بناء قدرات المنظمات غير الحكومية على إشراك اليافعين والشباب
برنامج ورشة العمل
اليوم األول
التوقيت

المدة الزمنية

الجلسة

08:30-09:10

 40دقيقة

1

10:40-09:10

ساعة و 30
دقيقة

2

10:55- 10:40

 15دقيقة

12:00- 10:55

 65دقيقة

3

12:30-12:00

 30دقيقة

4

13:30- 12:30

 60دقيقة

5

14:30- 13:30

ساعة واحدة

17:00- 14:30

ساعتان و
 30دقيقة

النشاط
المقدمة
أ .مالحظات ترحيبية ( 5دقائق)
ب .نشاط لكسر الحواجز ( 15دقيقة)  -ما يثي ف عقلك ر
فية المراهقة
ر ي

نمط الجلسة
جلسة عامة وعمل جماعي

والشباب؟

ج .تطلعات المشاركين وأهداف التدريب ( 15دقيقة)
فهم اليافعين
أ .تأمل فردي ( 10دقائق)
ب .نقاش عام :مشاركة التأمالت الفردية مع اآلخرين ( 30دقيقة)
ج .جلسة مالحظات تقييمية عامة ( 30دقيقة)
د .لمحة عامة ونقاش:
 وصلة فيديو حول تطور الدماغ لدى اليافعين ( 6دقائق) عرض بوربوينت ( 12دقيقة) -نقاش ( 15دقيقة)

استراحة
لماذا يجدر بنا االستثمار في اليافعين والشباب؟
أ .تجسيد حالة لالستثمار في اليافعين والشباب ( 30دقيقة)
عمل مجموعات 30 -
ب .جلسة عامة ( 45دقيقة)
وضع برامج اليافعين والشباب  -فهم المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة (جلسة عامة -
 30دقيقة)
أ .إعتيات العمر والتنمية
ب .المشاركة واإلشراك والتمكين
ج .وضع برامج العقد الثاني حسب القطاع المحدد
د .المشاركة المنهجية لليافعين والشباب في مراحل دورة المشروع/البرنامج
ه .اإلشراك المدني لليافعين والشباب نظرية التغيير
المبادئ والمتطلبات األساسية لمشاركة وإشراك الشباب
أ .استكشاف المبادئ (سيتم مناقشة مسألة اإلدماج ضمن عمل المجموعات) (40
دقيقة)
ب .جلسة عامة ( 20دقيقة)
مالحظات تقييمية ومراجعة ونقاش

صحيفة الحائط ،يُطلب من المشاركين
اإلجابة بشكل فردي ،وبعد ذلك في جلسة
عامة
جلسة عامة

عمل مجموعات وجلسة عامة

غداء-
المشاركة المنهجية لليافعين والشباب في وضع البرامج
نقاش (نموذج النقاش) حول:

 15دقيقة

مزيج من التقييم الذاتي ،وعمل المجموعات،
والجلسة العامة ،وعرض وصالت فيديو

6

عمل مجموعات ،عمل فردي ،التنقل بين
المجموعات وجلسة عامة

أ .إشراك الشباب في دورة المشروع ( 45دقيقة)  -عمل المجموعات ونقاش
ب .ما األمور الناجحة ،ما األمور غير الناجحة ،والتغلب على التحديات (75
دقيقة)
جلسة عامة :التلخيص ،والتوصيات ،والدروس المستفادة ( 30دقيقة)

استراحة قهوة أثناء الجلسة
مراجعة اليوم األول  -توضيح المفاهيم
جلسة عامة

17:00-17:30

 30دقيقة

7
تقييم اليوم األول

17:30

تقييم اليوم األول :يقوم كل مشارك بتعليق مالحظات الصقة حول موضوعين جديدين تعلمهما من هذا اليوم  -نهاية اليوم األول
اختيار ذاتي للمتطوعين الذين سيقومون بمراجعة وعرض البيانات ( عيون ،آذان  +...تحليل لتقييم اليوم األول)

حقيبة أدوات إشراك اليافعين والشباب :برنامج التدريب
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اليوم الثاني
التوقيت

المدة الزمنية

09:00- 08:30

 10دقائق

12:00- 09:00

 3ساعات

 15دقيقة
12:45- 12:00
13:45- 12:45

 45دقيقة
ساعة واحدة

النشاط

الجلسة

تلخيص اليوم األول ،تشارك نتائج التقييم (من قبل المشاركين)
وضع البرامج لتشجيع اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي للشباب
أ .عرض تقديمي مختصر حول تعريف اإلشراك المدني واالجتماعي
واالقتصادي ( 5دقائق) ،يتبعه عمل مجموعات حول األمور الناجحة،
واألمور غير الناجحة ،والحلول المقترحة لألمور غير الناجحة:
8
أ .المجموعة  :1اإلشراك المدني (بما في ذلك اإلشراك االجتماعي؛
ب .المجموعة  :2اإلشراك االقتصادي)
جلسة عام :جلسة مالحظات تقييمية عامة :نقاش ،ووصالت الفيديو ولمحة عامة
الدروس المستفادة ( ساعة و  15دقيقة)
استراحة قهوة أثناء الجلسة
األدوات والتقنيات المستخدمة للرصد
9
أ .تعريفات ( 10دقائق)
ب .دليل الـ  10خطوات للرصد والتقييم ( 35دقيقة)
غداء

نمط الجلسة
جلسة عامة  /المشاركون الذين يتم
اختيارهم بشكل ذاتي في اليوم األول
عمل مجموعات وجلسة عامة

عرض بوربوينت/جلسة عامة
عمل مجموعات وجلسة عامة

15:00 -13:45

15:15 -15:00

ساعة و 15
دقيقة

 15دقيقة

10

المشاركة المنهجية لليافعين والشباب في وضع البرامج
التمرن على استخدام األداة ( 10دقائق)
أ .وضع درجات المشاركة المنهجية -
ّ
يتبعه:
 .1تقييم ذاتي ( 5دقائق)
 .2عمل مجموعات ( 30دقيقة)
ب .مالحظات تقييمية عامة  -نقاش ،والتوصيات ،والدروس المستفادة ( 30دقيقة)

استراحة

16:45-15:15

ساعة و 30
دقيقة

11

رصد عملية اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي لليافعين
أ .تشارك التجارب المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية الرصد ( 45دقيقة)
 .1تحديد الممارسات الواعدة في اإلشراك المدني واالقتصادي
 .2تحديات الرصد وكيفية التغلب عليها
ب .مالحظات تقييمية  -نقاش ،ومشاركة نظام الرصد والتقييم ،والتوصيات،
والدروس المستفادة ( 45دقيقة)

17:15- 16:45

 30دقيقة

12

االختتام والتلخيص
أ .مالحظات ختامية ( 5دقائق)
ب .الخطوات التالية  -كيفية تطبيق المفاهيم التي تم تعلمها ( 10دقائق)
ج .تقييم ورشة العمل التدريبية ( 15دقيقة)

17:15

أ .عمل مجموعات وجلسة عامة
ب .جلسة عامة
ج .تشارك التجارب ،وصالت
فيديو
أ .جلسة عامة
ب .يقوم المشاركون بتعبئة نماذج
التقييم بشكل فردي

نهاية التدريب
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