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تم إصدار هذا الدليل التدريبي في إطار 
مشروع نوادي Greenish بدعم من 

سفارة سويسرا ونيوزلندا بالقاهرة. 

الدليل هو نتاج عمل جماعي لخبراء و 
ميسرين/ات في مجال التعليم البيئي، 

نتقدم اليوم لكم بجزيل الشكر 
واالمتنان لكل ما قدمتموه لبناء هذا 
العمل والذي لم يكن ليتحقق بدون 

مجهوداتكم و ايمانكم بأهمية خلق 
محتوى تعليمى بيئى باللغة العربية. 

عمل على اإلعداد والتحرير المبدئي 
)األسماء على حسب الترتيب االبجدي 

لالسم األول(: 
احمد  حامد قناوي- 
 رانيا طارق حسني- 
رحاب على الدمرداش- 
سالي سامي  سعد- 
سلمى عماد قدري- 
سهيلة عصام جاهين- 
محمد باشرمحمد- 
محمد حسين مصطفى كمال- 
مريم ابراهيم الصادق- 
مصطفى محمد عادل- 
منة اهلل صالح الدين رمزي- 
ميرنا ايمن غالى- 
 نهاد نصر الدين احمد- 
 نهال  مجدي  محمود- 



مصمم رئيسي:
عالء الدين توفيق

مصمم مساعد:
 شروق عبد السالم

مراجعة لغوية وترجمة:
شركة ايجي ترانسكريبت 

تنسيق ومراجعة على المحتوى:
مريم عبدالعزيز عمر

إشراف عام على المحتوى:
شادى عبداهلل خليل

تنسيق عام المشروع: 
احمد ذكي

مدير المشروع: 
مصطفى بيبرس

مراجعة عامة:
 مؤسسة نهضة مصر للنشر

كتابة مفصلة، خلق انشطة، تيسير 
 ومراجعة الدليل:

محمد باشر محمد- 
محمد حسين مصطفى كمال- 
مريم ابراهيم الصادق- 
نهال  مجدي  محمود- 



شكر وامتنان

أثر الفراشة ال ينتهي، 
 أثر الفراشة ال يزول. 

نوادي و دليل Greenish هي إهداء 
 ،Greenishللمؤسس الشريك ل

مدحت محمد محمد بنزهير. رحل 
عنا فى ١، ابريل ٢٠١٨ قبل ذكرى 

ميالده ال٢٩ بشهر بعد أن أشعل فى 
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته، و ألهمنا 

 بابتسامته و فنه.

رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم 
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.

نأمل أن يكون هذا الدليل، و 
المشاركين والمشاركات في نوادي 
Greenish استكمااًل لمسيرتك في 

الوعى البيئى لخلق عالم أخضر، 
معطاء و صادق كقلبك.

نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل 
أثرك في نفوسنا و أعمالنا، فإن اثر 

 الفراشة ال ينتهي وال يزول.

مخلصين لذكراك.
 أصدقائك،

  إخوتك ،
أسرتك الثانية،

 فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير... 
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية، 

المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر 
 بها على المجتمع"

- مدحت بنزهير ١٩٨٩ - ٢٠١٨



المحتوى

المقدمة
نظرة عامة على محتوى الكتيبـ 

الفصل األول: التمهيد العام للجلسات

الفصل الثاني: تدريب المؤسسين
النشاط األول: من هو بطلي؟ـ 
النشاط الثاني: أنا والفاعلون؟  ـ 
النشاط الثالث: الميسر الناجحـ 
النشاط الرابع: عمل بدون نفاياتـ 
النشاط الخامس: قائد التغييرـ 

Greenish الفصل الثالث: تكوين نوادي
النشاط األول: أبطال التغيير )رؤية و رسالة لتحديد من هم األبطال(ـ 
النشاط الثاني: مكان العمل المثالي ـ 
النشاط الثالث: أطرف مقابلة على اإلطالق ـ 
النشاط الرابع : التقارير والمستنداتـ 



نظرة عامة على محتوى الكتيب:

اهداف عنوان المدة
4٠ 

دقيقة
التعريف بصفات البطل 	من هو بطلي؟

تعزيز قدرات المشاركين  	

5٠ 
دقيقة

مناقشة عن أصحاب المؤسسات و الجهات المعنية  	أنا والفاعلون
للمساعدة في إقامة النادي

تخطيط ألساليب التعامل مع مختلف الجهات 	

3٠ 
دقيقة

الفرق بين التيسير والتدريب 	الميسر الناجح
أساليب التيسير الناجحة   	

45 
دقيقة

أساسيات القيادة  	عمل بدون نفايات
تعليمات علينا اتباعها فى التعليم البيئي  	
عمل بدون نفايات  	
نشاط صناعة اشياء من اشكال )مثلث، دائرة، مربع(  	

3٠
دقيقة

دعم المشاركين في فهمهم لطبيعة التغيير في  	قائد التغيير
أنشطتهم 

رفع وعي المشاركين بذاتهم في إحداث التغيير  	
المجتمعي

6٠
دقيقة

تصميم الهيكل الخاص بنوادي Greenish.وضع خطة  	أبطال التغيير
التنفيذ الخاصة بالنادي داخل المدارس والجامعات

35 
دقيقة

التخطيط إلنشاء نوادي Greenish صديقة للبيئة 	مكان العمل المثالي
فهم القدرات الموارد وكيفية استغاللها 	

5٠
دقيقة

 أطرف مقابلة على
االطالق

تصميم مقابلة للمتطوعين. 	
وضع معايير اختيار االعضاء . 	

3٠
دقيقة

لماذا نهتم بها؟  	التقارير
شكل التقرير. 	
تقارير يجب علينا تسليمها. 	



المقدمة



 مقدمة:

تأسست شركة Greenish في عام 
٢٠١7 ومنذ ذلك الحين تعهدت بنشر 

الوعي البيئي وتقديم استشارات 
بيئية في مصر بحدودها الجغرافية 

المختلفة، وفي عام ٢٠٢٠ قدمت 
السفارة السويسرية وسفارة نيوزيلندا 
الدعم لنشر منهج تعليمي للمدارس 
والجامعات للفئة العمرية التي تتراوح 

بين )١4-٢3( عام وقامت بتدريب 
ميسرين عليه لنشر ثقافة الحفاظ 
على البيئة، وفي ظل الظروف التي 

يمر بها العالم من تحديات اقتصادية 
مختلفة تؤثر على البيئة كان من 
الالزم نشر ثقافة الوعي الفردي 

وتشجيع كل شخص على تقليل 
نسبة المخلفات التي يستهلكها 

يومًيا. 

يحتوي الكتيب على أنشطة تعليمية 
للتعرف على المصطلحات البيئية 

بأشكال تفاعلية من أجل األهداف 
التالية:

تعزيز المعرفة الفردية بالبيئة في ـ 
النطاقات الجغرافية المختلفة 

)المدن أو المناطق الريفية(.
رفع وعي كل شخص وتزويده ـ 

بمهارات مختلفة للحفاظ على 
البيئة.

اإلسهام في خلق نمط سلوكي ـ 
جديد تجاه البيئة على مستوى 

الفرد والمجتمع لنشر ثقافة 
 البيئة.

