
 تقرير عن اليوم الوطني للتعاون المدرسي

 

يعد اليوم الوطني للتعاون المدرسي من أهم المناسبات التي تهدف إلى تنميّة التفاعل بين المتعلّمين بالمملكة العربيّة 

يلي سندرج الّسعوديّة، والتي يتم إحياؤها من أجل تمكين الطلبة من التعامل مع تقنيّة التعلّم الذاتي، والتشاركي، وفيما 

 تقريراً عن اليوم الوطني للتعاون المدرسي:

 

 مقدمة تقرير عن اليوم الوطني للتعاون المدرسي

 

إّن اليوم الوطني بشكل عام عبارة عن حريّة األفراد في االنتماء إلى وطن يحتويهم، ويحتوي أحالمهم التي يسعون إلى 

ل الطرق والوسائل الممكنة في سبيل التفوق على الدول تحقيقها على ارضه، من خالل السعي إلى تطوير البالد بك

المحيطة به في مختلف المجاالت. ومن هنا جاءت فكرة اليوم الوطني للسعودية، واليوم الوطني للتعاون المدرسي أيًضا، 

من أجل الوصول إذ يتعاون األفراد في هذا اليوم على االحتفال به، فلكل فرد من أفراد المجتمع واجبات عليه القيام بها، 

 إلى القمة بهذا الوطن.

 

 نص التقرير عن اليوم الوطني للتعاون المدرسي

 

يحتفل المتعلّمون في المملكة العربيّة السعوديّة باليوم الوطني للتعاون المدرسي، في اليوم ذاته كل عام، من أجل بث روح 

فيما بينهم، وحث الطلبة وهم صغار على التحلّي بروح التعاون بينهم، والتأكيد على أهميّة التعلّم الذاتي والتشاركي، 

المبادرة، وإكسابهم الشجاعة األدبيّة، والثقة بالنفس، وبالتّالي تحّمل المسؤوليّة وبذل كل ما لديهم من أجل التطّور العلمي 

 في البالد.

 

اجتماع مسبق قبل بدء فعاليات هذا  ويتم االحتفال بهذا اليوم من خالل التخطيط للبرنامج األسبوعي للتعاون المدرسي في

اليوم المميز لدى الطلبة، وتنظيم لقاءات تواصلية لدراسة قضايا التعاون المدرسي، كما يقوم القائمون على المؤّسسة 

العلميذة بإعداد الصور والوثائق، المخصصة لهذا األسبوع التعاوني. إْذ تقوم كل مؤسسة تعليميّة بتخصيص أحد األيام التي 

اسبها لالحتفال بيوم التعاون، وغالباً ما تُخّصص المدرسة بعض الحصص من يوم السبت، لهذا اليوم بحيُث تتوافق مع تن

 الشعار المتعارف عليه، في ظل حرص المؤسسة التعليميّة الشديد على استمرار الدراسة بَِشْكل عادي طوال األسبوع.

 

عاون المدرسي هو نقل المعارف بين الطلبة والمتعلّمين، وحثّهم على ويعد الهدف الرئيسي من تخصيص اليوم الوطني للت

التعليم الذاتي المدمج، بحيث يتشارك المتعلّمين في خلق جو تعليمي تآلفي يزيد في تطّور قدراتهم، ومواهبهم، ويشّجع 

 الطلبة على الثقة بالنفس، وتحّمل المسؤوليّة.

 

العديد من الدالالت المختصة  ويوجد شعاراً خاّصاً بيوم التعاون المدرسي داخل المملكة العربيّة الّسعوديّة، وحيث يشمل

بمجال واجبات الطفل وحقوقه التي يجب أن يمارسها في وقت مبكر، والتي أهمها القيام بأداء واجبه بنفسه، واحترام حقوق 

 الفنية والتربوية والثقافية واالجتماعية، وفيما يلي نص الشعار:اآلخرين، من خالل أداء بعض األنشطة 



 

 "جميعاً من أجل مدرسة المواطنة".

 

 درسيخاتمة تقرير عن اليوم الوطني للتعاون الم

 

وال بُدَّ لنا جميعاً أال ننسى أّن الهدف األساسي من االحتفال بيوم التعاون المدرسي يتمحور حول حماية الطالب، وأهل 

ممارسة  العلم، وتأمين حقوقهم اإلنسانيّة، وكرامتهم، وحريّاتهم، وتنميذة مهاراتهم الفنية وقدراتهم اإلبداعية، من خالل

تشاركي الذي يُحقّق تفاعالً اجتماعيّاً كبيًرا بين المتعلّمين، ويزيد من قدرتهم على تحّمل المسؤوليّة التعليم الذاتي، والتعلم ال

 وصناعة القرارات الخاّصة بهم بشكل سليم.


