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مقدمٌ:
يندرج معزكر السباب الذم تـ تنؾيذق بؾيّ بكؾر خمزة – القليكبيٌ مف ضمف أنسطٌ برنامح السباب بألكاف كأكتار .كيأتً هذا المعزكر
ليؾتد للجمعيٌ باب نا جديد نا مف العمؿ مع السباب مف منطقٌ الوضبٌ الكزطٍ بالمقطـَ مف ذّؿ التعرؼ علٍ اختياجات كرغبات كأخّـ
سباب المنطقٌ مف ناخيٌَ كمف ذّؿ بناء مجمكعٌ مترابطٌ تتبادؿ الثقٌ كتتسارؾ الرغبٌ ؽً المعؿ المسترؾ مف ناخيٌ أذرل ...كقد
زاهمت التجربٌ بسكؿ كبير ؽً إثراء ذبرة العامليف بالجمعيٌ ؽً مجاؿ تنظيـ كتيزير معزكرات مع السبابَ مما يعد مكتزب نا جديد نا
يضاؼ لذبرة الجمعيٌ ؽً عمؿ معزكرات مع المراهقيف.
التشكر العاـ:
المسارككف :يتكجى هذا المعزكر للسباب ؽً مف زف

 21 – 16زنٌَ مع األكلكيٌ لسباب كؽتيات منطقٌ الوضبٌ الكزطٍ.

المكاف :ؽيّ كؾر خمزة – القليكبيٌ
الكقت :ذمس أياـ
كقد تـ التركيز ؽً هذا المعزكر بسكؿ

أزازً علٍ إتاخٌ السباب تجربٌ إيجابيٌ مف المعايسٌ كالتكاشؿ العميؽ مع الذات كمع

اآلذريف .كقد تـ تزذير األنسطٌ المذتلؾٌ للمعزكر لوذا الودؼَ ؽكاف المضمكف داُما ما يذدـ أهداؼ التكاشؿ العميؽ ؽً مزاخٌ مف
الثقٌ كاآلماف .كقد زاعد علٍ بناء الثقٌ كاآلماف سكؿ العّقٌ التربكيٌ القاُمٌ ما بيف الميزريف كالمساركيف كالمبنيٌ علٍ الثقٌ
كالمزُكليٌ المتبادلٌ ( بد ن
ِ مف العّقٌ الزلطكيٌ) ...كقد زاعد هذا النمط مف العّقٌ علٍ بناء جك مريدَ آمفَ ؽيى مف الكد ما يزمد
بالتلقاُيٌ كاِنؾتاحَ كؽً الكقت ذاتى ؽيى مف الثقٌ كالتكقعات اإليجابيٌ ما يدؽع إلٍ التشرؼ بمزُكليٌ .كقد تـ ؽً تشميـ المعزكر
تخقيؽ التكازف ما بيف أكقات األنسطٌ المستركٌَ أكقات العمؿ التنظيمً أك الذدمٌَ كأكقات الؾراغ.

أهداؼ المعزكر:
الودؼ العاـ:
أف يعيش المسارؾ ذبرة تكاشؿ عميؽ مع ذاتى كمع اآلذريف مف ذّؿ معايسٌ جماعيٌ تساركيى.
األهداؼ الؾرعيٌ:


أف يذتبر المسارؾ التكاشؿ مع جزدق كنؾزى كركخى.



أف يذتبر المسارؾ التكاشؿ العميؽ مع آذريف.



أف يجد المسارؾ مزاخٌ آمنٌ للتعبير عف كجكدق كعف خقيقتى.



أف ينمً المسارؾ ثقتى بذاتى.
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أف يعيد المسارؾ التكاشؿ مع خلمى السذشً كمع أهـ ما يخركى ؽً خياتى.



أف يكتزب المسارؾ نظرة إيجابيٌ للتػيير كثقٌ ؽً قدرتى علٍ إخداثى كالتعامؿ معى.
أف يقضً المسارؾ كقت نا ممتع نا بعيد نا عف الضػكط الخياتيٌ.