يحتوي هذا الكتيب على أنشطة 
عديدة تساعد في فهم طبيعة 

البيئة من حولنا والطرق الصحيحة 
إلدارة الموارد البيئية، وُيقام جزء من 
هذه األنشطة في أماكن مفتوحة، 

والهدف منها هو زيادة معرفة الفرد 
بالمصطلحات البيئية مما يجعله 

واعًيا بالقضايا ويسهم بشكل فعال 
في المجتمع لحل هذه المشكالت. 



يقوم هذا الدليل بتطبيق مفاهيم 
البيئة الرئيسية من خالل أربع 

موضوعات مختلفة تضم التحديات 
الحالية البيئية و مفاهيم علمية تقدم 

من خالل االنشطة التفاعلية. هذه 
المواضيع هي )كل شيء مرتبط بكل 

شئ آخر, كل شئ يذهب الى مكان 
ما, الطبيعة تعرف االفضل و ال يوجد 

شئ اسمه وجبة غذائية مجانية(. 

من خالل هذه الرحلة سيكون على 
المعلم اإللمام بمفاهيم تدعم 

رؤيته للبيئة و تغير منظور رؤيته لما 
يحدث حولنا و كيف يمكن مواجهة 
التحديات الكبيرة عالميا بتفكير على 

نطاق محلي وتطبيق خطوات بسيطة 
إلحداث تغييرات عالمية كبيرة.

ـ 



الفصل األول
التمهيد العام للجلسات
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هذا الجزء من الكتيب يمهد 
للمشاركين التعرف على أهداف 

التدريب والميسر، وكذلك مراحل 
التدريب المختلفة

  يبدأ الميسر بتعريف نفسه )دراسته . ١
وخبرته واهتماماته(. 

يطلب من المشاركين تعريف . ٢
أنفسهم من خالل: حاجة بتحبها، 

وحاجة بتخليك مبسوط، وحاجة 
عملتها بإيديك.

ُيعِرف مدرسة Greenish )مدرسة . 3
لتعليم أساسيات العلوم البيئية 

من خالل األنشطة واأللعاب، 
وهدفنا هو تكوين فهم أعمق 

للى حوالينا مش بس بطرق رقمية 
ومناهج علوم، احنا عايزين نخلي 

المشاركين يمروا بتجربة كاملة 
للحفاظ على البيئة من حواليهم 

وفهمها. المدرسة بتقوم على 
أربع أساسيات بيفهمونا مواضيع 

لدراسة البيئة وفهمها بشكل 
أحسن )كل شيء مرتبط بكل 

شيء، كل شيء يذهب إلى مكان 
ما، الطبيعة تعرف أفضل، ال يوجد 

شيء دون مقابل(، واألربع قواعد 
أسسهم عالم بيئة - كومنر- 

من زمان ويشملوا أساسيات 

المفاهيم البيئية واحنا عملناهم 
على هيئة ألعاب وأنشطة 

تفاعلية. 
يضع الميسر قواعد عامة . 4

مشتركة للجلسات )جعل الهاتف 
على وضع الصامت، المشاركة - 

 )...
يأخذ الميسر من المشاركين . 5

توقعاتهم عن التدريب األول 
للمؤسسين.

أول نصيحة: 
التعليم البيئي مش محتاج خبير، 

هو علم بيعتمد على التجربة 
والمشاهدة، ووقتها هتعرف 

الحاجات بتحصل إزاي وهنفهم 
ارتباط كل العناصر ببعضها.

تاني نصيحة: 
وأنت بتطبق المحتوى التعليمي، 

كل ما يكون عندك فرصه تطبقه 
في مكان مفتوح )بحر أو مساحة 
خضراء( وتبدأ تجمع عناصر البيئة 

حواليك، هتعرف تشرح أكثر 
وأفضل. 

 



الفصل الثاني
تدريب المؤسسين



النشاط األول
من هو بطلي؟



16

النشاط األول: من هو بطلي؟
 

مدة الجلسة : )4٠(  دقيقة 

األهداف الرئيسية:

 تعزيز قدرات المشاركين من . ١
خالل تجسيد صفات البطل في 

أنفسهم.
يفهم المشاركون قدراتهم . ٢

ومواردهم وكيفية استغاللها 

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام

من خالل سؤال المشاركين عن 
بطلهم الشخصي، يمكنهم كتابة 

صفاته وأهم القدرات التي جعلته 
يحتل هذه المكانة. يتعرف المشارك 

على األبطال الشخصية األخرى في 
المجموعة وتكوين صورة كاملة عن 
القدرات التي يستطيعون من خاللها 

خلق تأثير مجتمعي.
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تفاصيل النشاط

يبدأ الميسر الجلسة بذكر شخصيته . ١
الكارتونية المفضلة  و يطلب 

ان كل شخص يقول شخصيته 
المفضلة.

من خالل سؤال المشاركين عن . ٢
الشخصية الكرتونية المفضلة 
لديهم، يقوم الميسر بما يلي:

عرض فكرة القوى الخارقة . 	
ولو هتختار قوة معينة 

هتحب تكون إيه في دول: 
تختفي، تقرأ أفكار، تشوف 

المستقبل، تتحكم في النار، 
تتحكم في الثلج، تتحكم 

في الحديد، يبقى عندك 
سرعة عالية.

يطلب من المشاركين بعدها . 	
ذكر شخص مميز أو مؤثر 

)حقيقي( بالنسبة له.
يطلب من كل شخص كتابة . 	

مواصفات هذا الشخص 
المؤثر في ورقة بيضاء 

ويصنع منها شبكة كلمات.
الشخص اللي أنت بتشوفه بطل . 3

 في حياتك:

 ممكن يكون له عالقة . 	
بالبيئة أو ال.

 ممكن يكون شخص . 	
مشهور أو ال.

ممكن يكون حد من أسرتك . 	
ومعارفك أو حد بتتابعه 

وبتسمع عنه من االنترنت 
وبس. 

بعد ذلك يطلب من المشاركين . 4
كتابة ١٠ أسباب دفعتهم الختيار 
هذا الشخص تحديًدا، ويحددوا 

أهم 3 أسباب في الورقة                
)١٠ دقائق(.

يتم دعوة ٢-3 أفراد من . 5
المجموعة لمشاركة قصصهم 
الشخصية مع المجموعة              

)5 دقائق(.
يتم تقسيم المشاركين إلى . 6

مجموعات مكونة من ٢-3 أفراد 
يشاركون فيها الصفات الثالثة 

التي حددها كل فرد، وذكر أمثلة 
من حياتهم وكيف تنطبق هذه 

الصفات عليهم )١٠ دقائق(.
يقوم الميسر بعمل شبكة . 7

كلمات باستخدام برنامج كوجل 
)coggle( تحتوي على مواصفات 

البطل الشخصي لكل شخص 
ويجمع الصفات المشتركة.
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في المجموعة يتم دعوة . ٨
المشاركين لمشاركة صفة واحدة 

من صفات بطلهم الشخصي 
اكتشفوا إنها تنطبق عليهم في 

الحياة )١5 دقيقة(.

١8



النشاط الثانية
أنا والجهات الفاعلة
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النشاط الثاني:
أنا والجهات الفاعلة

مدة الجلسة : )5٠( دقيقة 

األهداف الرئيسية:

   رفع وعي المشاركين بأهمية . ١
الجهات الفاعلة )األطراف 
المعنية( في أنشطتهم.

يضع المشاركون خططهم . ٢
في التعامل مع الجهات الفاعلة 

داخل مجتمعاتهم. 

