مسابقة املبادرات

الشبابية (املوسم الثاين)

#أطلق_مبادرتك

-

ال شك أن هناك تعريفات كثرية للمبادرة ولكن ميكننا تعريف املبادرة بشكل مبسط بأنه:
(اإلسراع إىل فعل شيء ،هبدف التغيري)
هذا الشيء قد تكون فكرة أو عمل أو أي شيء آخر.

إقامة مسابقة عن املبادرات الشبابية بني الطالب ،يهدف املشروع إىل إكساب الطالب مهارات عامة تبدأ من
التفكري الصحيح مث التخطيط والتمكني ،ومتر املسابقة بعدة مراحل تتخللها إقامة دورات وحتفيز أبنائنا الطالب
على املبادرة ومعرفة الطرق الصحيحة إلجناز أي فكرة خلدمة اجملتمع.

 .1نشر ثقافة املبادرات الشبابية بني أبنائنا الطالب.
 .2حتفيز الطالب على املبادرة.
 .3تأهيل وتطوير الطالب معرفياً ومهنياً لتنفيذ املبادرة.
 .4متكني املبادرات وتفعيل جانب املسؤولية اجملتمعية للتعليم.
 .5استغالل أوقات الفراغ فيما ينفع.
 .6اكتشاف املواهب واملبدعني والقيادات الطالبية يف تنفيذ املبادرات.
 .7تطوير املدرسة ونطاق احلي التابع هلا ومعاجلة بعض املشكالت من خالل املبادرات الشبابية.

املدة املقترحة لتنفيذ املشروع ثالثة أشهر.
املستهدفون الشباب من املرحلة الثانوية.

المهمة
تأهيل فريق العمل
االجتماع مع مشرفي
المدارس
النشر واالعالن
بالمدارس وتسجيل
المبادرين وترتيب
الدورة التدريبية
إقامة الدورة
كتابة المبادرة
والتسجيل وتقديم
االستشارات الالزمة
استالم المبادرات

تقييم المبادرة
اإلعالن بالمبادرات
المجازة
تمكين المبادرة
وتطبيقها ورفع
المبادرات الموثقة
للتقييم النهائي
الحفل الختامي

التاريخ
8340/80/80
الى
8340/80/88
8340/80/88
الى
8340/80/81
8340 / 80 / 80
إلى
8340/ 80 / 14
8340/80/ 13
الى
8340/80/10
8340/80/ 12
إلى
8340/80/ 80
8340/80 / 84
إلى
8340/80 / 81
8340/80 / 18
إلى
8340/80 / 11

اليوم

العمل

األحد واالثنين والثالثاء

شرح البرنامج وتوزيع المهام؟

الفترة الصباحية
األربعاء والخميس

االجتماع وتوضيح المتطلبات ومراحل المشروع

من األحد إلى اإلثنين

نشر اإلعالن والتواصل مع مشرف المدرسة
وتسجيل الطالب في البرنامج وترتيب احتياجات
الدورة

الثالثاء واألربعاء

يقدمها المدير التنفيذي للمشروع (علي
السهيمي)

من األحد الى الخميس
(أسبوعين)

يحرص المعلمون على تقديم االستشارات للطالب
ومناقشتهم لكيفية ابتكار مبادرة وآلية التسجيل

من األحد الى الخميس

األحد واالثنين والثالثاء

تقييم المبادرات وإجازة الصالح منها بعد اكتمال
االستمارة من األعضاء

8340/80/14

األربعاء

توزيع المبادرات إلى المبادرين

8340/80 / 13
إلى
8340/81 / 14

شهر

8340/80 / 83

األحد

فكرة
املبادرة

تقييم
املنظم

تسلسل
خطة
العمل

اإلطار
الزمين

واقعية
التكاليف

عدد
املتطوعني
املشاركني

األثر
املترتب
على
املبادرة

اإلبداع يف
التنفيذ

التصويت
(تويتر)

اجملموع

 .1أن يكون املبادر طالباً منتظماً يف الدراسة.
 .2يبدأ التسجيل من أول يوم إعالن.
 .3أن يكتب الطالب مبادرة يف منوذج تسجيل مبادرة ولن تقبل أي طلبات اليت مل تسجل.
 .4أن يكون املبادر من املرحلة الثانوية.
 .5حيق للطالب املطالبة بالدعم املايل من النشاط الطاليب وفق الدراسة املقدمة.
 .6االلتزام بالربنامج التدرييب.
 .7أن تكون املبادرة غري رحبية.
 .8حيق للمبادر اختيار فريق عمله مبا يتوافق مع مبادرته وحيق ملشرف املدرسة التعديل عليه مبا يراه
مناسباً.
 .9مشرف املدرسة هو املوجه واملستشار للمبادر يف مدرسته واملرجع الوحيد للمبادر.
 .11حيق للطالب االستعانة بأي معلم وجعله من ضمن فريق العمل.
 .11املدة الزمنية لتنفيذ املبادرة من اسبوع إىل ثالثة اسابيع.
 .12سيعلن عن املبادرات الفائزة يف احلفل اخلتامي للمسابقة.

 61 مبادرة قابلة للتنفيذ مكتملة الشروط واألركان.
 متكني  18مبادرة ( 3مبادرات يف كل مدرسة).

 مجيع املشاركني يف املسابقة سواء بفكرة أو مببادرة ممكنة سيتم تكرميهم جبوائز تقديرية عبارة عن ( شهادة
شكر وتقدير  +شهادة تطوع بعدد الساعات التطوعية)
 املبادرات الفائزة باملسابقة بعد التحكيم سيتم تكرميهم كاآليت:

شهادة  +جائزة قدرها  4111ريال
شهادة  +جائزة قدرها  3111ريال
شهادة  +جائزة قدرها  2111ريال
شهادة  +جائزة قدرها  1111ريال
شهادة  +جائزة قدرها  511ريـ ــال

