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 متعلم متميز، مدرسة فاعلة، إدارة منافسة: رؤيتنا 



  

   :املبادرة وصف

 . التكْٓه عنلٔات يف ّاملػازن٘ الدعه ّتكدٓه التَٔٝ٘ عنلٔات عً ّمطؤّل٘ األبياٛ علٙ املباغس اإلغساف دَ٘ متجل أصبشت سٔح ُبعد عً التعلٔه منْذز يف ّمطؤّلٔتَا األضس دّز ٓتضاعف

 مياضب٘ ميصلٔ٘ بٔٝ٘ األضسٗ جتَٔص يف تتنجل ٍّٕ " مدزضيت بٔيت " اضه حتنل اليت  املبادزٗ ٍرِ خسدت أبياٜيا مع  داٜه تْاصل خلل يف دّزىا ميطلل ّمً الساٍي٘ الظسّف فسضتُ ما ّمع

 . ُبعد عً التعلٔه عنلٔات يف باملػازن٘ قدزتَا عً ّتعرب دَْدٍا ّتربش ، للتعله

 

 : املبادرة أهداف

 .املَازات ّاملعازف عً بُعد انتطاب بٔٝ٘ ميصلٔ٘ تعلٔنٔ٘ متّهً األبياٛ مً سح اأُلضس علٙ جتَٔص -1

 .انطاب األبياٛ مَازات التعله الراتٕ -2

 .إبساش دَْد األضس يف تَٔٝ٘ البٔٝات املياضب٘ للتعله -3

 .  ّقْف األضس علٙ ىكاط الكْٗ ّالضعف لدٚ األبياٛ-4

 . احلضْزٖ للطالب علٙ مكاعد الدزاض٘ اضتػعاز ّتكدٓس األدّاز اليت ٓكْو بَا املعله ّاملعلن٘ يف منْذز التعلٔه -5

 .ّالتعله تعصٓص غسان٘ األضسٗ مع املدزض٘ يف عنلٔات التعلٔه -6

 

 :  آلية التنفيذ

 ٓػهل فسٓل عنل للنبادزٗ ٓكْو بتكدٓه ناف٘ اىْاع الدعه التكين ّ الفين ّ التعلٔنٕ ّ االزغادٖ ّ الصشٕ •



 :املبادرة منطلكات 

 اعتناد الْشازٗ منْذز التعلٔه عً ُبعد -2        2030السؤٓ٘ الْطئ٘ للننله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ -1        

 املخْاٗـ اخلط٘ االضرتاتٔذٔ٘ إلدازٗ التعلٔه مبشافظ٘ 4                                     21مَازات الكسٌ -2         

 :جهات الدعم 

 .املدازع ،   إزتكاٛبسىامر  الرتبْٖ ، مهاتب التعلٔه ، تكئ٘ املعلْمات ، املٍْْبني ، اإلعالو الرتبْٖ ، التْدُٔ ّاإلزغاد ، الصش٘ املدزضٔ٘ ، اإلغساف             

 :  أوقات الدعم 

ًٛ مً الطاع٘  /  املتْضط٘ ّالجاىْٓ٘ .       مً الطاع٘ الجالج٘ عصسًا  ّستٙ الطاع٘ اخلامط٘ مطاٛ / االبتدأٜ٘ املسسل٘           .الطابع٘ صباًسا ستٙ الطاع٘  التاضع٘ مطا

      0504587742/ الدعه التعلٔنٕ ّالتكين ( ّاتظ آب ) الدعه عً طسٓل طلب ل*                                                                       

   //:schools.madrasati.sa/tickets/manage/indexhttps/  الدعه الفين املسنصٖ مليص٘ مدزضيت  

   //:am3www.makhwahedu.com/dhttp/  التْاصل مع دَات دعه اخسٚ  

 :آلية التقييم 

 .ٓطتكبل فسٓل العنل  املعين بالتكٔٔه  املػازنات مً خالل السابط  املخصص للتطذٔل  ّزفع املػازنات مً ِقبل الطالب ّ ُأضسٍه •

ًٔا•  .تتْىل اللذي٘ تكٔٔه األعنال ّفل بطاقات تكٔٔه مصنن٘ لرلو ّتعلً اليتاٜر ّتهسو األعنال الفاٜصٗ ّتيػس إعالم

https://schools.madrasati.sa/tickets/manage/index
https://schools.madrasati.sa/tickets/manage/index
http://www.makhwahedu.com/d3am
http://www.makhwahedu.com/d3am
http://www.makhwahedu.com/d3am
http://www.makhwahedu.com/d3am