المكضكع كتزلزؿ المعزكر:
ينطلؽ المعزكر مف مؾوكـ "التػيير" ليأذذ السباب ؽً رخلٌ اكتساؼ لذبرتوـ مع التػيير :كيؼ يركنى؟ كيؼ يتؾاعلكف معى؟ ماذا
يريدكف أف يػيركا؟ ما هً التخديات كالنزاعات الناتجٌ مع عمليٌ التػيير كديناميكيتىَ ككيؼ يمكنوـ التعامؿ معوـ؟ ...كشكِن لّنتباق
ألخّموـ كالذطكات الشػيرة التً يمكنوـ البدء بوا....


يئ المزاخٌ اآلمنٌ ككزر الخكاجز
تى ة



المدذؿ" :التػيير" :ما هك؟ ماذا نريد أف نػير؟ ما هً ديناميكيات التػيير؟



ذبرتً السذشيٌ مع التػيير ...كنظرتً لى...



التػيير يختاج إلٍ تػيير ؽً مكازيف القكل ...ما هً مشادر القكة المذتلؾٌ؟



ما هً مشادر قكتً أنا؟
كثير نا ما يؤدم التػيير إلٍ نزاع :ما هك النزاع؟ كما دكرم ؽيى؟



نبخث عف بداُؿ ...نؾكر ؽً خلكؿ...



