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صناعة املبادرات

تـعـارفتـرحـيـب



تعارف

باملبادراتالتعريفيفاملساهمة

عملياتوتسهيلوتقننوجتويد

صناعة(وتوليدوتصميمبناء)

رؤيةوفقاجملتمعيةاملبادرات

اليتاالسرتاتيجيةاملنظمةواهداف

2030اململكةرؤيةاهدافحتقق



هدف  

الربنامج العام

باملبادراتالتعريفيفاملساهمة

عملياتوتسهيلوتقننوجتويد

صناعة(وتوليدوتصميمبناء)

رؤيةوفقاجملتمعيةاملبادرات

اليتاالسرتاتيجيةاملنظمةواهداف

2030اململكةرؤيةاهدافحتقق



 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة15 فردي يكتب المتدرب تعريف المبادرات بأسلوبه 1/1/1

عزيزي املتدرب أقرأ املقال التالي ثم أكتب : عزيزي املتدرب 

تعريفًا للمبادرة بأسلوبك اخلاص



مفهوم املبادرة

و  َباَدَر  أي سْبق إىل اقرتاح أمٍر أيف اللغة مصدرامُلباَدرة•

.األمر مفوَّض إليه :امُلَباَدرةحتقيقه، ويف يده ِزماُم

.وبدارا، وهو اإلسراع وعدم املماطلةمبادرةيبادربادر•



مفهوم املبادرة

اإلسراع إىل فعل شيء بهدف : املبادرة بشكل عام•

التغيري، هذا الشيء قد تكون فكرة أو عمل أو أي 

."شيء آخر مفيد بهدف التغيري



مفهوم املبادرة الرتبوية

متفقخمرجاتحتقيقإىليهدفمشروعأوبرنامج•

والتعليمالرتبيةإدارةيفالشركاءمجيعبنيعليها

تطويرأوبينها،املشرتكةالقضاياملعاجلةومدارسها

فرتةخاللومنظمخمططبشكلمعينةجوانب

.سنواتثالثإىلسنةمنوتكونحمددةزمنية

.(1435املبادراتدليل)



املبادراتأهداف

تطبيق وتفعيل جمتمعات التعلم املهنية 

تعزيز الشراكة اجملتمعية والوطنية 

تطوير جماالت األداء املدرسي 

ومعاجلة القضايا والتحديات

تنمية القيم الدينية و الوطنية والرتبوية واالجتماعية

(التنظيم-التشارك –التخطيط )ترسيخ مفاهيم العمل املؤسسي 



 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة15 مجاعي يحدد سمات المبادرات الناجحة 2/1/1

أحبث عن مسات املبادرات الناجحة: عزيزي املتدرب 

ثم صمم هلا خريطة ذهنية



املبادراتمسات

احلاجة

األهداف الذكية

يالتخطيط العمل

الوضوح

حتديد 
(امليزانية-املكان-الوقت)

حتديد األدوار 
واملشاركة



استراحة



 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة10 فردييستذكر ما سبق من فوائد الجلسة األولى 1/2/1

دون الفوائد اليت استفدت منها يف اجللسة : عزيزي املتدرب

.عةالسابقة يف ورق ملون وثبته يف لوح الفلني اخلاص باجملمو



املبادراتأنواع



املبادرات يف التعليم

جيب أن تهتم بنواتج التعلم



جناح املبادراتمعايري 

وضوح األدوار واملسؤوليات

القيادة الفعالة

االتصاالت الفاعلة

رةتبين اجلهات املشاركة للمباد

وضوح الغايات

تقييم وتقدير االحتياجات

التخطيط الفعال

املتابعة والتقويم



 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة10 ثنائيمعايير بناء المبادراتيشرح  1/2/3

واخرت واحدًا من بناء املبادرات تأمل معايري : عزيزي املتدرب

املعايري واشرحه بطريقتك واستعن مبا تشاء من مصادرتلك 



عوامل بناء املبادرات

اخلطط

-الوزارة-الدولة)

(اإلدارة

األدلة

-التطوير-املدارس)

(التنظيمي-املبادرات

القيم

-الوطنية-الدينية)

-االجتماعية-التعليمية

(الرتبوية



صناعة املبادرات
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اليوم الثاني



 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة10 فرديليكتب المتدرب سؤاالً فيما ذكر في اليوم األو 2/1/1

padlet.comافتح موقع : عزيزي املتدرب
واكتب سؤااًل فيما ذكر اليوم األول  



مراحل بناء املبادرات

التقييمالتنفيذالتنظيمالتخطيط



التخطيط
أواًل





أمأل اجلدول التالي مبا خيطر على بالك: عزيزي املتدرب 

 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة15 فردي لمات عشوائيةيكتب املتدرب ما خيطر على باله من ك

مشاريع أو أهداف

•

وسائل

•

مواسم وأزمنة

•

أنواع الناس

•

أنواع األماكن

•

قم بربط مربعني أو أكثر وستتكون معك عدة مبادرات



قم بربط مربعني أو أكثر وستتكون معك عدة مبادرات





اخرت بيئة ثم جزئها حسب اجلدول التالي: عزيزي املتدرب 

 مدة النشاط نوع النشاط هدف النشاط رقم النشاط

 دقيقة15 فردي املتدرب البيئة حسب اختيارهجيزء

وسائل

•

الزمان

•

األشخاص

•

األماكن

•
اخرت مربعني أو أكثر وفكر يف تكوين مبادرة



اخرت مربعني أو أكثر وفكر يف تكوين مبادرة





بدلصغركربجزء

ادمج اعكس احذف كيف

الئم
اسخدام لغرض 

آخر
أخرىاضف



التنظيم:ثانيًا



املعايريالبند

.اجملالالزمن،األهداف،املستفيد،الفكرة،اإلعداد

.البياناتالعالقة،التحسني،وفرصوالضعفالقوةنقاطاالرتباط،احملتوى

املنهجية وآلية 

العمل 

.والنواتجاألهدافلتحقيقاملتبعةواإلجراءاتاأللياتمالئمة

.املبادرةمبكوناتااللتزام

.النواتجحتقيقلضماناملتوفرةاملواردتوظيف

.باملبادرةاملتصلةواملكوناتالعناصرإيضاح

.األدوارحتديد

.واضحنظامتوفري

.لالستمراريةالبشريةالكفاءاتبناءعلىالرتكيز

.املناسبالتصميمالتصميم واإلخراج

.املوضوعاتيفواالتساقالتسلسل

.التوضيحيةواألشكالالرسوماتاستخدام



:ثالثًا
التنفيذ



التقييم:رابعًا

االستمارات الزيارات
املقابالت االستبانات





وحبمدكاللهمسبحانك

كإليوأتوباستغفرك
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ا


