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ا ااتتاارااسلوب حياة القيادة التعليمية األكثر



..دقيقة 40
..تويث  قاعة التدريب هي تيئة ماذا لو كانت 
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https://cutt.us/hQNgE

عيش اللحظة بال حواسنان

وصلمرر األفاار انشوف اين راح نننجّرب 

ي كل استفتاء 
 
(حت  لو كنت نص فاهم)نشارك ف

اننا كائنا اجث  نتفاعل مع شر

https://cutt.us/hQNgE






مفهوم االرتجالإعادة اكتشاف 

حياةكأسلوب 

القائد التعليمي تجعل أسباب 5
المرتجل هو األفضل

(  حةمقث  أفاار )قدراتك االرتجالية تطوير 

االرتجال عىل للمقبلي   توصيات 

في    اكذلك المحث 





إعادة اكتشاف 

مفهوم االرتجال 

أسلوب حياةك





كرأي_إيش#













ما ذكره مشارك يقبل المشارك 
يقومو ثم " نعم"آخر 

"ا"بخط التفكير بتوسيع

https://en.wikipedia.org/wiki/Train_of_thought


يبدا االرتجال عفويا، 
جال لالرتمبادئالكن هناك بالفعل 

ال بد منها



ي اللحظةالحضور 
 
التام ف

الحواس/اتفعيل الحستأجيج 

االصدق مع الذاتالصداقة 

(حجبالكشف )النفسي االراحي االنفتاح 







علبة ألوان كاالرتجال  

"الوظائفصنداق أداات متعددة "



ثر كانتإنمرة،فتاةسألت
ْ
ؤ
ُ
عاديا،اربا قاا ضخمةسفينةتملكأنت

لبأنها فأجابت
ّ
(؟لماذا )..ملونةأقالمعلبةتمتلكأنتفض

ما وترتجل،والقاربالسفينةاالثنتير  ترسمبها ألن
اءىما وتبدعتريد،   يير

 
  ويجوبخيالها،ف

 
عالمف

اتأدا صنداق"ألوانكعلبةواالرتجالرغباتها 
اةأداالرتجاليصبحوهكذا ."الوظائفمتعددة
وفة،المألاألنماطلتجاوز ومنهجيةالجديد،إلبداع
معهموالتواصلباآلخرينلالتصالووسيلة

ي بكثافةاالحضور 
 
الّراهنةاللحظةف



دان ال تستطيع أن تعتثر نفسك مرتجال ب
أن يكون هناك ناتج ألن

أقوال َا أفعال .. االرتجال 



المدارس قادة البد أن يقدم من أجل تعليم أفضل، 
ع المساعدة  غشااة المألوف للمتعلمي   لث  

ي يومه األال عىل اضعية آدم االعودة إىل 
 
األرضف

ائل األشياء طفل بعيون بّراقة وذهن مستكشف متسائل، ُيس
ية مغلقة ويتلّمسها ويتحسس المحيط، فالعقل يصبح حاو 

منّمطةحير  يكون محاطا باستجابات 





د واالشتعال 
ّ
باالرتجال نعيد التوق

لجمرات اإلبداع واالستكشاف، وذلك 
التدريب االتهيئةيحتاج إىل 



مثل هذه الكلمات تشّوه مفهوم االرتجال



طبيعيةنتيجةالبديهةشعة
االرتجالن يتقن لم



ي الّرأي عند المفاجأة
 
الّسداد ف

، من يفهم الكالم من أال مّرةالبدهدهااي

فكث  ااإلدراك
ّ
شعة الت

ماغ، نقل
ّ
االّربطالواقع برسعٍة إىل الد

شيعا مع المعلومات الّسابقة

خاذ 
ّ
مناسب بشال شي    عقرار قدرة ات



المرتعش الصوت  
أكثر قوة من 

صامتصوت 1000





سابق، دون إعداد أتى به 

ابتدعه بال رويَّة

فعل ُدوَن أو كتب أو قام بتََحدََّث 

ة  بَْغتَ َعلَى تَْحِضير  



5لوحة الرقم 
ي أبدعها الفنان األمريكي جاكسون تولوك من األلواح الليفية عام ” 5الرقم “تيعت لوحة 

مليون 165.4، بمبلغ 2006الت 
اها رجل األعمال المكسيكي ديفيد مارتينث   

.داالر، اقد اشث 



أسباب 5

مي تجعل القائد التعلي
هو األفضلالمرتجل 



هل عشت تجربة تعليمية مميزة وال زالت ذكراها عالقة في ذهنك؟

في هذه التجربة؟نقاط التميز ما هي أبرز 



المدرسة بسبب رسمه المتكرر عىل الجدران، الطفل عاقبتهعد إن ب
ي 
يطان  ر اهو بعماظيفة رسم اتزيي   جدران المطاعميحصل عىل " جو ايل"الثر

(االرتجال)ناس تقدر الفن.. سنوات 9ال  









ارة تخطيط الشال اارتجال المضمون ض 

، وإنما عير ال احد يعلم أحدا شيئاتأكيدا عىل أن 
و ما يريد هالتفاعل والحوار يتعلم المرء من اآلخرين 

  تالئم تفرده وشكله تعلمه
، وبالكيفية التر

قاالتعلم ال يمكن تحديده مسباناتج 





ي لنجاح االرتجال، يتطلب 
تأثيث الفضاء الصف 

معلومات، معطيات معرفية، : بمستلزمات االرتجال
ل افقا 

ّ
فضاء مفتوح امرن يتقبل الحركة االتشا

للمقاصد، االجو النفسي المملوء بالثقة االتقبل 
اإشاعة راح الدعابة االلعب اتوسيع آفاق الحرية