الفئة العمرية :

الشباب من  ١6 -٢4 عام .

تحديد الموضوع الرئيسي / السياق 
 العام:

يعرض الميسر قصص عن قادة في 
مجال البيئة أحدثوا تغيير، ويوضح أن 

الشيء المشترك بينهم هو إقامة 
شبكة عالقات مع محيطهم، وكان 

هذا تمهيًدا لعرض جدول األطراف 
المعنية وكيفية التواصل معهم.

يتعرف المشاركون من خالل 
الجلسة على مفهوم الجهات 

الفاعلة )األطراف المعنية( ودورهم 
في األنشطة الخاصة بهم في 

مجتمعاتهم المحلية، ومن خالل 
الجلسة سيحاول المشاركون تحديد 

العالقات بين مختلف الجهات الفاعلة 
وكيفية التعامل معهم. 
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تفاصيل النشاط

تعريف المشاركون بمصطلح . ١  
الجهات الفاعلة )األطراف 
المعنية(: وهو أي فرد من 

المتأثرين بالمشروع/النشاط 
والفاعلين فيه، وتلعب الجهات 

الفاعلة دوًرا مهًما في المشروع 
ويختلف تأثير كل منهم في 

المشروع وتأثرهم به. 
)األطراف المعنية أو الجهات الفاعلة: 

هم األفراد أو المؤسسات التي لها 
عالقة بشكل ما بالمشروع أو النادي 

الخاص بك مثل رئيس الجامعة، 
مسئول الفريق بالكلية، طالب الكلية، 

أعضاء الفريق، موردين االخامات، ...( 
ودور كل واحد منهم وتأثيره، وعشان 

نعرف نتعامل معاه بشكل مضبوط 
الزم األول نتعرف على كل األطراف 

المعنية المحيطين بالنادي/المشروع 
 الخاص بك(

كل مشارك يحاول ملء الجدول . ٢
التالي ويذكر كل من لهم عالقة 

بالمشروع/النشاط سواء كان 
المشروع/النشاط قائم بالفعل أو 

في مرحلة التخطيط له. ويحاول 
الميسر مساعدة المشاركين من 

خالل طرح األسئلة التالية:
من هم المستفيدون من . 	

المشروع/النشاط؟ من 
المسئول؟

من لديه السلطة والقدرة . 	
على اتخاذ قرار يتعلق 

بالمشروع/النشاط؟
من يستطيع دعم المشروع/. 	

النشاط؟ من يستطيع عرقلة 
المشروع/النشاط؟

من شارك في مثل هذا . 	
 المشروع/النشاط من قبل؟

من خالل االجابة على األسئلة، . 3
يحاول المشاركون ملء هذا 

الجدول )١5 دقيقة(
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ما الذي يجعله 
متحفز؟

ما الذي يجعله راضي ؟ دوره الفاعل/ صاحب المصلحة

4. يتعرف المشاركون على نموذج إدارة الجهات الفاعلة/األطراف المعنية  ) ١٠ دقائق( 

النموذج اللي فوق بيشرح إزاى بيتم إدارة األطراف المعنية ويمثل المنحنى 
األفقي االهتمام، أما المنحنى الرأسي يمثل القوة أو التأثير.

 
أوال: أوًلا الناس اللي اهتمامهم قليل 

أو تأثيرهم أقل )المربع الشمال من 
تحت(: األطراف المعنية دول هم 

اللي عادة مش مهتمين بدرجة كبيرة 
بالمشروع أو النشاط الخاص بك وليس 

لهم تأثير كبير أوي عليك كصاحب 
مشروع، على سبيل المثال: طالب 

الكلية أو الجامعة أو المدرسة اللي 
فيها النشاط. 
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ويكفي بس أنك تعرفهم على 
المعلومات العامة اللي  هيحتاجوا 

يعرفوها بشكل إجمالي، أو إنك 
تشارك معاهم رابط أو مصدر أو 
فيديو له عالقة بشغلك وخلي 

عينيك عليهم عشان ممكن يتحولوا 
من مربع لمربع تاني على حسب 
اهتمامهم أو األحداث المحيطة.

ثانيا: الناس اللي مهتمين بشكل كبير 
ولكن تأثيرهم قليل )المربع اليمين 

من تحت(: دول األطراف المعنية اللي 
مهتمين بشغلك ولكن تأثيرهم 

عليك مش كبير أو مش اللي يقدر 
يعطل مشروعك بشكل كبير، وهنا 
هيكون موجود الناس اللي شبهك 

وشغالين في نفس المجال، ممكن 
يكونوا شركات أو مؤسسات أو فرق 

تشاركك نفس المجال أو نفس 
االهتمام وبيكون في فرص للتعاون 

بينك وبينهم، وممكن هنا يكونوا 
المستخدمين النهائين للمنتج أو 

الخدمة اللي بتقدمها. الزم تكون 
واعي بيهم وتشاركهم المعلومات 
على طول وتبعت لهم رسائل عادية 
أو على البريد اإللكتروني أو منشورات 

تقول لهم فيها أنت بتعمل إيه 
دلوقتي وإيه الحاجات اللي أنت شغال 

عليها واهتم أكتر بشواغلهم عشان 
ممكن يتحولوا من أشخاص تأثيرهم 
قليل ألشخاص تأثيرهم عالي وكبير. 

ثالًثا: الناس اللي تأثيرهم كبير 
واهتماهم قليل )المربع اللي 

فوق على الشمال(: األشخاص في 
المربع ده في منصب مهم وكبير 
ولكن اهتمامهم بمشروعك على 
وجه التحديد مش كبير مثل رئيس 

الجامعة أو مسئول األنشطة في 
جامعتك أو مدرستك، واألشخاص 

دول الزم تشاركهم معاك في 
األحداث الكبيرة أو المشاريع الكبيرة 

اللي بتشتغل عليها، مثال تبعت لهم 
دعوات أو نماذج من الشغل بتاعك، 
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وكمان الزم تهتم بظهورهم العام 
في مشروعك عن طريق شكرهم 

على خدمة عملوها أو مساعدة 
قدموها ليك في المشروع وهكذا. 

رابًعا: الناس اللي تأثيرهم كبير 
واهتمامهم كبير )المربع اللي فوق 

على اليمين(: دول ناس مهتمين 
بمشروعك بشكل كبير أو بالفريق 

وليهم تأثير كبير عليك مثل أعضاء 
الفريق نفسه أو المشاركين فيه 

والرعاة اللي بيراجعوا األنشطة أو 
الخبراء اللي بتستعين بيهم، ودول 

الزم تشاركهم على طول في 
قراراتك وخططك المستقبلية وأنت 

محتاج إيه أو بتخطط إليه، وتكون 
واعي بإشراكهم في القرارات على 

حسب رؤيتك لتأثير كل واحد. 

 5.  اآلن بعد أن حددت المشاركين من 
الجهات الفاعلة/األطراف المعنية 
ووصفهم، سيأخذون ورقة كبيرة 

ويرسمون خريطة رمزية يمكن 
للمشارك أن يرى فيها موقع 

جميع األطراف الفاعلة وعالقتهم 
ببعضهم بعًضا. 