لماذا؟؟؟ لكً نخقؽ الخلـ! ما هك الخلـ الذم أعيش مف أجلى؟



ما هً الذطكات الشػيرة التً يمكف أف أبدأ بوا؟



أهـ أدكات بناء المناخ ككيؾيٌ تنسيطوا :
ؽقد تـ تذشيص بعض األكقات اليكميٌ التً تزاعد علٍ بناء مناخ الثقٌ كاألماف كتكطيد العّقات بيف األؽراد مف ناخيٌَ كإدراكوـ
بمزُكليتوـ ؽً إنجاح المعزكر مف ناخيٌ أذرلَ كإليكـ تؾشيؿ لبعض هذا األدكات كأهـ إرسادات التنسيط للمدرب المنسط:
( )1السيؾ إف ( )check in
* كالودؼ منى بدايٌ اليكـ بكقت يزمد للجميع بالتعبير عف خالوـ ؽً هذا اليكـَ زكاء يسعركف بالتعب أك الخماس أك القلؽ إلر ...ؽيعطً
المجمكعٌ إخزاز نا بالجك الزاُد .كما يزاعد علٍ بناء مناخ المساركٌ كتزويلى مف ذّؿ مساركٌ بزيطٌ جدا كزريعٌ مف كؿ سذص.
أيض نا يزاعد السيؾ علٍ تنميٌ انتباق السذص لسعكرق كخالتوـ كإخزازى ؽً لخظٌ ما كالقدرة علٍ التعبير عنوا.
* يتـ السيؾ إف ؽً سكؿ داُرة يرم ؽيوا الجميع بعضوـ البعض .كيمكف ازتذداـ أداة للكّـ .يخاؽظ المدرب علٍ هدؼ التمريفَ ؽإذا
كاف المطلكب هك التعبير ؽً كلمٌ كاخدةَ ؽوك يؤكد علٍ ذلؾ ؽً كؿ مرة.
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( )2مراجعٌ الميثاؽ
* الودؼ منوا هك بناء المزُكليٌ المستركٌ ؽً المجمكعٌ إلنجاح المعزكرَ كالذم ِ يتكقؼ ؽقط علٍ تنؾيذ األنسطٌَ كإنما علٍ زيادة
جك مف األماف كالثقٌ كاِرتياح ما بيف جميع الخضكر .كيزاعد علٍ ذلؾ اِتؾاؽ علٍ قكاعد أك مبادئ التعامؿَ كتكضيد خدكد المزمكح
كغير المزمكح .كلكف يتـ هذا اِتؾاؽ بمساركٌ خقيقيٌ مف جميع المعنييف بوذا اِتؾاؽَ كيككف لديوـ ؽع ن
ّ إمكانيٌ كضع القكاعد التً
تنازبوـَ كمراجعتوا ؽً ضكء التجربٌ كاِختياجات التً قد تطرأ ...كمراجعٌ الذات أيض نا مف خيث مدل اِلتزاـ بالقكاعد المتؾؽ عليوا
كنتيجٌ اإلذّؿ بوذق القكاعد علٍ الذات كعلٍ اآلذريف.
* ؽً األغلب ما زيتناكؿ المسارككف هذا التمريف بكثير مف السؾَ ؽوـ ِ يشدقكف أف لديوـ ؽعّن زلطٌ اذتيار القكاعد كتػييرهاَ كقد
يذتبركف المنسطيفَ أك يعتبركف هذا التمريف مجرد تخايؿ مف المنسطيف إلجبارهـ علٍ اِلتزاـ بقكاعد مكضكعٌ مزبق نا .لذا ؽمف الموـ
جدا أف يككف المنسطكف جادكف ؽً هذا الطرحَ كيقبلكف بالتجربٌ كيتخلكف بالمركنٌ كيعتبركف أنؾزوـ مزيريف لعمليٌ اِتؾاؽ
كالمراجعٌَ كأيض نا أعضا نء للمجمكعٌ مف خقوـ اِقتراح كالرؽضَ كلكف ليس مف منطلؽ زلطٌ بؿ مف منطلؽ انتماءهـ للمجمكعٌ
كدكرهـ أك مزُكليتوـ ؽيوا .كيعتبر ذلؾ تمرين نا ؽً الديمقراطيٌ.
* يتـ أذذ الكقت المنازب ؽً بدايٌ المعزكر لمناقسٌ ككضع اِتؾاقيٌ المبدُيٌ كيتـ مراجعتوا علٍ خزب اللزكـَ علٍ األقؿ مرة يكمي نا
بسكؿ زريع ..الودؼ هك إعطاء ؽرشٌ للمساركيف للتعبير عف أم مسكلٌ ؽً العّقات أك المناخ قد تنبع مف عدـ التزاـ سذص بالقكاعد
أك عف عدـ مُّمٌ القكاعد للكاقعَ ؽيتـ مناقسٌ ذلؾ بودؼ الكشكؿ ِتؾاؽ جديد .
* ينتبى المنسطكف لكً ِ يتخكؿ هذا إلٍ عمليٌ ركتينيٌ مملٌ ....ؽقط ِ يختاج هذا المكضكع إلٍ مناقسٌ طكيلٌ يكمي ناَ كلكف مف المؾيد
طرح التزاؤؿ ؽً خالٌ أف سذص يريد مناقسٌ سًء ما .لك ِ يكجد اختياجَ ِ تتـ المناقسٌ.
* يمكف إيجاد زبؿ متنكعٌ للمناقسٌ كؿ يكـ :كأف تككف جماعيٌ ؽً يكـَ كؽً سكؿ خركً ؽً يكـَ كبازتذداـ مجمكعات شػير ؽً
يكـ ...إلر.
( )3التزذيف:
* الودؼ هك تنميٌ إخزاس الؾرد بجزدق كتكاشلى معى ...كما أنى يعبر عف إدراكنا للؾرد كجزد كعقؿ كركح.
* يككف التزذيف ؽً بدايٌ اليكـَ كلكف يتبنى المنسطكف ِختياج الخركٌ طكاؿ اليكـَ ممكف مف ذّؿ أنسطٌ كألعاب خركيٌ زريعٌ
تؾشؿ ما بيف األنسطٌ العقليٌ.
* يسجع المنسط الجميع للمساركٌَ كباألذص مف يظور مقاكمٌ لوذا النكع مف التماريف ألنوـ اإلخراج ؽً األغلب للخركٌ.
* ينتبى المنسط لتويٌُ المزاخٌ لتقليؿ الخرج ما بيف األكِد كالبنات.
( )4إعادة القراءة ؽً مجمكعات المراؽقٌ:
* الودؼ مف إعادة القراءة هك تنميٌ انتباق المساركيف إلٍ ما يعيسكنى مف تجارب ختٍ البزيط منواَ كتنميٌ قدرتوـ علٍ اِزتنتاج
كالتعلـ مف هذق التجارب .كالودؼ مف المساركٌ ؽً إعادة القراءة هك التعلـ المتبادؿ مف ذّؿ اِزتماع لتجارب اآلذريف.
* الودؼ مف تككيف مجمكعات ثابتٌ للمراؽقٌ هك بناء كتعميؽ الثقٌ كاألماف علٍ مدار األياـ.
* يككف دكر المنسط ؽً مجمكعات المراؽقٌ هك اِنتباق لما يعيسى الؾرد مف تجاربَ كمزاعدتى مف ذّؿ أزُلٌ علٍ اِنتباق لوذق
التجربٌ كازتذّص اِزتنتاج منوا .يمتنع المنسط نواُي نا عف أم خكـ أك تقييـ أك ختٍ اقتراح كنشاُدَ ؽليس الودؼ هك تقكيـ زلكؾ أك
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خؿ مسكّت ..إنما الودؼ هك تنميٌ عمليٌ تؾكير داذليٌ تزاعد الؾرد نؾزى علٍ تقييـ تجاربى كزلككى كالتعلـ مف
تجاربى كالقياـ باِذتيارات أك القرارات المُّمٌ دكف أم تدذؿ مف سذص ذارجً.
* ينتبى المنسط ؽً مجمكعات المراؽقٌ لذلؽ مناخ مف اإلنشات العميؽ كاِختراـ التاـ لتجربٌ اآلذريفَ ؽيمنع أم تعليؽ أك زذريٌ...
ؽقط األزُلٌ التً تزاعد علٍ الؾوـ أك التعميؽ تككف مزمكخٌ .كما ينتبى المنسط إلعطاء ؽرشٌ ؽً الكقت مماثلٌ لكؿ مسارؾ.
( )5التأمؿ:
* الودؼ مف التأمؿ هك إعادة التكاشؿ ما بيف الؾرد كركخىَ كمساركٌ هذق الذبرة الركخيٌ البزيطٌ مع آذريف.
* ينتبى المنسط ؽً التأمؿ لتويٌُ الجك المنازب مف الودكءَ كالجديٌَ كالتركيز الؾردم ...مف الموـ جد نا أف تككف هذق تجربٌ ؽرديٌَ تزمد
لتكاشؿ الؾرد مع ركخىَ كمع هللاَ كليس مع زمُّى.
* ؽً التأمؿَ يسارؾ مف يريد بما يريد علٍ خزب الزؤاؿ أك المكضكع المطركحَ كيمنع المنسط أم تعليؽ .كينتبى المنسط لكً ِ
يتخكؿ التمريف إلٍ المزتكل العقلً (مساركٌ أؽكار كنقد ألؽكار كاتؾاؽ أك عدـ اتؾاؽ َ)....كإنما يظؿ علٍ مزتكل الذبرة الركخانيٌ.
( )6السيؾ أكت ( )check out
* الودؼ منى ذتاـ اليكـ كما بدأ بسكؿ ؽيى ؽرشٌ تعبير للجميعَ باألذص لك أف هناؾ ؽرد يريد التعبير عف سًء للمجمكعٌ ...كيمكف أف
يتـ ؽيى طرح أم ؽكرة أك مكضكع عالؽ يختاج لّنتواء ...كيمكف ؽقط أف يككف كزيلٌ لسكر األؽراد كتكديعوـ لليكـ التالً.
* يتـ السيؾ أكت أيضا ؽً داُرةَ كقد يزوؿ ازتذداـ أداة للكّـ.

