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�سعى م�سروع الريادة املدر�سية »نهج«، والذي نّفذته م�ؤ�س�سة الروؤيا الفل�سطينية وباإ�سراف من م�ؤ�س�سة التعاون وبدعم من 

بنك فل�سطني، اإىل تعزيز مفه�م اّلريادة لدى الطلبة يف املرحلة الأ�سا�سية يف املدر�سة، كمحاولة لغر�س ُبعد جديد ا�ستهدف 

حل�سابهم  العمل  خيار  ومنها  اأمامهم،  متاحة  جديدة  خيارات  نح�  وت�جيهها  اجتاهاتهم  وتنمية  الطالب  اهتمام  اإثارة 

على  يدل  الذي  »نهج«  م�سروع  فل�سفة  تنطلق  هنا  ومن  الغري،  لدى  باأجر  للعمل  بديل  كخيار  م�ساريع  وتاأ�سي�س  اخلا�س، 

الطريق امل�ستقيم ال�ا�سح لل��س�ل لالأهداف امل�ستقبلية.

�سكل امل�سروع فر�سة للم�ساهمة بزيادة معرفة اجليل النا�سئ ب�اقع قطاعات الأعمال املختلفة القت�سادية والجتماعية 

التي ي�ستطيع الطالب/ة �سل�كها م�ستقباًل، وتتيح له/ا فر�سة خ��س جتربة تاأ�سي�س م�سروعه/ا، واملرور مب�سار تدريبي 

ح�ل كيفية تاأ�سي�سه وبناء اخلطط والت�س�يق والإدارة والبتكار والت�سبيك وبناء العالقات.. وغريها.

مقدمة
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أهداف المشروع 

املقد�سيني  املدار�س  طالب  تزويد  اإىل  امل�سروع  َهدف 

تخطيط،  من  متكنهم  والتي  الالزمة  واملهارات  باملعرفة 

من  يتمكن�ن  اإبداعية  وم�ساريع  حل�ل  وتنفيذ   وتط�ير، 

خاللها من التغلب على الأعباء الجتماعية والقت�سادية 

لهم وملجتمعهم. 

مكونات المشروع

من  ليتمكن�ا  قدراتهم  ورفع  املدار�س  طالب  دعم   

تط�ير وتنفيذ م�ساريع ريادية على م�ست�ى املدر�سة.

لدعم  واملعلمني  الرتب�يني  املر�سدين  قدرات  بناء   

ومراقبة امل�ساريع الريادية املنفذة من قبل الطالب.

روح  تعزيز  اإىل  يهدف  مدر�سي  ت�عية  برنامج  تنفيذ   

امل�ستفيدة  املدار�س  لطلبة  والإبداع  والريادة  املبادرة 

من امل�سروع.

مت�يل تنفيذ م�ساريع ريادية على م�ست�ى املدار�س.  
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الفئات المستهدفة

العمل  6 مدار�س حك�مية وغري حك�مية، مت  الأ�سا�سية يف  املراحل  150 طالب/ة من 
معهم ب�سكل مبا�سر يف كل من البلدة القدمية، �س�ر باهر، بيت حنينا، ال�س�انة، وال�سيخ 

جراح. وهي كالتايل : 

كلجان  تدريبهم  جري  امل�ستهدفة،  املدار�س  يف  اإداريًا  وم�ظفًا  ترب�يًا  مر�سدًا   20-15
بت�سميم  يتعلق  فيما  امل�ساعدة  تقدمي  على  قادرين  ي�سبح�ا  بحيث  وفني  اإداري  دعم 

وتط�ير واإدارة امل�ساريع الّريادية واآليات املتابعة والتقييم وغريها.

مدر�سة دار الطفل العربي  

مدر�سة الفرير  

مدر�سة الكلية البراهيمية  

مدر�سة النظامية  

مدر�سة النه�سة اأ  

مدر�سة علي بن اأبي طالب  

ال�سيخ جراح

بيت حنينا

ال�س�انة

بيت حنينا

البلدة القدمية

�س�ر باهر
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مشاريع
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�سلوك  تغيري  على  قائمة  امل�سروع  فكرة  الذكية:  السلة 
احلاويات  يف  النفايات  رمي  على  وت�سجيعهم  املدار�س  يف  الطلبة 
املو�سوعة يف ال�ساحات، وذلك من خالل اإن�ساء حاوية قائمة على 
مكافئة  خالل  من  داخلها  يف  النفايات  رمي  على  الطلبة  حتفيز 
الرامي/ الرامية للنفايات بكلمة �سكر وتقدير على فعله واإ�سدار 

اأ�سوات حتفيزية.
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يف  املو�سوعة  املزروعات  معظم  تعاين  الذكي:  الساقي 
نقاط  عن  البعيدة  البيوت  يف  اأو  املدار�س  ب�ساحات  زراعة  قواوير 
اإىل �سعفها وموتها. يحتوي  املياه، ويوؤدي ذلك   املياه من نق�س 
ال�ساقي املتنقل على جهاز يعمل ب�سكل مربمج زمنياً يو�سع بجانب 
القواوير على �سكل مناذج جذابة يحتوي على موؤقت زمني وخزان 