هنا، يطلب الميسر من المشاركين لو 
التدريب أونالين أن كل واحد فيهم 

يكون معاه ورقة ويرسم فيها رسمة 
تعبيرية تعبر عن مشروعه أو فريقه 

باستخدام رموز زي مثال طريق سريع 
وفيه العربية اللي بتمثل المشروع 

وضابط المرور اللي بيمثل رئيس الفريق 
في الجامعة أو البوابة اللي بتمثل 

رئيس الجامعة أو الكلية وهكذا من 
الرسومات، وتوضح الرسمة بشكل 

أكبر العالقات بين الناس أو األطراف 
المعنية اللي هما حددوها. ممكن 

تستخدموا أمثلة زي المزرعة أو الجبل 
أو أي شكل فني يشوفوه بعد كدة 

يوضحوا دورهم في الصورة وفين 
بيالقوا الدعم أو الحاجات اللي بتمثل 

تحدي لهم في الشغل )١5 دقيقة(.

6.   بعد كدة يدير الميسر الجلسة 
ويطلب من المشاركين عرض 

رسوماتهم لباقي المجموعة وإيه 
اللي ممكن يعدلوه فيها أو إيه 
الحاجات اللي شافوها مفاجئة 

في الرسمة اللي فيها وضع 
الطرف المعني غريب بالنسبة 

ليهم )١٠ دقائق(.

استراحة : 3٠ دقيقة

وفي حالة األونالين 10 دقائق فقط.



النشاط الثالث
الميسر الناجح )حقيبة أدوات(
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 النشاط الثالث:
 الميسر الناجح )حقيبة أدوات(

مدة الجلسة : )3٠ ( دقيقة 

 تصميم مخطط معلومات بياني  	
)إنفوجراف( عن المقارنة بين 

الميسر والمدرب.
يستخدم الميسر لعبة صابواي  	

 )Subway surfers( سيرفرز
لتوضيح مميزات البطل حين 

يجتمع حوله الدهب.

األهداف الرئيسية:

   يتعرف المشاركون على أساليب . ١
وأدوات تيسير تفاعلية.

تنمية قدرات المشاركين ليصبحوا . ٢
ميسرين ناجحين.

الفئة العمرية

الشباب من ١6 - ٢4 عام.

 تحديد الموضوع الرئيسي
/السياق العام

من خالل التعرف على مصطلح 
الميسر واألدوات المستخدمة 
وأساليب التيسير التي تساعد 

الشخص على إدارة جلسات تفاعلية 
مع المشاركين، يتعرفون كذلك على 

أهم النقاط التي يجب أخذها في 
االعتبار قبل بداية الجلسات أو أثناءها 

أو حتى بعد انتهائها.
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تفاصيل النشاط

   يسأل الميسر المشاركين عن . ١
الفرق بين المدرب والميسر 

ويكتب النقاط التي يتشارك بها 
المشاركون.

)سؤال المشاركين عن الفرق من 
وجهة نظرهم بين الميسر والمدرب، 

وكتابة كل النقاط المطروحة في 
ملف أو على السبورة(. 

 الميسر: 

ييسر النقاشات داخل أي مجموعة ـ 
وفي النهاية بيوصلوا لهدف معين 

ممكن يكون الهدف ده اكتساب 
معلومة أو مهارة.

يساعد )كل( المشاركين داخل ـ 
الورش ويتأكد من أن جميع اآلراء 

مسموعة داخل المجموعة.
يجلب شنطة تدريبية جاهزة بها ـ 

)أساليب ومهارات وأنشطة...( 
ويستخدمها عند االحتياج لها 

داخل التدريب.
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التفكير
يتعلق التيسير بإدارة النقاش للتفكير في 

المحتوى المعروض.  

التعلم 
يتعلق دور المدرب بنقل المحتوى مباشرة 

للمشاركين.

يتعلق التدريب بالتعلم المباشر، أما التيسير يتعلق بإدارة التفكير.

التعاون
تتعلق طبيعة التيسير بالتعاون أكتر، ويكون 

محتواها مشترك، ويوفر الميسر الهيكل ويقدم 
سير جلسة مناسب وأدوات وجو هادئ ومساحة 

آمنة للمشاركين.

المصدر األعلى 
يأخذ المدرب دور المدرس الذي يكون 

لديه القدر األكبر من المعلومات ويكون 
المشاركين كالطالب الذين يتلقون 

المحتوى.

التواصل 
يركز الميسر بشكل أكبر على التواصل ويساعد 

المشاركين على التعبير عن آرائهم ووجهات 
نظرهم  وفهم بعضهم بعًضا وبناء تماسك 
األفكار وإيجاد طرق لحل المشكالت، ويمكن 

تطبيق العديد من تقنيات التدريب في إعدادات 
التيسير لمساعدة المجموعة على أن تكون أكثر 

نجاًحا في اتخاذ القرارات.

التطبيق
يساعد المدرب المشاركين في تطبيق 

المحتوى عملًيا وبالتالي يشمل التدريب 
العديد من األنشطة التطبيقية.

المرونة 
يتميز التيسير بجدول عمل مرن ليس محدد 

بشكل نهائي ويمكن تغييره حسب سير 
الجلسات وتفاعل المشاركين وطبيعة المشاركة. 

االتجاه الواحد 
يركز التدريب على اتجاه واحد وهو اتجاه 

بناء المحتوى بداية من  األمور البسيطة إلى 
األشياء المعقدة، ويكون المدرب هو من 

يحدد اتجاه التدريب.

التأثير على المدى القصير 
التيسير في األغلب يتعلق بالمشاركة، ستتم 

مالحظته بشكل كبير ويكون مرتبط بأهداف 
الجلسات، ويمكن أن توصل األهداف إلى حلول أو 

اكتشاف شيء غير ُمدرك أو تحديد شيء يحتاج 
للتحسين وهكذا.

التأثير على المدى الطويل 
تأثير التدريب في األغلب طويل المدى 

ألنه يحتاج لممارسة وتطور في األدوات 
والمهارات، والورشة اللي مدتها أيام بسيطة 

بتحتاج شهور إلتقان المهارة والفهم 
بشكل األعمق.

الفرق األساسي بين المدرب والميسر 
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الخطوات الخمسة لعملية
تيسير ناجحة:

أوال النطاق:

اتأكد أن المواضيع اللي هتتناقش  	
في الجلسة واضحة ومحددة، 

وده هيحصل بأنك تتكلم األول 
مع المنظمين والشركاء عن إيه 

الهدف من الجلسة أو الورشة.
اتأكد إيه الموضوعات الثانوية  	

المهمة وإيه اللي مش محتاج تركز 
 عليه.

ممكن تحدد ده من خالل االجابة 
 على االسئلة مثل:

 
مين الناس المشاركة، وإيه  ـ

احتياجاتهم المختلفة؟ 
إيه الهدف من الجلسة؟  ـ
إزاي هتتأكد إنك على الطريق  ـ

الصح؟ 

ثانيا التصميم:

حدد هيكل الجلسات واكتب  	
النقاط الرئيسية لجدول العمل 

بتاعك. 
حدد طريقة توصيل المحتوى  	

 الخاص بك في كل جلسة.

ممكن تحدد ده من خالل اإلجابة 
 على أسئلة مثل:

إزاي بيتم عقد الجلسات؟  ـ
إيه شكل جدول العمل اللي  ـ

هتوصل بيه األهداف؟
إزاي تقيس نجاح كل جلسة  ـ

من الجلسات؟ 
إيه مدة كل جلسة أو نشاط  ـ

هتنفذه؟
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ثالثا التحضير: 

تنظيم كل العناصر اللي ـ 
هحتاجها في الجلسات 

وتحضيرها: اللوجستيات والمكان 
والحضور والمواد المستخدمة. 