مسُوليات المشاركين فً المعسكر:
 يودؼ المعزكر إلٍ تنميٌ قيمٌ المزُكليٌ الجماعيٌ كاِزتقّليٌ كالقدرة علٍ التنظيـَ كعليى ؽيتـ إدراج نظـ كمزاخات تزمدللسباب لمساركٌ ؽً تنظيـ المزاخٌ المستركٌ كتنظيؾوا كاِنتباق ِختياجات المجمكعٌ كالمزاهمٌ ؽً تلبيتوا.
 يككف ذلؾ مف ذّؿ:( )1تقزيـ المساركيف إلٍ مجمكعاتَ مف  5أسذاصَ كتتبع منسط معيفَ كيككف لكؿ مجمكعٌ مزُكليات متنكعٌ كؿ يكـ:
تخضير الكجبات الثّثٌ – غزؿ األطباؽ – تنظيؼ المزاخٌ العامٌَ تنظيؼ الػرؼ كالخمامات ...إلر
( )2تسارؾ المجمكعات أيض نا ؽً تنظيـ أجزاء مف المعزكرَ منوا الزمر (الزورة)َ كـ مكف بعض الجلزات األذرل.
( )3تككف داُرة الشباح كداُرة المزاء مزاخٌ لمناقسٌ أم اقتراح مف قبؿ المساركيف أك أم مسكلٌ أك تقييـ لزلكؾ أك تقييـ
اليكـ كالتنظيـ لليكـ التالً.
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تؾاشيؿ البرنامح:
الكقت
8:00