مياه �سغري يقوم ب�سقاية املزروعات بالقواوير ب�سكل اإلكرتوين.
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يعاين طلبة املدار�س من عدم توفر غذاء  صحتك علينا: 
�سحي يف املدار�س وعدم تنوعها. ومن هنا انطلقت فكرة م�سروع 
املدار�س  لطلبة  �سحي  غذاء  لتوفري  املدر�سي  علينا  �سحتك 
اأغذية منوعة حتتوي  املدر�سة وبذلك توفري  اإدارة  بالتن�سيق مع 

على خ�سار وفواكة وم�سروبات �سحية.
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موقع تأجير: تطورت الفكرة من الرغبة يف ا�ستثمار املوارد 
الثقيلة  الكهربائية  وغري  الكهربائية  واملعدات  والأدوات  املالية 
املتواجدة لدى الأفراد من خالل اإيجاد من�سة اإلكرتونية تعر�س 
البيتية  الأعمال  اأو  الور�س  لكافة  وم�سلتزمات  ومعدات  اأدوات 
املوقع  طريق  عن  ا�ستئجارها  الأفراد  متكن  والتي  املختلفة 
وعدم  �سرائها  من  بدًل  قليل  ثمن  دفع  مقابل  الإلكرتوين 

ا�ستخدامها مرة اأخرى.
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فريق  يد  على  خمبوزة  حلويات  تقدمي  بسعادة:  نخبز 
نخبز ب�سعادة، التي  ترى بحلوياتها تفرداً واأنواعاً خمتلفة عما هو 
موجود يف ال�سوق، حيث تقدم حلويات جديدة، تعمل على تغليفها 
وال�سحة  الفريد،  باملذاق  تتميز  بحيث  املدر�سة  لطلبة  وبيعها 

وطازجة ل حتتوي على مواد حافظة كالتي تقدم يف املدار�س. 
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فكــــرة: هو عبارة عن تطبيق متاح للهواتف الذكية، ي�ساعد 
الأطفال يف التعبري عن اأنف�سهم، لالأطفال �سغار ال�سن اأو اأطفال 
معينة  فئات  حتمل  ال�سور  من  جمموعة  خالل  من  التوحد، 
لرغباتهم واحتياجاتهم يف املدر�سة اأو يف البيت وغريه، وتعرب عن 
اأ�سوات ملا يريدون. ي�ساهم يف تعلم الأطفال  طلبات الأطفال مع 
وكيفية  يومياً  ميار�سونها  التي  الأمور  حول  معرفتهم  وتنمية 
وبالتايل  التفاعل مع حميطهم.  بال�سوت وكذلك  الكلمات  لفظ 

ي�ساعد الأطفال يف التعلم والتوا�سل والنمو.
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يف  ا�ستخدمت  ومواد  اأدوات  تدوير  اإعادة  الحي:  العفش 
هناك  ولكن  القمامة،  يف  رميها  اأو  للتلف  قابلة  واأ�سبحت  البيت 
العف�س  فكرة  انطلقت  هنا  من  منه،  ال�ستفادة  ميكن  ما  دائماً 
اإىل  احلي، الذي يعمل على حتويل الأدوات امل�ستخدمة يف البيت 
زينة ميكن ا�ستخدامها يف البيت واإعادة اإحيائها من خالل زراعتها 
واللمبات  والأخ�ساب  البال�ستيك  الأدوات  وت�سمل  بيتية،  بنباتات 

الزجاجية وغريها.
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BUS TIME: من�سة اإلكرتونية متاحة على الهواتف الذكية 
والألواح والأجهزة املحمولة، حتتوي على تقنية GPS مو�سولة يف 
و�سولها  وزمن  البا�سات  مواقع  لتحديد  املقد�سية  احلافالت 
النا�س يف  لي�ساعد  القد�س،  املختلفة يف قرى  واملواقف  للمحطات 
اأ�سعة  حتت  الطويل  النتظار  وعدم  ال�سري  حركة  مع  التفاعل 
ال�سم�س اأو الأمطار والربد يف اأوقات ال�ستاء حتى و�سول احلافلة.
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Erase Without Waste: ممحاة عمودية تو�سع على 
اللوح  مب�سح  يقوم  خا�س  جهاز  خالل  من  تعمل  اللوح،  جوانب 
امل�ساحة  لإعادة  خا�سة  جم�سات  على  ويحتوي  اتوماتيكي،  ب�سكل 

اإىل الو�سعية ال�سابقة.
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ت�سنيع  الطالب على  فيه  يعمل  م�سروع   :PETS HOUSE
الليفة  احليوانات  رعاية  يف  تهم  التي  املنتجات  من  عدد  وبيع 
من  انطلقت  امل�سروع  فكرة   ،) الهم�سرت،...  القطط،  )الكالب، 
اهتمام عدد كبري من فئات املجتمع باحليوانات الأليفة، مع ندرة 
تواجد متطلباتها  او  فيها،  العناية  تبيع متطلبات  التي  الماكن 

