


 2017جائزة السالم والتعاون المدرسية 

 النظر الى النجوم

 مستقبل العالم

، A\RES\54\68العامة قرار الجمعية " )تحسين حياة االنسان في ءتكنولوجيا الفضاو"اسهامات العلم  إلى التعريف ب يهدف والذي ،""االسبوع العالمى للفضاء اكتوبر 10الى  4سنويا وعلى مستوى دولي من  حتفلي

 (.1999ديسمبر  PDF، 6 ملف

معاهدة  تدخل ،ا فتح الطريق الى استكشاف الفضاءمهو و ،اسبوتنك() الخارجيلى الفضاء األرض إمن  تم إطالق أول قمر صناعي 1957اكتوبر  4ن االعتبار أ فيللفضاء بالوضع  العالمياالسبوع تم اختيار موعد 

 أخرى.بما فيها القمر وأجسام سماوية  استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي فينشطة الدول منظمة ألال 1967أكتوبر  10إلى حيز التنفيذ في المبادئ 

جيال لأل التعليم() قوة األكثر األداة خالل من التوعيةتهدف الى  التيهذه الجائزة  ستلهامالنجوم ال تنظر إلى ،مم المتحدة لشئون الفضاء، مكتب األUNOOSA وبالتعاون معهذا العام  في ن منظمة السالم والتعاونإ

  عالمي.ذات طابع  اجتماعيةموضوعات الجديدة حول 

 نداء الى المعلمين 

تريد مساعدتك  على التوالي 35وللعام منظمة السالم والتعاون  اإلنسانية. إنتحسين العالقات في نا غبرذا ما إوذلك عملنا كمربين  فيبشكل مستمر حاضرة تكون  نإجتماعية يجب أات إن التعليم والتوعية موضوع 

  فيه.تعمل  الذيتشكل جزءا من المبادئ التعليمية فى المكان  هي بالتأكيد األهداف، التيمعنى لهذه  ضفاءوإ تحفيز الطالبمن أجل  ،عن طريق هذه الدعوة مة الصعبة وتتيح لك أنشطة مختلفةفى هذة المه

 . للمشاركة وشكرا لكنحن ندعوك عملك مهم ولذا ف

 "العالممستقبل  –"النظر الى النجوم 

 (.اعوام 6)حتى الرسم الحر   -1

 .ر الصغيريرواية األم ن يوما ما كل شخصا منا يمكنه ان يجد نجمه".بهدف أن يكو تضيء ل ما إذا كانت النجومءتسا"أ

 ؟وظيفتها وماهي ؟ما هى الشمس :األطفال بمعلومات أساسية حول الفضاءأن يزودوا نطلب من المعلمين  ولهذاالفضاء، دولى فى التوعية والتعليم بشأن دعم التعاون ال األمم المتحدة هومنظمة أحد أهداف 

 فيماذا هناك  ترى؟ بعيدا عن البيانات عندما تنظر الى السماء ماذا .... لكنرحالت إلى القمر والمريخ وال ،المذنباتو ،ب، واألقمار الصناعية ووظيفتهاالكواكو ،وطريق درب التبانة ،والقمر، والنجوم

 ؟هناكماذا تريد أن يكون  األعلى؟

 حجم كبير(. ) DIN-A4حجم  فيبرسم  عن اإلجابة عن هذه القضايا لألطفال. عب رلهام إيضا مصدر هي أوبالتاكد ف ،وفنانيين ابكت  للهام النجوم كانت مصدر إ

 (عام 12إلى  7لوحة وشعار )من  -2

الفضاء ن يستخدم ى أبما فيها الحرص عل ،فؤائد الفضاءب كل سكان االرض قادرين على االستمتاع ن يكونارجي حاولت أطريق مكتب شئون الفضاء الخ وعن ،األمم المتحدةمنظمة ن خالل نصف قرن فإ

 األنسان؟إسهامات العلم والتكنولوجيا الفضائيين لتحسين حياة  هو اعتقادك بشأن ما .ألهداف سلمية الخارجي

 سم 70*50وأكبر حجم  سمDIN-A3 (29.7*42) أقل حجم .يعضضه قصير ونص  عبر عن أجاباتك من خالل لوحة 

 .تركة(. تحديات مشعام 15إلى 12جماعي ) لوحة جدارية أو عمل -3

 نسانيتناء "... سيجعلنا نتذكر إالت الفضااليوم العالمى رحرسالة االمين العام فى  في. لرحالت الفضاء العالمياليوم  (A\RES\65\271)قرار حدة تاألمم الممنظمة ابريل من قبل 12تم إعالن  

 .جماعيةلتغلب على التحديات الجل امن أ لجمع الجهودالمشتركة وحاجاتنا 

www.un.org/es/events/humanspaceflightday/sgmessage_2012.shtml 

 جماعي.او عمل  رسم جداريالتحديات من خالل  نا ما هي هذهل توضخوان أو تجميع الجهود ماهى تحديات التى تواجه االنسانيه؟ نطلب منكم

