إبدأ بمنديل ورقي
وأبهر العالم بفكرتك

الخطوة 2

الخطوة 1

يسجل المعلمون
من خالل الموقع اإللكتروني
schools.expo2020dubai.com/ar

يحمل المعلمون أوراق العمل
الخاصة بالبرنامج.
أوراق العمل مصممة لتناسب كافة
الفئات العمرية .يقوم الطالب
بتطوير أفكارهم الفردية أو الجماعية
في فرق ال تزيد عن  6طالب.

الخطوة 6

يقوم مدراء المدارس باختيار
أفضل االبتكارات المرشحة
من قبل المعلمين.
ابتكار واحد لكل حلقة/مرحلة
دراسية :رياض األطفال والمراحل
االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
آخر موعد الختيار االبتكارات:
 12ديسمبر 2019

الخطوة 5

يقوم المعلمون بترشيح أحد
االبتكارات الفردية والجماعية
لكل مرحلة دراسية.
ستتأهل هذه المشاريع
للمرحلة التالية.
آخر موعد لترشيح االبتكارات:
 7ديسمبر 2019

الخطوة 7

يعمل الطالب مع فريق إكسبو  2020إلعداد النماذج النهائية
البتكاراتهم وعرضها في إكسبو  2020دبي.
ﻣﺨﺰن
اﻷﻓﻜﺎر

يسجل المعلمون عبر الموقع اإللكتروني
schools.expo2020dubai.com/ar

الخطوة 3

يرسم الطالب أفكارهم
اإلبداعية على منديل ورقي.
يتم تحميل جميع التصاميم
ً
إلكترونيا لعرضها على العالم.

آخر موعد لتحميل التصاميم:
 16نوفمبر 2019

الخطوة 4

يقوم الطالب بتحويل
أفكارهم المرسومة إلى نماذج
أو ابتكارات فعلية.
يتم تحميل النسخة األولية لالبتكار
ً
إلكترونيا في الموقع.
آخر موعد لتحميل النسخة األولية:
 30نوفمبر 2019

START WITH A NAPKIN
Showcase your idea to the world

STEP 3
STEP 2

STEP 1

Teachers register online
schools.expo2020dubai.com

DOWNLOAD THE EXPO
INNOVATION TOOLKIT.
Tailored for different age
groups. Students come
up with ideas individually
or in teams (6 maximum).

STEP 5

STEP 6

PRINCIPALS SELECT
FINALISTS FROM THE
TEACHERS’ NOMINATIONS.
One from each of the following
cycles/levels: KG, primary,
middle, and secondary.
Deadline for
principal selection:
12th December 2019

TEACHERS NOMINATE
ONE STUDENT/TEAM
PER GRADE/YEAR.
These will move on
to the next round.
Deadline for
teacher nominations:
7th December 2019

STEP 7

Students work with Expo 2020 to create the
final version, and showcase it at the Expo 2020 site.

Teachers register online
schools.expo2020dubai.com

STUDENTS CREATE
A NAPKIN SKETCH
OF THEIR IDEAS.
Upload it online for
the world to see.
Deadline to upload napkin:
16th November 2019

STEP 4

STUDENTS BRING THEIR
NAPKIN SKETCH TO LIFE.
Upload the first version
of the project online.
Deadline to upload
first version:
30th November 2019