ك�سلع اإ�سرائيلية وباأ�سعار باهظة الثمن.
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3DT SHIRTS: الفكره هي الطباعة على الباليز واملالب�س 
ال�سباب  لفئة  وبيعها  الأبعاد  ثالثي  ب�سكل  والقبعات  الريا�سية 
ال�سباب  فئة  اهتمام   امل�سروع من  فكرة  انطلقت  منا�سبة.  باأ�سعار 
بلب�س املالب�س الغريبة واتباع املو�سة. وكون هذه املالب�س تباع يف 
معظم  متكن  ل  غالية  وباأ�سعار  اإ�سرائيلية  ك�سلع  معينة  حمالت 
معقولة  باأ�سعار  ببيعها  الطالب  �سيقوم  �سرائها  من  ال�سباب  فئة 

وبت�ساميم خمتلفة.
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بهجـــة: يقدم امل�سروع زينة من خالل تغري�سات لكافة اأنواع 
والتي  وغريها،  امليالد،  اأعياد  الأعرا�س،  التخرج،  مثل  املنا�سبات 
الفرح،  عن  للتعبري  البداعية  والأفكار  الع�سرية  بالألوان  متتاز 
اإ�سافة اإىل اإمكانية كتابة العديد من الأفكار والأ�سماء والتعبريات 
ت�سفي  معينة.  منا�سبة  عن  بدورها  تعرّب  والتي  عليها  والرموز  

»بهجة« روح فكاهية م�سنوعة من الكرتون او الأخ�ساب.
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امل�سروع اأثر علي كثري وعلمني اأهمية التعاون والنظر لالأ�سياء بزاوية خمتلفة 
عما يراه الآخرون وجعلنا نفكر بطريقة خمتلفة حتى نتو�سل لبتكارات واأ�سياء 

جديدة بتفيدنا وبفيد الأمة.

من خالل هذا امل�سروع دخلت وزميالتي اإىل جتربة يف عامل الأعمال من خالل 
لدينا  ومّنا  الريادي.  ال�سخ�س  و�سفات  الأعمال  ريادة  خ�سائ�س  على  التعرف 
تواجهنا.  التي  اليومية  امل�ساكل  حلل  ال�سندوق(  )خارج  املاألوف  غري  التفكري 
واأخذ  واآراءهم،  اآخرين  اأفكار  احرتام  وتعلم  جماعة  يف  العمل  تعلم  عن  ناهيك 
التجارب الفا�سلة كحافز ت�سجيعي لنا لتقدمي الأف�سل. ويف اخلتام اأكرر �سكري 

لكم لت�سجيعكم لنا البدء باخلطوة الوىل يف رحلة اللف ميل. 

عبد الرحمن العباسي

فاطمة أبو طير

آراء المشاركين في

السلة الذكية

السلة الذكية
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فعاليــــات  وهيك  امل�سروع  ي�ستمر  بتمنى  حلوة،  وجمموعة  فريدة،  جتربــــة 
بالقد�س، لنو اإحنا بحاجة لهيك م�ساريع حتى نحيــي القد�س.

فتح  يف  ت�ساعدين  ون�سائح  اأفكار  واأعطاين  ريادية،  اإن�سانة  اأكون  كيف  علمني 
م�سروعي اخلا�س يف امل�ستقبل )زي كيف اختار ال�سم، كيف اقنع النا�س ب�سراء 
اآخره(.  اإىل   .... مل�سروعي  وا�سوق  اروج  كيف  مالية،  خطة  احط  كيف  منتجي، 
وعلمني كيف اأفكر خارج  ال�سندوق، مثال عندما اأواجه م�سكلة معينة اأو األحظ 

اأن  املجتمع يعاين من م�سكلة ما اأفكر بحّل هذه امل�سكلة بطريقة ريادية. 

يمنى دعاس

بتول علّيان

السلة الذكية

السلة الذكية
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اعطاين امل�سروع كتري درو�س؛ منها اإين كيف اأفكر واأحلل ال�سوق واإذا بدي اأبداأ 
م�سروعي اأو اأاأ�س�س �سركتي كيف اأدخل واأناف�س ال�سركات الكربى، و�ساعدين اإين 
اأقدر اأ�ستغل مبجموعة ونقدر نفكر مع بع�س حتى نطلع بفكرة �سغرية ونطورها.

يف  النا�س  م�ساعدة  يف  رغبتي  وزاد  والبتكار  التفكري  على  قدرتي  منى  امل�سروع 
املجتمع خا�سة الفئات املهم�سة. كما و منى امل�سروع روح العمل اجلماعي لدي .. 

وتعلمت اأن الأفكار حتى ولو كانت �سغرية ميكن اأن ت�سنع فرًقا.

أحمد يونس

محمد أبو رميلة

السلة الذكية

السلة الذكية
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موؤ�س�سـة الـروؤيا الفل�سطينيــة -  القد�س
Telfax: 02-6285080  |  info@palvision.ps  |  www.palvision.ps