 عام(  18الى16رسم حر )من  -4

ند إلى رسالة اإلمين العام خرى نستمرة أ ؟صغير وهويسافر الى القمر رائد فضاء و صبحن يأ غبل لم يراطفاألفمن من  حلم،ن العلم والتكنولوجيا، ألنه عبارة عن تحقيق م بعداذهب ي "الفضاء سباق"إن 

 حالمهم ".تحدة عندما قال "...هذا اليوم يحض الشباب بشكل خاص على تحقيق ألممم الإل

  .و ما تشعر بهأ تتخيلهو ما ر  يظهر فيه ما تراه أح فنيعن طريق عمل  عالقةال عبر هذه حالمك؟ماهى أ

 

  ستثنائيةين االجائزة يوري جاجار

 ن الجمعية العامة قد اعلنتفإ ولهذا ،نسانيةاإللصالح لى استكشاف الفضاء هو حدث تاريخي  فتح الطريق إو ،1961ابريل  12في  ي جاجارين باول رحلة فضائيةيورمولد ال الروسي ،السوفيتيمواطن القام 

  الفضاءلرحالت  العالميبريل اليوم إ 12 بتاريخ A\RES\65\271 رقم في القرار

أن ومن أجل  ،التى صنعت تاريخيا هذه الشخصية التعرف بشكل أكثر علىجل من أعمل حفلة فى المدرسة تقوموا ب ننقترح عليكم أ ".جعل ممكنا ما كان يبدوا مستحيال " الذي رجلالهو  جاجارينيورى 

 نه من الممكن "فعل ما يبدوا مستحيال ".الشباب من كل األعمار أ عرفي

  الهام.ديوهات لهذا االحتفال يبعث لنا بصور وفا

 

 .(والروسية واإلنجليزية، ،والفرنسية ،واإلسبانية ،الصينية ،المتحدة )العربيةمم للغات الست الرسمية لأللغة من ا: تقدم األعمال فى بأي اللغات

 

 التسليم:مدة 

 اسبانيا:لدولة  بالبريد العاديلكترونى أو من األفضل أن يكون سواء بالبريد اإلمؤسسة السالم والتعاون فى مدريد فى مقر  2017يوليو  4يجب ان تقدم االعمال قبل 

 مؤسسة السالم والتعاون

C/Melendez Valdés, Nº 68, 4 izq – 28015 Madrid - España 

 (34) 915435282فاكس:  -(34) 915496156 : هاتف

 pazycooperacion@hotail.com -www.peaceandcooperation.orgالبريد االلكترونى: 

 ومغلق.فى ظرف ملحق  لكل المشاركينى والهاتف و/او البريد االلكترونى تمام العمل ونوان المركز التعليمكل األعمال التى ترسل بالبريد العادى يجب ان يذكر فيها االسم واللقب والعمر وقت ا

  pazycooperacion@hotail.comالى ن ترسل الروابط فإنه من األفضل رفعها على اليوتيوب وأ ،لينايديوهات إجل ارسال الفمن أ الفديوهات:إرسال 

 

 :لجنة التحكيم الدولى

  ستجتمع فى مدريد فى 11 شتنبر 2017 فى المعهد المصرى 

 :الجوائز

 فئة.ست دبلومات لكل 

 يورو.300 قيمتهاجوائز  تس

 

 : كولياالحتفال البروتو

 .والسالم " الدراسي للتفاهماليوم " ب ذكرى االحتفال . في2017 فى فيينا، النمسا، مع UNOOSA و Misión Permanente de España،  اكتوبر 

 

هذه الدعوة  مثل العائلة،لى الدفاع عن حقوق ادارات التى تهدف إالمب عمت كثيرا منة دمنذ بداية هذه المؤسسفنطونيا. اكين أخو الم اإلسبانيالسناشط على يد  1982السالم والتعاون عام  تأسست مؤسسة

حتى هذه اللحظة  .1999عام  في ECOSOC نخاصة مجائزة و ،1987عام  في "رسول السالم "جائزة  منحومن قبل االمم المتحدة تم االعتراف به  هذه المبادرة قدالعمل الخاص بف .مدرسيةللجائزة ال

 والتعاون.منظمة السالم لللجائزة المدرسية  السنوية نحاء العالم قد شاركوافى هذه المسابقةع أمن جمي المدرسين والطالب من هناك مايزيد عن مليون

 التحديبروح لمعلمين والمعلمات الذين ساعدونا على تعليم وتنشئة االطفال فى العالم اوبالخصوص اشكرا  أفضلإلى الجميع شكراعلى المشاركة وخاصة شكراعلى إيمانكم بانه معا يمكننا الوصول الى عالم 

 يحتاجها هذا المجتمع  التي
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