من االفضل أنك تنفذ الجلسات ـ 
بتاعتك في مكان واسع ومريح 

وسهل الوصول إليه لكل 
المشاركين. ممكن تحدد ده من 

خالل االجابة على أسئلة مثل:
إيه األماكن اللي ينفع أنفذ  ـ

فيها الجلسات وإيه أفضل 
مكان متاح؟

هل هنقدم أكل ومشروبات  ـ
وال أل؟ إيه نوعيته وطريقة 

تقديمه؟
حدد بالظبط إيه األدوات اللي  ـ

هتحتاجها واكتب كل ده في 
ورقة.

الجلسة هتبدأ الساعة كام؟  ـ
اتأكد أن الوقت مناسب لجميع 

الحضور وأوصل قبل التدريب 
بوقت كافي عشان تجهز 

المكان.

رابعا تيسير الجلسات: 

ابدأ بنشاط ترحيبي وتنشيطي ـ 
للمشاركين، واتأكد إن من خالل 

النشاط هيقدروا يتعرفوا على 
بعض ويعرفوا أسماء بعض، ومن 
األفضل أن يشارك الميسرون في 

النشاط الترحيبي.
اعرف من المشاركين توقعاتهم ـ 

عن الجلسات وإيه اللي هما 
عايزينه.

اشرح لهم جدول العمل وخد ـ 
رأيهم واسألهم هل هي مناسبة 

لهم أم ال.
اشرح األهداف من كل جلسة.ـ 
اتأكد إن في قواعد مشتركة ـ 

مكتوبة داخل المجموعة والكل 
موافق عليها.

اتأكد من إشراك جميع المشاركين ـ 
في الجلسات، واستخدم األنشطة 

التنشيطية لما تحس إن الرتم 
بطيء. وحاول تشوف مين من 

المشاركين يقدر يساعدك وخد 
رأيهم.
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خامسا التقييم

يطرح الميسر النقاط اللي تم ـ 
مناقشتها في آخر كل جلسة ولو 

في أي اتفاقيات محتاجة تتكتب 
ممكن تناقشها.

اتأكد أن الجلسة فيها مراجع ـ 
موثقة يقدر المشاركين يرجعوا 

ليها.
اتأكد إن في شخص مسئول عن ـ 

كل االتفاقيات اللي بتتم.
شوف مين األشخاص اللي لسه ـ 

مش مندمجين وحاول تدمجهم 
في النشاط القادم.

31



32

إيه نوعية التحديات اللي ممكن 
تواجه أي ميسر؟ )نشاط مشاركة( 

قلة مشاركة المشاركين: تقدر ـ 
تحلها باستخدام تقنيات مختلفة 

في األنشطة تتيح للمشاركين 
المساحة للمشاركة، وممكن 

توجه لهم أسئلة عن الموضوع أو 
القضية اللي بيناقشوها وتحصل 

منهم على إجابات.
صعوبة في إدارة المشاركين: ـ 

ممكن يكون بعض المشاركين 
مقاطعين أو مشتتين في 

الجلسة. وهنا تقدر دايًما ترجع 
للقواعد اللي اتفقتوا عليها 

والموضوع اللي بتتناقشوا فيه.
العالقات المتشابكة بين ـ 

المشاركين: هنا ممكن يكون في 
تشابك أو اختالف في اآلراء بين 

المجموعة، ووقتها الزم توصل 
ألرضية مشتركة للخالف اللي 

بينهم يرجعوا ليها وتستخدم 
أساليب االستماع الفعال.

وجود مشاركين مسيطرين ـ 
متحفزين: هنا ممكن يكون في 

أشخاص يقودوا الحوار تجاههم 
أو دايًما بيسرقوا الكالم. محتاج 

تتدخل كميسر وتعطي باقي 

المجموعة الحق في المشاركة 
والكالم.

انخفاض الطاقة أو الحافز: هنا ـ 
محتاج تاخد استراحة أو تعمل 
نشاط تنشيطي وتعدل جدول 

العمل.
المقاطعة الدائمة: اتأكد إن باقي ـ 

المشاركين موافقين على القواعد 
اللي بتشمل إننا نسمع الكالم 

والموضوع ألخره بحيث نقدر 
نفهمه كويس.

الخروج عن الهدف: رجع ـ 
المشاركين تاني إليه الهدف من 

الجلسة.
الوقت بيهرب من الميسر: حاول ـ 

تركز على األهداف أكثر من 
األنشطة وإن الهدف من النشاط 

واصل لكل المشاركين.



النشاط الرابع
عمل دون نفايات 
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النشاط الرابع: عمل بدون نفايات 

مدة الجلسة : )6٠( دقيقة 

األهداف الرئيسية:

  رفع وعي المشاركين بأهمية . ١
الفعاليات دون نفايات.

دعم قدرات المشاركين لتنفيذ . ٢
فعاليات دون نفايات في 

مجتمعاتهم.

الفئة العمرية

الشباب من ١6 - ٢4 عام.

تحديد الموضوع الرئيسي/
 السياق العام

يتعرف المشاركون من خالل الجلسة 
على مفهوم دون نفايات وأهميته، 

وأثناء ورشة العمل يحاول المشاركون 
تصميم فعالية خاصة بهم دون 

نفايات وإيجاد بدائل لالحتياجات 
المختلفة.
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تفاصيل النشاط

تعريف المشاركون بمصطلح . ١  
دون نفايات وأهميته وما هي 

الفعاليات دون نفايات؟ 
فعاليات دون نفايات: الفعالية اللي 

نتيجتها صفر نفايات بحيث كل 
المواد المستخدمة في الفعالية 

 تكون:

مواد يعاد استخدامها.ـ 
مواد يعاد تدويرها.ـ 
 مواد قابلة للتحلل. ـ 

يتم مناقشة األشكال المختلفة . ٢
للفعاليات التي نحتاجها في 

أعمالنا وحياتنا، ويقوم الميسر 
بكتابة كل إجابات المشاركين 
على ملف أونالين. وبعد كدة 

يتم تقسيم الفعاليات إلى 
فئات مختلفة متنوعة )الهدف 

 والحجم( )5 دقائق(.

يقوم الميسر بشرح الخطوات . 3
الثالثة المهمة )قبل الفعالية، يوم 

الفعالية، بعد الفعالية(. 
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قبل الفعالية: دي الخطوات اللي 
ناخد بالنا منها قبل أي فعالية. 

   التواصل مع الموردين: كلم . ١
الموردين اللي هتتعامل معاهم 
زي محالت األكل أو المحالت اللي 

بتشتري منها المواد واألدوات 
اللي هتحتاجها واتأكد إن كل 

المواد ممكن إعادة تدويرها 
واستخدامها وماتكونش 
بالستيك زي األكواب مثًلا، 

والتغليف يكون في ورق لألكل 
وأكد عليهم قبل الفعالية بوقت 

 كافي.

أطلب متطوعين لمساعدتك: . ٢  
الخطوة دي مهمة ألن 

المتطوعين هما اللي هيكونوا 
مسئولين عن إرشاد المشاركين 
عن األماكن اللي هيحطوا فيها 

النفايات بتاعتهم وتقسيمها 
على صناديق يعاد استخدامها 

وتدويرها ومواد تتحلل وأي شيء 
 تاني.

