
 

2020وقين اإلفتراضي معرض الموهوبين والمتف  
 هليةألا

 .. المشاركة طوعية2020-2019للعام الدراسي والمتفوقين الموهوبين الطالب مفتوح لجميع 

 الخطوة األولى

بحلول  (HISD) اإلعالميالمنطقة التعليمية بيان  والموافقة على لتسجيلا الطالب يجب على مشاركة في ال لتكون مؤهالا 

 .2020 (أبريلنيسان) 29األربعاء 

 تفاصيل المعرض االفتراضي

 ؟ من •

o الذين الموهوبين الطالبا جميع: 

 و  المشاركةب تأكيد علىالحاصلين  و سجلوا ▪

 للمنطقة التعليمية.  اإلعالمي البيان على افقوو ▪

 

 ماذا؟ •

o ل.موهوب مستقلب طا لعرض بحوث معرض إفتراضي  

 و  المشاركةب تأكيد على لاصوح مسجل ▪

 للمنطقة التعليمية. اإلعالمي البيان على افقوو ▪

o ا قد أنشالفديو   يكون أن يجب  . ميزةوأن ي   لموهوبل ا

o يلي ما ويتضمن أقل أو دقائق خمسلمدة  الفيديو يكون أن يجب: 

 شرح الموضوع المختار علمياا  ▪

   النشاط تطوير أو البحث تفاصيل ▪

   الواقعي للتطبيق اا وصف ▪

 .المستقبلية البحوثأو التالية للخطوات توصيات أو خطط ▪

 

 متى؟ •

o 2020 أبريلنيسان / 30 في التسجيل ينتهي. 

o فتراضيةإلا الطلبات تقديم يجب: 

 إلبتدائيةارس ادالمطالب  –أيار/ مايو  11 ▪

 طالب المدارس الثانوية وأيار/ ماي 18 ▪

o  2020 يونيوحزيران / 1 حتى  مايومارس / 18 في للمجتمع فتراضياإل معرضاليسوق. 

o 2020أيار  26ئزين في ااإلعالن عن الف . 

 

 ؟  لماذا •

o ا وقت يعدهذا ف  ب عد عن الب الموهوبينالط  يتعلم طالما ا رائعا  .المستقلة البحوث في إلشراكهما

o ةالتقديمي وضوالعر البحث مهارات خالل من المستمر التعلم وتعميق بتوسيع للباحثينتسمح  ةالبحوث المستقل. 

 

 

https://forms.gle/hSexHAUyRSLPoaLW8


 أين؟ •

o لمشاهدة الجمهور من خاللووضعها   طالبالا أعمال جميع تقديم سيتم( Renzulli Learning). 

o معرض إلىالعالقة في المنطقة التعليمية من الوصول  أصحابو  أفراد المجتمع جميع سيتمكن( HISD + 

Renzulli Learning   )إلفتراضي التعليمي.ا 

 .الحاجة حسبو الزمني الجدول مواعيد تعديل في بالحق يحتفظ والمتفوقين الموهوبين قسم أن مالحظة يرجى *

 

 كيف؟ •

o فتراضيةإلا الطلبات لتقديم ورابط مشاركةالب أكيدتلين المسج بستلم الطالسي. 

o المشاريع أو بحوثلل فردية أفكار لطالبا لدى يكون قد. 

o طالب:لل يمكن 

   الشخصي االهتمام ذات اضيعالمو في التقديم ▪

  أو  Renzulli Project Wizardضيع بشكل شخصي من إختيار الموا ▪

 .المعلم من معين موضوع طلب ▪

o تصميم تمد لق (The Renzulli Learning Beta Project Wizardلدعم ) خالل من المشروع  القائم على التعلم 

 .بخطوة خطوة بسيطة عملية

 

 ؟واردمال •

o بها مسموحالوة المتوفر الفيديو إرسال أفكار تدعم التي المختارة الموارد إلى مصادر. 

o تتضمن   قتراحاتإلا بعضProjectsTexas Performance Standards   و  

LibraryA A -Royal Fireworks Press و   Learning Renzulli .  

 

 مؤثر فيديو لعمل نصائح

 .السؤال أو الموضوع أو الحل الفيديو يدعم أن يجبو الموضوع التركيزعلى •

 .واضح  هدف لديك يجب أن يكون •

  ستخدام إ عندأن تثبت المصدر وتذكر آخر شخص صورة أو محتوى أو رسومات ستخدامإ قبل الموافقة على حصلإ •

 .آخر شخصأي  محتوى

 .أقل أو دقائق خمسالمحدد إلتزم بالوقت  •

 .منظمة بطريقةو للغاية ومركزة واضحة المعلومات •

 .الخاتمة لدعم منطقي بإسلوب  المعلوماتتقديم  •

 .جيد بشكل اللقطات تأطير. الكاميرا ثبات على حافظ •

 .الرئيسية النقاط لتوضيح اإلعالم وسائل ستخدامإ يتم •

 .ستماعإلا وسهل الجودة عالي الفيديو صوت أن  من تأكد. ضوضاءال  من الحد  •

 .والنحوية اإلمالئية األخطاء لتجنب ابةالكت مراجعة •

 .معكالفيديو مراجعة ما شخص من طلبإ •

 

 مساعدةلل

الموهوبين و المتفوقين على قسم   الموهوبين والمتفوقين في المدرسة أو بمنسق تصلإ  المساعدة إلى بحاجة كنت إذا •

 . advancedacademics@houstonisd.orgالبريد اإللكتروني 

 .)Renzulli Learning Project Wizard) إرشادات على للحصول التعليمي الفيديو شاهد •

https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be
https://www.texaspsp.org/
https://www.rfwp.com/
https://renzullilearning.com/
mailto:advancedacademics@houstonisd.org
https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be