اليوم األول
التجمع كالزؾر

10:30

اكتساؼ المكاف

11:30

ازتقباؿ كترخيب

11:45

ألعاب تعارؼ

12:30

تقزيـ ؽرؽ العمؿ
كالمساركٌ

13:00

تكقعات كمذاكؼ كميثاؽ
العمؿ

13:45

مواـ الؾريؽ

14:00

الػداء  +راخٌ

تفاصيل النشاط
تقزيـ الػرؼ
جكلٌ للمكاف
تكضيد ميف بيعمؿ إيى -
ازـ كرمز بالكرة
َspeed dating
رياح الذمازيف مانجا زتايؿ
تقزيـ الؾرؽ :تقزيـ ؽً  3ذطكات مف غير كّـ :بالطكؿَ بالزفَ
بالتزيكرز ألكاف  -كقكؼ مربع كاخنا مػمضيف
سرح الؾرؽ تعمؿ إيى (يجب تقزيـ الؾرؽ مزبق نا)
جلكس ؽً الؾرؽ :تطلع أكِ تكقعات (تتعلـ إيى كتخس إيٌَ نؾزؾ ؽً إيى؟
مذاكؼ :مش عايز إيى يخشؿ؟ اقتراخات ِتؾاؽ خاجات نعملنوا
كمنعملواش علساف نخقؽ التكقعات كنتؾادم المذاكؼ.
تقديـ بعض األدكات :رؽع اليد للزككت  -الجرس  -خركٌ تايـ اكت ... -
تقزيـ المواـ المذتلؾٌ علٍ الؾرؽ (تخضير األكؿَ تنظيؼ)...
تعليؽ جدكؿ يكضد ذلؾ.

Icebreaker
16:00

16:30
17:00

اخنا ؽً معزكر!
ذليؾ خاضر! أنا مكجكد!
سرح الؾلك
مدذؿ إلٍ التػيير؟ ما
هك؟ ماذا نػير؟

17:30

بريؾ

18:00

تؾكيؾ  -إتشاؿ  -بناء ثقٌ
تماريف مزرح

19:00

إعادة قراءة اليكـ

19:30
20:00

تأمؿ
العساء  -زمر كنكـ

سرح هدؼ المعزكر كسرح الجدكؿ ...كالمكضكع
نساط الشكر  -مقدمٌ عف التػيير...
تجميع عف دكاُر التػيير كمساعر مرتبطٌ بى.
المنسط المزاعد يأذذ مّخظات علٍ اللكخٌ عف دكاُر التػيير (ماذا؟)
كمساعرنا تجاهى.
مسً :زتايلز مذتلؾٌَ عف مساعر ...مجمكعات عدديٌ...
مسً :كؿ  2ؽً عيكف بعض :سايؼ إيى؟ هك بيؾكر ؽً إيى
مسً :مرام :هدؼ التكاشؿ  - sync -خركات جديدة
تماثيؿ
تمثيؿ مايـ :ازتذداـ اسياء
تقديـ "لكخٌ الرخلٌ"  ...تقديـ األزُلٌ خياتيٌ
مجمكعات المراؽقٌ
الخمد هلل
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ألعاب التعارؼ:
ازـ كرمز :يعرؼ السذص نؾزى باِزـ كيذتار رمزق اِنتذابً ؽً خاؿ ؽكر يرسد نؾزى لّنتذابات.


يقؼ المسارككف ؽً داُرة كيبدأ المنسط بتعريؼ نؾزىَ ثـ يرمً الكرة لسذص آذر ؽيعرؼ نؾزىَ كيرميوا لػيرق إلر ...عندما
يككف الجميع قد عرؼ نؾزى باِزـ كالشؾٌ أك الرمز تعكد الكرة للمنسط ؽيقكـ بردها بالعكسَ أم يعطيوا آلذر سذص أعطٍ
لى الكرة كيعيد ازمى كشؾتى/رمزقَ كهكذا ختٍ تعكد الكرة لى مرة أذرل مف أكؿ سذص اذتارق هك ؽً بدايٌ اللعبٌ.



يجب اِنتباق إلٍ زرعٌ اللعبٌَ ؽمع العدد الكبير كالبطء ؽً األداءَ تؤدم اللعبٌ إلٍ السعكر بالملؿ.