3 . Zero“ انشر كلمة زيرو وايست  
Waste” أو دون نفايات: اتأكد إن 
المشاركين عارفين إن الفعالية 

بتاعتك هو دون نفايات سواء وأنت 
بتعلن عن دة في الحقيقة أو 

وأنت بتبعت ايميالت للناس بتأكد 
المشاركة، وهتحتاج مساعدتهم 

في تحقيق الجزء ده.

أثناء الفعالية: ودي الحاجات اللي 
ناخد بالنا منها أثناء الفعالية.

   ضع الصناديق في مكانها: أول ما . ١
بتوصل مكان الفعالية اتأكد من 
وضع الصناديق اللي هُتستخَدم 

في الفرز في األمكان اللي في 
األغلب هتكون زحمة زي أماكن 

األكل والشرب.. وقسم الصناديق 
أللوان وحط عالمات على كل 

 صندوق.

خد بالك من الصناديق الزيادة: . ٢
هنا ممكن تالقي في مكان 

الفعالية نفسه صناديق قمامة؛ 
حاول تغطيها أو تدخلها معاك 

في تقسيمة الصناديق بحيث 
 المشاركين مايتشتتوش.
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 اتأكد من استعداد المنظمين: . 3
اتأكد من أن كل األفراد داخل 

الفعالية فاهمين دورهم سواء 
المتطوعين أو أعضاء الفريق ولو 

 في تيشيرت معين يلبسوه.

 قابل الموردين واتأكد من الموارد: . 4
اتأكد من كل الموارد اللي طلبتها 

ليوم الفعالية سواء الموردين 
هيكونوا موجودين يوم الفعالية 

أو هيوصلوا طلباتك أول اليوم.

بعد الفعالية: الحاجات اللي ناخد 
بالنا منها بعد الفعالية.

   التواصل مع المؤسسات: هنا . ١
هتتواصل مع الجهات اللي 

هتاخد الحاجات اللي جمعتها 
سواء يمكن إعادة تدويرها أو 
استخدامها أو المواد القابلة 

للتحلل.
  تقييم النفايات: هنا هتقّيم . ٢

تنفيذك لزيرو ويست ايفينت 
»فعالية دون مخلفات«.

 شكر المشاركين: ابعت ايميالت . 3
ورسايل شكر للمشاركين أو 

الموردين أو الشركاء بتوعك في 
الفعالية نفسها.



النشاط الخامس
قائد التغيير
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النشاط الخامس: قائد التغيير

مدة الجلسة : )3٠( دقيقة
 

األهداف الرئيسية:

  دعم المشاركين في فهمهم . ١
لطبيعة التغيير في أنشطتهم.

رفع وعي المشاركين بقدرتهم . ٢
على إحداث التغيير المجتمعي.

الفئة العمرية

الشباب من ١6 - ٢4 عام.

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام: 

من خالل المناقشة بين المشاركين 
حول طبيعة التغيير المنتظر منهم 

وما الذي يدفعهم لالستمرار في 
أنشطتهم داخل المجتمع، يتم عمل 
نشاط فردي بين المجموعة يأخذ كل 

مشارك فيه بعض الوقت لتصميم 
مركبة التغيير الخاصة به.
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تفاصيل النشاط

   اطلب من المشاركين أخذ ورقة . ١
وبعض األقالم الملونة ورسم 

األشكال التالية بأي حجم أو 
تصميم يريدونه مثل: مثلث، 
مستطيل، دائرة، دائرة أخرى، 

 نصف دائرة، مستطيل طويل.

 ُيطلب اآلن من المشاركين . ٢
استخدام هذه األشكال لبناء نوع 

»مبتكر« من المركبات التي قد 
تطير أو تقفز أو تتحرك ... وبعد 

القيام بذلك، يجب أن يجدوا عنواًنا 
مبتكًرا لسيارتهم، وفي جولة 

قصيرة يعرض الجميع أوراقهم. 
 )١٠ دقائق(

يوضح الميسر أن هذه هي . 3
السيارة التي يستخدمونها في 
أنشطتهم ويسألهم عما يلي:

 من الذي يقود السيارة؟ ـ 
هل هناك محرك؟ هل هناك ـ 

تأثيرات خارجية؟
من على عجلة القيادة؟ هل تقود ـ 

بمفردك أم مع اآلخرين؟ 
هل هناك اتجاه محدد؟ـ 
هل الطريق والهدف مرئيان؟ ـ 
هل هناك عثرات في الطريق؟ ـ 
كيف تعرف أن الرحلة كانت ـ 

 ناجحة؟
 )١٠ دقائق(

يتم تقسيم المشاركين إلى . 4
مجموعات من 3 أفراد يتبادلون 

فيها رسوماتهم ويشرحونها      
)١٠ دقائق(.

40



الفصل الثالث
تكوين نوادي جرينيش
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Greenish تكوين نوادي

هدف التدريب هو بناء قدرات 
المشاركين والمؤسسين من أجل 

تأسيس النادي الخاص بهم والنقاط 
المهمة اللي بيراعوها في تأسيس 
المكان زي تكوين النادي والهيكل 

واإلعالنات والمقابالت وتقارير 
الجلسات والتقارير الدورية.

تم تصميم التدريب ليكون أونالين 
ولكن من األفضل تنفيذه على أرض 

الواقع بحضور المشاركين.



النشاط األول
أبطال التغيير 
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النشاط األول: أبطال التغيير  

مدة الجلسة : )6٠( دقيقة 

األهداف الرئيسية:

   تصميم الهيكل الخاص بنوادي . ١
Greenish داخل المدارس 

والجامعات.
يضع المشاركون خطة التنفيذ . ٢

الخاصة بهم داخل المدارس 
والجامعات.

الفئة العمرية

الشباب من ١6 -٢4 عام 

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام:

في نشاط جماعي ُيطَلب من 
المشاركين تصميم الهيكل الخاص 

بهم داخل النادي وكذلك العمل 
على اإلعالنات مع ضم أعضاء جدد 

وفًقا لمعايير االختيار المطلوبة لكل 
منصب داخل النادي.
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تفاصيل النشاط

يتم تقسيم المشاركين إلى . ١  
مجموعات حسب )االهتمام 

البيئي المشترك، الجامعة، 
المدرسة، ...( بحيث يكون هناك 
توافق بين المجموعة، وُيطَلب 

من المجموعة التخطيط لهيكل 
النادي بحيث ينقسم إلى إدارات 

وفًقا الحتياج كل نادي. 

ُتِعْد كل مجموعة مخطط . ٢
للنادي الخاص بها وتعرضه على 

باقي المشاركين مع شرح األدوار 
المختلفة المسندة لكل عضو 
في كل مهمة، ويأخذ الميسر 

مالحظات عن هيكل كل نادي 
واحتياجاته والمهام المطلوبة )١5 

 دقيقة(.

يشرح الميسر الهيكل الخاص . 3
 بالنادي وينقسم إلي:

 فريق الفعاليات: الفريق . 	
المسئول عن تنفيذ فعاليات 

النادي بما في ذلك مكان 
الفعالية ومساعدة المشاركين 

وإدارة اللوجستيات.
 فريق تنمية األعضاء والمجتمع: . 	

