي متميز يكون من خالل رسمة/صورة /كتابة ،شرط
أن تكون من فكرته وتعكس وجهة نظره.
أهداف المسابقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تطوير الجانب اإلبداعي لدى الطالب ومنحهم الفرصة للتعبير عن رؤيتهم من خالل الصورة ،الكلمة والفن
ي.
التشكيل ّ
تطوير هوايات كامنة لدى الطالب ،خصوصا في هذه الفترة التي يصعب بها ممارسة هوايات كثيرة.
التنفيس عن الضغوطات من خالل ممارسة فعاليات محببة وهادفة.
خلق روح المنافسة الطيبة البناءة من خالل عمل ابداعي مشترك بين طالب المدرسة.
إعطاء فرصة للطالب للتعبير عن رؤيتهم للعالم الخيالي/الواقعي من منظورهم الشخصي ،وتوثيقه من خالل
إنتاجات إبداعية.
التحضير لمعرض /جدارية صور /إصدار مجلة ابداعات وغيرها من األفكار الفنيّة األخرى.
السعي لتطوير المسابقة على نطاق أوسع مستقبال.

شروط المسابقة:
.1

كل طالب/ة يشارك بصورة واحدة فقط أصلية من تصويره في اآلونة األخيرة (صورة حديثة) ،و/أو نتاج أدبي
ي من تأليفه ،و/أو رسمة معبّرة واحدة .باإلمكان المشاركة في كل مجال من المسابقة بنتاج واحد فقط
إبداع ّ
للطالب/ة.
يجب تعبئة النموذج المرفق (اشتراك وموافقة) وإرساله مع النتاج اإلبداعي أيًّا كان ،وال تتم المشاركة في
المسابقة بدون النموذج مع كل التفاصيل المطلوبة والتوقيع.
مهم كتابة اسم  /شعار  /تعليق للصورة أو للرسمة أو للنص األدبي.
يُمنع إجراء أي تعديل على الصورة /الرسمة بأي برنامج أو تطبيق ،وعدم إضافة مؤثرات /فلترات على
الصورة.
يحق للمدرسة نشر الصور والرسومات والكتابات اإلبداعية بموقع المدرسة أو بمواقع التواصل االجتماعي أو
بأية طريقة تراها المدرسة مناسبة.
تقوم لجان التحكيم باختيار النتاج الفني الفائز من كل مجال (ك ّل لجنة بمجالها).
يتم اختيار أول  3مراتب فائزة بكل مجال ويحصل الفائزون على جوائز قيّمة من المدرسة.
قد يُقام الحقا معرض صور أو جدارية أو مجلة إبداعات باستخدام هذا النتاج مع أسماء الطالب وفقا لما تراه
المدرسة مناسبا.


-

لمزيد من التفاصيل يُرجى التواصل مع مركزة المسابقة المعلمة هناء لولو 052-8245564:
للتسجيل يرجى تعبئة النموذج المرفق بالرابط بحضور ولي أمر الطالب المشترك
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccnUhvWxqmD_Qo_bNey6hanLVqt9dpjuFfB15282aWJCSWw/viewform
يُرسل النتاج اإلبداعي الى عنوان الكالسروم التالي:

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

-

https://classroom.google.com/c/MjE1NTA2ODk5MTU1?cjc=ugqumvr

أو عبر االنضمام من خالل الكود التاليugqumvr :

الموعد النهائي إلرسال الصورة والنموذج الى عنوان المسابقة 29.01.2021