عندي ميعاد (:)speed dating
 تختاج اللعبٌ إلٍ أكراؽ كأقّـ بعدد المساركيف. يرزـ كؿ مسارؾ علٍ كرقٌ رزمى زاعٌ كبيرة. يأذذ كؿ مسارؾ مف اآلذريف مكاعيد ؽً كؿ زاعٌ :الزاعٌ كاخدة ميعاد مع سذصَ ؽً الثانيٌ ميعاد مع سذص آذر إلر...عندما يأذذ أم سذشاف ميعادَ ؽعلٍ اِثنيف تزجيلى علٍ كرقتوما ِ .يأذذ السذص مف أم سذص آذر إِ ميعاد كاخد..
 عندما يكمؿ الجميع  12ميعادَ يبدأ المنسط ؽً زرد الزاعٌ .عند كؿ زاعٌَ يتقابؿ األسذاص المتكاعديف ؽً هذق الزاعٌَكيلقً المنسط بزؤاؿ أك لعبٌَ علٍ اِثنيف إجابتى مع بعض...
 بعد بضعٌ دقاُؽَ يدؽ المنسط الزاعٌ التاليٌَ كيتػير الّعبيف بخزب مكاعيدهـ ...إلر.بعض األزُلٌ:


أكثر مكقؼ مخرج ؽً خياتؾ



أكثر مكاف تخبى



هكايٌ



أكثر ما يذيؾؾ



لعبٌ خقيقتيف ككذبٌ



أكثر ما يػضبؾ



اعمؿ خركٌ شعبٌ...



خلمؾ



غنً أغنيٌ تخبوا...



علمنً لعبٌ مف طؾكلتؾ



اخكً نكتٌ



إلٍ أم مدل كنت دخاح؟



مثؿ أعلٍ

هبت رياح الذمازيف:
الودؼ :تنسيط – تعريؼ بشؾات سذشيٌ
 يجلس الجميع ؽً داُرة ما عدا المنسطَ كيتأكد المنسط أف الكرازً بعدد المساركيف بالضبط .يقؼ المنسط ؽً داذؿ الداُرةكيقكؿ" :هبت رياح الذمازيف علٍ "...كيذتار أم شؾٌ تعبر عف نؾزى! علٍ مف تنطبؽ عليوـ هذق الشؾٌ أيض نا تػيير أماكنوـَ
ؽً خيف أف السذص الكاقؼ ؽً كزط الداُرة يخاكؿ أيض نا الخشكؿ علٍ أخد األماكف التً ؽرغت ...كهكذاَ مف ِ يلخؽ مكاف
يقؼ ؽً كزط الداُرة كينادم "هبت رياح الذمازيف علٍ "...كيقكؿ سًء يعبر عف نؾزى( ...مث ن
ّ :هبت رياح الذمازيف علٍ
الرغاييف ...أك علٍ اللً بيخبكا الؾزياء. )...
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تكقعات كمذاكؼ ...كاتؾاقيٌ المعزكر:
الودؼ:


أف يسارؾ الجميع بتكقعاتوـ كما يريدكف أف يتخقؽ ذّؿ المعزكر.



أف يعبر المسارككف عف مذاكؽوـ كما يذسكف تخققى.



أف يتؾؽ المسارككف علٍ بعض المبادئ كالقكاعد التً زتخكـ الخياة الجماعيٌ بما يزاعد علٍ تخقيؽ التكقعات كتؾادم
المذاكؼ.

النساط:


تقزيـ المسارككف إلٍ مجمكعات مف  4أؽرادَ كتأذذ كؿ مجمكعٌ كرقٌ ؽليب سارت كماركر.



يعطً المنسط الزؤاؿ األكؿ :نسارؾ داذؿ المجمكعٌ بتكقعاتنا :نؾزنا تتعلـ إيى؟ كنخس إيى؟ نؾزؾ ؽً إيى؟



ثـ يعطً زؤاؿ عف المذاكؼ :إيى اللً قالقؾ أك مش عايز إيى يخشؿَ أك تخب تتطلب مف اآلذريف ياذدكا بالوـ مف إيى؟



مساركٌ جماعيٌ 3 :تكقعات ك  3مذاكؼ مف اِلً اتقالكا ؽً المجمكعٌ



يطلب المنسط مف المساركيفَ ؽً المجمكعاتَ اقتراح بعض قكاعد أك مبادئ (خاجات نعملوا كمنعملواش) ممكف تزوؿ
تجربٌ العيش الجماعً كتزاعد علٍ تخقيؽ التكقعات كتؾادم المذاكؼ ...يؤكد المدرب هنا علٍ أف هذق اِتؾاقات يجب
أف تعكس ما نريد أف نعيسى ؽً المعزكرَ كيمكف أف نرجع ليوا ِخق نا لك لـ تخقؽ أهداؽنا...