الفريق المسئول عن إعداد 
محتوى الجلسات التي ينفذها 

النادي وتيسير الجلسات 
وتقييمها.

التمويل والعالقات العامة: . 	
التواصل مع كافة الجهات 

الفاعلة خارج النادي )الموردين 
واإلعالميين وإدارات الجامعات/

المدارس( وكذلك البحث عن 
الممولين المحتملين والتواصل 

معهم. 
التسويق: إدارة حمالت النادي . 	

على أرض الواقع وعلى وسائل 
التواصل االجتماعي ومن ضمنها 

كتابة المحتوى وتصميم 
الرسوم.

 بريد إلكتروني خاص بالنادي . 	
ومراسلة األعضاء من خالله.
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 التمويل
 والعالقات

العامة
الفعاليات

 تنمية األعضاد
والمجتمع

التسويق
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الجزء الثاني:

يأخذ كل مشارك ورقة وُيطلب . ١  
منه تصميم إعالن مبتكر لضم 
 Greenish متطوعين إلى نادي
في المدارس أو الجامعات مع 

توضيح المهام المطلوبة وطريقة 
العرض)١٠ دقائق(.

ُيطلب من المشاركين العمل . ٢
في مجموعات ثنائية على نفس 

التصميم، ويحاول كل ثنائي 
الوصول إلى تصميم مشترك 

بينهم )7 دقائق(.
ُيطلب من كل ثنائي االنضمام إلى . 3

ثنائي أخر ليعملوا بشكل جماعي 
على تصميم نهائي يراعي 

الشروط المطلوبة واالبتكار في 
العرض )7 دقائق(.

تعرض كل مجموعة تصميمها . 4
على باقي المجموعات )5 دقائق(.

يوضح الميسر أهمية اإلعالن عن . 5
الفعالية وأن يوضح فيها )اسم 
النادي ومكانه وعدد الجلسات 

اإلجمالي وعدد الساعات 
األسبوعية والمهام المطلوبة من 

كل مشارك.

استراحة: 3٠ دقيقة.



النشاط الثاني
مكان العمل المثالي
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النشاط الثاني:
مكان العمل المثالي.

مدة الجلسة : )35( دقيقة 

األهداف الرئيسيه:

تعزيز قدرات المشاركين على . ١  
 Greenish التخطيط لنوادي

الصديقة للبيئة.
يفهم المشاركون قدراتهم . ٢

ومواردهم وكيفية استغاللها.

الفئة العمرية

الشباب من  ١6 -٢4 عام 

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام:

يعمل المشاركون من خالل النشاط 
على التخطيط لمكان عمل مثالي 

صديًقا للبيئة. ومن خالل العمل في 
مجموعات يستطيع المشاركون 

تصميم مكان عملهم المثالي وفًقا 
لرؤيتهم الخاصة، والتأكد من توافق 

النوع االجتماعي داخل مقر العمل.
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تفاصيل النشاط

   يتم تقسيم المشاركين على . ١
مجموعات من 4-5 أفراد 

ويشتركون في غرف صغيرة على 
زووم وعلى برنامج وايت بورد 

يقدروا يرسموا فيه، ومطلوب 
من المجموعات تخيل أن لديهم 
كل المصادر المتاحة في العالم 
 لتصميم مكان عملهم المثالي.

يعمل األفراد بشكل جماعي . ٢
إلنشاء تصميم مشترك، وأثناء 

ذلك يتأكد الميسر من توفير 
 كافة المصادر لهم )١5 دقيقة(.

تعرض كل مجموعة عملها . 3
على باقي المشاركين مع 

شرح تفاصيل التصميم بالمواد 
المستخدمة وكيف يحقق 

التصميم شرط أنه صديق للبيئة   
 )١٠ دقائق(.

بعد تقديم العروض، يدير . 4
الميسر نقاش حول تصميم 

مكان للنشاط الطالبي والمصادر 
المستخدمة في نوادي 

Greenish على أن يتم تقسيمها 
إلى فئات )األثاث، واألكل والمياه، 
والطاقة، واللوحات االرشادية، ...( 

)١٠ دقائق(.
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 خارج مقر العمل
 ) في حالة إقامة حدث خارجي(

داخل مقر العمل

١- وجود مكان جلوس مريح ومناسب لمختلف 
الفئات المستهدفة )األطفال والشباب وكبار 

السن(.

 ١-أثاث معاد استخدامه أو أثاث جامعي، -
.حيث ُيفضل عدم شراء أثاث جديد

 ٢- األكل: الحرص على طلب أكل من أماكن
 محلية، ويراعى عدم استخدام البالستيك في
 التغليف، وتنويع األكل )ُيفَضل األكل النباتي(،

 .ويمكن حضور المشاركين بأكلهم الخاص

 ٢-األكل: الحرص على طلب أكل من أماكن -
 محلية، ويراعى عدم استخدام البالستيك في
 .)التغليف، وتنويع األكل )ُيفَضل األكل النباتي

3- استخدام لوحات متحركة )بانر( تعبر عن 
البيئة وأهداف نادي Greenish، ووجود منتجات 

من البيئة في مدخل الفعالية )مثل الزرع 
وزجاجات المياه وشنط قماش(.

 3- استخدام الفتات و ملصقات تعبر عن البيئة
.وُيفَضل عملها يدوًيا ،Greenish وأهداف نادي

 4- تشجيع المشاركين على الحضور
 بزجاجتهم الخاصة والتأكد من وجود مصدر

.إلعادة ملء المياه

 4- وجود مبرد مياه داخل مقر العمل ومنع
 استخدام زجاجات المياه البالستك، تشجيع
 المشاركين على اقتناء زجاجات مياه زجاج او

المونيوم خاصة بهم
 5- التأكد من وجود مصدر كهرباء ثابت وآمن

.في حالة العروض تقديمية
 5- التأكد من توفير وسيلة لعرض البيانات
 والب توب وسماعات ومصدر كهرباء داخل

.النادي

 6- ُيفضل إجراء الفعاليات في ضوء النهار
 أو ترشيد استخدام الضوء في حالة إجراء

.فعاليات ليلية

 6- الحرص على توفير الطاقة داخل المقر،
.وُيفضل إجراء الندوات في ضوء النهار

7- وجود عدد كافي من المنظمين إلرشاد 
المشاركين داخل الفعالية )منظم واحد لكل 

١5 مشارك(.

 7- وجود عدد كافي من المنسقين أو
.المتطوعين لتنظيم الفعالية

٨- ترشيد استخدام المواد داخل الفعالية  ٨- ترشيد استخدام المواد ) األقالم ، اللوحات،
.)األوراق



النشاط الثالث
أطرف مقابلة على اإلطالق
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النشاط الثالث:
أطرف مقابلة على االطالق 

مدة الجلسة : )5٠( دقيقة 

األهداف الرئيسية:

    تصميم مقابلة للمتطوعين في . ١
.Greenish نوادي

تعزيز قدرات المشاركين بشأن . ٢
معايير اختيار األعضاء.