  
  الفضاء الصف 

 
همة يالئم أية متوظيف االرتجال ف

يختارها المعلم أو يتطلبها سياق الدرس، سواء 
أكانت المهمة حل مشكلة أو توضيح أبعاد ظاهرة ما 

  فهم مفهوم، أ
 
و طبيعية أو إنسانية، أو للتعمق ف

.تحليل نص أو اكتشاف مالمح شخصية



ي   القلتر
  الرني  

 
أيام ، ما ُيحس بير  الطفل وأمه ف

، وهو ما  الحمل والرضاعة والعناق الحميم 
يرسي من المعلم المرتجل العفوي والمبدع، إىل

إىل حماس طالبه، أو من طالب يقوم بدور ما ب
  الطالب

ر
.باف



تحقق ترسبحالة من التفاعل االرتجال يؤسس 
الطاقة من القطب األنشط إىل األقطاب األخرى، 
هذه الطاقة تتضخم كلما انتقلت من طالب 

ل ليحي. متحمس إىل آخر ينّميها ويعيد إرسالها
ّولها ويحالصف التعليم  إىل مرجل يغىل  بالطاقة 

إىل أشكال متعددة من الفعل واالنجاز



الفصل هو النادي

ناد  في 16،800مع شبكة تضم . كل شيء في توستماسترز يدور حول النادي▸

ي تضم معظم األندية حوال! دولة ، من المؤكد أنك ستجد واحداً بالقرب منك143

.  عضًوا وتجتمع مرة واحدة في األسبوع لمدة ساعة20

ل الذي كل ناد بثقافة فريدة ، لذلك ال يوجد ضغط لالنضمام إلى النادي األويتميز ▸

يده إن حضور اجتماعات النادي كضيف مجاني ، لذا قم بزيارة أكبر عدد تر! تزوره

.حتى تجد ناديًا يناسب شخصيتك





مختلف.. معلم 

https://www.youtube.com/watch?v=cSSVGlm4lUk&feature=youtu.be














التفاعىلي التعلم النشط1.

حب التعلم2.

المشاركة االتعاان3.

ام4. االحث 

ابط5. ااالندماجالث 

ةاكتشاف القدرات ا نقاط القو 6.

تناء اتعزيز الثقة7.



استراتيجيات4
للحفاظ على الحماس والتركيز 

حالة االرتجالخالل



رأيكعبّر عن

استراتيجيات4
حالة االرتجالللحفاظ على الحماس والتركيز خالل



الّسبب و النتيجة

استراتيجيات4
حالة االرتجالللحفاظ على الحماس والتركيز خالل



التجزئة

استراتيجيات4
حالة االرتجالللحفاظ على الحماس والتركيز خالل



ماضي، حاضر، مستقبل 

استراتيجيات4
حالة االرتجالللحفاظ على الحماس والتركيز خالل



https://www.youtube.com/watch?v=hVhIyQvPE7I


https://www.youtube.com/watch?v=hVhIyQvPE7I


قدرات تطوير 

االرتجال 
حة) (أفاار مقث 





ما ذكره مشارك يقبل المشارك 
يقومو ثم " نعم"آخر 

"ا"بخط التفكير بتوسيع

https://en.wikipedia.org/wiki/Train_of_thought








..موهبة ..كتاب ..خبرة ..تجربة 

..رحلة ..فيلم ..سيرتك العطرة 

..قصة ..جيران ..أحب /اكره..قدوة 

..نكتة ..تحّدي تجاوزته ..موقف 





..ألوان ..اختبار..الشمس 

طقم..سيارة ..سنوات ..قمر 

..حذاء ..لطيف..موز ..

..جّوال ..كابتن ..دوالب 

..لاير 100..قلم ..نظارة

عصير ..شّراب ..مسبحة 

قشطة..برتقال



جّدو يحّدث أحفاده  

عامل نظافة سيعود إلى موطنه 

فنان مبدع في الرسم 

رضيع نطق بمعجزة

.

.

.

.



ألطفال روضة.. المستقبل 

لفريق عمل في مؤسسة.. التعاون 

لمرضى في مستشفى .. األمل 



أفضلإصغاءمن أجل 
أفضلتفكث  من اجل  
أفضلتحدثمن اجل  

م بالتطب
ّ
يقنحن نتعل



مقبول جيد جيد جدا ممتاز معايير التقييم

0–16 17–22 23-29 30 المحتوى

55%
مقدمة، صلب الموضوع، بناء الخطبة 

الخاتمة، التنظيم، السالسة

0–10 11–17 18-24 25 ق المنطق، المباشرة، الحماس، تحقالفعالية 

الهدف، تجاوب الجمهور

0–5 6–10 11-14 15 اإللقاء 

30%
المظهر، لغة الجسدالهيئة

0–5 6–10 11-14 15 المرونة، قوة الصوتالصوت 

0–5 6–7 8-9 10 اللغة 

15%
لهدف الخطبة، وللجمهورالمالئمة

2 3 4 5 النحو، النطق، انتقاء الكلماتالصحة



المدينة أم القرية

موظف أم تاجر

طبيب أم مهندس

مباشر أم عن بعد: التدريب



ن.مَ .سَ .قَ 

يجعلك تتدفقأسلوب
األحاديث الجماعيةمناسب لرجال األعمال في 



للمقبلي   توصيات

عىل االرتجال 

في   اكذلك  المحث 





القليل يعني الكثير

ابدأ بسؤال





في المخ..ارتجال
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