 :مسارات املبادرة  ومعايريها 

 .  ّ املػازن٘ بصْزٗ للسنً ، ٓته تَٔٝ٘ زنً تعلٔنٕ   ٓطاعد الطالب  اّ الطالب٘ علٙ تلكٕ تعلٔنَه عً ًبعد :  مسار  البيئة التعليمية -1

 .....( فْتْغسافٔ٘  صْز ٗ -ميتر تعلٔنٕ صْتٕ  – مسٜٔ٘ مكاطع ) تصنٔه  :مسار ثقني -2

عدو اضتخداو االىاغٔد اّ  -صاحل٘ فئًا –ال حتتْٖ علٙ مػاٍد مطٔٝ٘ –عدو اضتخداو لكطات ذات سكْم فهسٓ٘ جلَات اخسٚ –تتْافل مع ٍْٓ٘ ّشازٗ التعلٔه ) * تصنٔه مكاطع الفٔدْٓ  /املعٔاز         

لتطبٔل ( 4:3) املكاضات ّ الصٔؼ سطب ضٔاضات غبهات التْاصل االدتناعٕ   –اضتخداو التطذٔالت الصْتٔ٘ يف اليػس عدو  –تتضنً زضْو تْضٔشٔ٘ –عدو اضتخداو مكاطع مً الْٔتْٔب  –الػٔالت 

 .ثاىٔ٘  140مدٗ الفٔدْٓ يف تْتري ال تصٓد عً ، لتطبٔل ضياب غات (  16:9) ّ   االىطتػساو

 . يف دلال مً دلاالت الفً التػهٔلٕ ّباضتخداو األدّات ّاخلامات املتاس٘ ّاأُلضس ممازضات فئ٘ للطالب ّالطالبات :  الفن التشكيلي مسار  -3

 دلال يف  تْعْٓ٘ زضْمات – الطبٔع٘ مً زضه -  الْطين الرتاخ-  التينْٓ٘ املػازٓع– الْطين الْٔو – أبياُٜ عٌْٔ يف الْطً ) التالٔ٘ املْضْعات اسد تتياّل / املعٔاز         

 . ( التينٔ٘ – األمً - الصش٘

   : الابتكار و  املوهبة مسار -4

   . مٍْب٘ بْاب٘ يف اإلبداع ملعآري فكًا ّ  فسدٓ٘ علنٔ٘ مػازٓع تكدٓه :1           

   . مٍْب٘ بْاب٘ يف املػازن٘ تطذٔل / بَا املػازن٘  ـــا/ لُ ٓطبل مل / ــ٘/الطالب إىتاز مً أصٔل٘ مػازن٘ / ــ٘ /ضعْدٖ / املعٔاز         

   . إبداعٔ٘ طسم ّ سلْل :2          

 . الدزاضٕ التشصٔل مطتْٚ زفع يف تطَه  األمس ّلٕ  أّ  ــ٘ / الطالب إىتاز مً مػازن٘ / املعٔاز        

 



 

 :املستفيدون 

 .ُأضسٍه ّ  التعلٔه العاو طالب ّ طالبات •

 : مدة املشاركة  

 ( .صفز  19 -حمزم   11)   أضابٔع 7

 :املشاركة ومحددات شروط  

 .   املخْاٗالتعلٔه مبشافظ٘ التابع٘ إلدازٗ للندازع  ُّاضسٍه ( العاو  ـــ   التشفٔظ  ــــ  األٍلٕ ) تكتصس املػازن٘ علٙ طالب ّ طالبات التعلٔه 

 :فروع الجائزة 

 :ُتكدو املبادزٗ للفاٜصًٓ دْاٜص مالٔ٘ قٔن٘ يف املطازات التالٔ٘ 

 .داٜصٗ مطاز  البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ /    أّاًل

ًٔا   .داٜصٗ املطاز التكين / ثاى

 ،داٜصٗ  مطاز الفً التػهٔلٕ / ثالًجا 

 . داٜصٗ مطاز  املٍْب٘ ّاالبتهاز / زابًعا 



 للتسجيل يف املبادرة وحتميل املشاركات :



 للتسجيل يف املبادرة وحتميل املشاركات :