الفئة العمرية

الشباب من  ١6 -٢4 عام 

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام:

يحاول المشاركون العمل على 
تصميم مقابلة للمتطوعين ولكن 

بأسلوب شيق وطريف من خالل نشاط 
ثنائي. 
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تفاصيل النشاط

يسأل الميسر المشاركين ما هي . ١  
أفضل أو أطرف مقابلة مروا بها 

من قبل، ويأخذ مداخالت من 
المشاركين عن هذه المقابالت     

)5 دقائق(
يتم تقسيم المشاركين إلى . ٢

مجموعات ثنائية لتصميم 
أسئلة عن مقابلة طريفة وغير 

متوقعة لجعل بيئة المقابلة ودية 
للمتقدمين     ) ١5 دقيقة (

يطلب الميسر من المجموعات . 3
تبديل أوراقهم مع أقرب 

مجموعة لهم، ثم يقرأوا 
األسئلة الموجودة في الورقة، 

ويلعبوا أدواًرا لمحاكاة 4-3 
مقابالت للمتطوعين المتقدمين                  

)٢٠ دقيقة(
تحاول باقي المجموعة أخذ . 4

مالحظات حول معايير تقييم 
المتقدمين ومناقشتها بعد 

المقابالت  )١٠ دقائق( 
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محتوى مساعد للميسر 

عملية التقديم والمقابلة مهمة 
الختيار أفضل العناصر المشاركة في 

النادي. وعلى الُمحاور )ُيفَضل وجود 
اثنين( أن يكون ودود ويفتتح المقابلة 

بالسؤال عن أحوالهم وصحتهم 
وكيف كان طريقهم للمقابلة، 

ثم يسألهم عن سبب اهتمامهم 
 ،Greenish بالبيئة أو االنضمام لنادي

كما يمكن أن يسأل الُمحاِور عن 
أهم المشاكل التي تواجه المجتمع 
المحلي وكيفية حلها، وسبب اختيار 

مهمة أو منصب معين. 

يمكن للمحاور تقييم المتقدمين 
من خالل نظام تقييم بدرجات 

 كالتالي:

    التفاعل                                                        . ١
)١٠ درجات(. 

 اإللمام بالمشاكل البيئية                  . ٢
)١٠ درجات(. 

 التفكير النقدي واالبتكار                  . 3
)١٠ درجات(. 

اإللمام بالمهمة المطلوبة                . 4
)١٠ درجات(.  

الخبرات التطوعية السابقة             . 5
)١٠ درجات(. 

ال ينبغي رفض أي مشارك لعدم 
وجود خبرة سابق.
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يساعد هذا الجدول في األسئلة والتقييم)يمكن إضافة أسئلة أو حذفها ولكن من 
الضروري الرجوع للنقاط األساسية لمنح الدرجة(.

مسئولية و خبرة تفكير نقدي عن البيئة اسئلة تعارف

تعريف نفسك. شفت أفالم في 
الفترة األخيرة؟ وإيه 

رأيك فيها؟ 

إيه اللي هيحصل 
لو أزلنا الغابات؟

لو ليك 3 أمنيات 
من لعبة سحرية 

هيبقوا إيه؟

عمل تطوعي. اقترح حلول 
لمشكلة بيئية ُتطَرح 

للمناقشة.

إيه اكتر حاجة 
بتهدد البيئة 

حوالينا في وجهة 
نظرك؟ 

لو عندك إمكانية 
تروح أي مكان في 

العالم هتختار تروح 
فين؟

أكتر حاجة 
بتتمناها.

لو هتكون مش 
متشاف لمدة يوم 

كامل، هتعمل 
إيه؟

أكتر حيوان مسلي 
في الدنيا.



النشاط الرابع
التقارير والمستندات
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النشاط الرابع:
التقارير والمستندات 

احنا تعليم غير نظامي وكل تقرير  	
وتعليق بيفيد إننا نحسن مستوانا 

ومستوى المحتوى، فيا ريت 
تساعدونا وكل التعليقات ُمرَحب 

بيها )مساحة آمنة للمشاركة(. 

مدة الجلسة : )3٠ ( دقيقة

األهداف الرئيسية:

رفع كفاءة المشاركين في كتابة . ١  
التقارير وتصمميها. 

رفع كفاءة المشاركين بشأن . ٢
أهم النقاط الواجب توافرها في 

التقارير.

الفئة العمرية

 الشباب من  ١6 -٢4 عام 

تحديد الموضوع الرئيسي/
السياق العام:

يعرض الميسر نماذج من التقارير 
على المشاركين، وتشمل التقارير 

المعروضة العديد من األنشطة كما 
يجب عرض التقارير الدورية المطلوبة 

.Greenish من
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تفاصيل النشاط

يشرح الميسر أهمية إعداد تقارير 
لألنشطة الُمنفَذة في نوادي 

.Greenish

أوًلا استمارة حضور المشاركين:

 اسم النشاط: 
المسئول عن النشاط: 

مكان النشاط: 
تاريخ النشاط: 

الصفة/االسم#
الدراسة

البريد اإللكترونيرقم الموبايل

١

٢
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ثانًيا تقييم ما قبل جلسات التدريب:

Greenish استمارة تقييم جلسات نادي

اسم الجلسة:
اسم الميسر/ين:

التاريخ :

تقييمك العام للجلسة :
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5

 تقييمك العام للميسر/ين

ميسر 1 )اسم الميسر( 
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5
ميسر 2 )اسم الميسر( 

حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(
1 2 3 4 5

درجة استفادتك من المحتوى 
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5
القابلية لتنفيذ المحتوى على أرض الواقع  

حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(
1 2 3 4 5
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ما النقاط التي أعجبتك في الجلسة؟  )المحتوى، طريقة التقديم، 
التنظيم، المكان، ..( 

ما النقاط التي تحتاج للتحسين في الجلسات القادمة؟  )المحتوى، 
طريقة التقديم، التنظيم، المكان، ..( 

أي تعليقات أخرى 
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ثانًيا تقييم ما بعد جلسات التدريب:
نفس أسئلة استمارة تقييم ما قبل التدريب. 

Greenish استمارة تقييم ما بعد جلسات نادي

اسم الجلسة:
اسم الميسر/ين:

التاريخ :

ما مدى المامك بموضوع الجلسة؟
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5

سؤال :1 )اكتب سؤال حول موضوع أساسي داخل الورشة كتقييم، على 
سبيل المثال: ما مدى معرفتك بتكنولوجيات إدارة المخلفات؟( 

حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(
1 2 3 4 5

سؤال 2: 
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5
سؤال 3: 

حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(
1 2 3 4 5

سؤال 4: 
حدد على أحد الخانات بحيث ) 1: أقل تقييم  و 5: أعلى تقييم(

1 2 3 4 5
ما النقاط التي تعلمتها من الورشة ؟ 
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:Greenishخامًسا التقارير الدورية ل

تقرير ملخص ألنشطة النادي 

اسم النادي: 
مكان النادي:

المسئول عن النشاط:
التاريخ :

ما هي أكبر اإلنجازات التي حققتها الشهر الماضي؟ 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ما هي التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؟ 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ماهي احتياجاتك للفترة القادمة؟
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



مراجع
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https://ifm-sei.org/files/up/ifm-sei-peace-education-handbook_v11_web.
pdf

https://www.goethe.de/resources/files/pdf197/intltrainingmanual2017en
dversion1.pdf

https://ifm-sei.org/files/up/ifm-sei-peace-education-handbook_v11_web.pdf
https://ifm-sei.org/files/up/ifm-sei-peace-education-handbook_v11_web.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf197/intltrainingmanual2017endversion1.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf197/intltrainingmanual2017endversion1.pdf