يمكف أيض نا للمجمكعات أف تقدـ بعض اِقتراخات للمعزكرَ مثّن القياـ بنساط ماَ أك تذشيص كقت لسًء معيف...إلر.



تقترح كؿ مجمكعٌ عدد  2أك  3قكاعد  /مبادئ  /لّتؾاقيٌ.



تجميعَ مناقسٌ لّتؾاؽ علٍ المبدأ – تزجيؿ .يتأكد المدرب مف تعليؽ اِتؾاؽ ؽً مكاف منازب َ كرجكع إليى كلما كاف
هناؾ اختياج لذلؾ.



يتـ الرجكع ؽً شباح كؿ يكـ بسكؿ زريع علٍ اِتؾاقيٌ لمراجعٌ مدل اِلتزاـ بواَ كمناقسٌ أم اقتراخات للتػييرَ أك
أم مسكّت مرتبطٌ بوا.



ِ ينزٍ المنسط تجميع اقتراخات المساركيفَ مؤكد نا

أهـ مزُكلكف عنوا :ؽمف اقترح سًء عليى متابعٌ التنؾيذ مع

األسذاص المُّميف.


ينتبى المنسط ذّؿ طكاؿ هذق الؾقرة إلٍ أف يدرؾ المسارككف أنوـ سركاء ؽً مزُكليٌ هذا المعزكرَ كباألذص مزُكليٌ
إنجاخى ليككف ذبرة جميلٌ ...ؽعليوـ ؽً أم كقت اِنتباق لذلؾ كاقتراح زبؿ التخزيف مف التجربٌ كمتابعٌ القياـ بما تـ
اِتؾاؽ عليى.

تقسيم الفرق:
 يكضد المدرب أنى زيقكـ بإعطاء بعض التعليماتَ كعلٍ المجمكعٌ تنؾيذها كلكف ؽً شمت تاـَ دكف أم ازتذداـ للكّـ أكالشكت.
 يدعك المدرب المساركيف للودكء كالشمتَ كعندما تودأ القاعٌَ يبدأ باعطاء التعليمات اآلتيٌ ...كؽً كؿ مرة يسجع المساركيفعلٍ التنؾيذ دكف كّـ ....كيتأكد مف شخٌ التقزيـ...
( )1الكقكؼ بترتيب الطكؿ دكف كّـ.
( )2الكقكؼ بترتيب مقاس الرجؿ دكف كّـ
( )3الكقكؼ بترتيب الزف ( أعياد الميّد) دكف كّـ.
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 ؽً أثناء ذلؾَ يلشؽ المدرب علٍ ظور كؿ سذص زتيكرز ملكف بخزب تقزيـ الؾرؽ (يجب أف يتـ تقزيـ الؾرؽ مزبق نا). تابع التمريف :اِنقزاـ إلٍ مجمكعات خزب لكف الزتيكرز دكف كّـ. ؽً النوايٌَ يكضد المدرب أف تقزيـ الؾرؽ هذا زيككف "الؾريؽ " الذاص بكؿ سذص أثناء المعزكر كيكضد مواـ الؾريؽكاآلتً:


زيتـ تقزيـ بعض المواـ التنظيميٌ ( أكؿَ تنظيؼَ تكضيب ) ...علٍ الؾرؽ كؿ يكـ ...ؽوذا الؾريؽ هك ؽريؽ العمؿ.



ؽريؽ مساركٌ :خيث ؽً نوايٌ اليكـ كؿ يكـ هيككف ؽيى كقت للمساركٌ مع هذا الؾريؽ الضيؽ (كزيتـ التكضيد ؽً كقتى).

 -كؿ ؽريؽ يذتار ازـ لنؾزى.

صور عن التػيير
الودف:


أف يبدأ المسارؾ ؽً التؾكير ؽً ؽكرة "التػيير" كربطوا بكاقعى السذشً.



أف ينتبى المسارؾ إلٍ تعدد مزتكيات التػيير (الذاتَ اآلذريفَ المجتمعَ القيـ )...كالمساعر المرتبطٌ بى ( أمؿَ ذكؼَ خيرة)...

الذطكات:
 ينطلؽ المنسط مف مكضكع المعزكر كهك "التػيير" ...كيدعك المساركيف لبدء التؾكير ؽً معنٍ هذا المؾوكـ بالنزبٌ لوـ. يسػؿ المنسط المكزيقٍَ كيدعك المساركيف للتخرؾ بودكء خكؿ الشكر المكضكعٌ ؽً القاعٌ ...ينتبى المدرب إلٍ عرضمجمكعٌ مف الشكر مرتبطٌ بمكضكع التػيير كتزاعد علٍ مناقستى .علٍ كؿ مسارؾ اذتيار شكرة تعبر عف "سً نؾزً
قكم يتػير" ك"خاجٌ بخبوا كمش عايزها تتػير أك ذايؼ أنوا تتػير) .يدعك المدرب المساركيف إلٍ التكاشؿ مع الشكر ...ؽّ
يردكف علٍ الزؤاؿ أكِ ثك يبخثكف عف الشكرة المنازبٌَ كلكف يبخثكف عف الشكرة التً تناديوـ (  10دقاُؽ)
 يعطً المدرب لكؿ مسارؾ ؽرشٌ المساركٌ بالشكر التً اذتارها كلماذا اذتارها. يخضر المدرب مزبق نا كيؾيٌ التجميع مف ذّؿ رزـ أك سكؿ بيانً يزاعد علٍ ؽوـ األؽكار كالربط بينوـ ...كؽً أثناء النساط:يقكـ المدرب المزاعد بتزجيؿ بعض األؽكار علٍ اللكخٌ :ماذا نريد أف نػير (أسذاص (نخف كغيرنا)َ أؽكار كثقاؽٌَ هيكؿ أك
نظاـ أك كضع)..؟ كالمساعر المرتبطٌ بالتػيير...
 يذتـ المدرب بالتأكيد علٍ أهـ األؽكار التً تـ تزجيلوا علٍ اللكخٌ ...كتكضيد أف المعزكر هك رخلٌ ؽً ؽوـ ديناميكيٌ التػيير:لماذا يخدث؟ كيؼ يخدث؟ كيؼ نتعامؿ معى....؟

جلسٌ تفكيك :تمرينات دراما
الودؼ:
 تؾكيؾ المساركيف ك كزر خاجز الجليد بيف المساركيف  أف يكتسؼ المساركيف قدرات كإمكانيات جزموـالمكاد المزتذدمٌ  :أسياء مذتلؾٌ ( ممكف نطلب مف المساركيف يخطكا خاجات علٍ األرض)
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الذطكات :
 اطلب مف المساركيف المسً ؽً المكاف بسكؿ عسكاًُ ك ترؾ مزاؽات شػيرة بيف بعض اآلف اطلب مف المساركيف أف يمسكا ك هما خازبف بؾرح ...اآلف خزف ...ذكؼ ....تؾكير ك تأمؿ .....خب ؽً ثناُيات َ ننظر ؽً عيف بعض ك نقكؿ للطرؼ التانٍ هك بيؾكر ؽً إيى ( سايؼ إيى ؟ بيخب إيى ؟ بيكرق إيى ؟ ) ؽً ثناُيات َ كؿ طرؼ يقكـ بعمؿ خركات معينٌ بزيطٌ ك ؽً بطء ك شمت ك علٍ الطرؼ التانٍ أف يقكـ بتقليد تلؾ الخركاتكأنى مرايٌ الطرؼ األذر  ....ينبػً تسجيع المساركيف علٍ ازتذداـ خركات جديٌ ك بمذتلؼ أعضاء الجزـ

ؽً مخاكلٌ

ِكتساؼ قدرات جزمنا
 اطلب مف اؿـ ساركيف المسً العسكاًُ ؽً المكاف ...ثـ الكقكؼ ؽً ثناُيات ...يككف كؿ ثناًُ "ؽناف" ك"تمثاؿ" ...يقكـ الؾنافبتسكيؿ التمثاؿ عف طريؽ تخريؾ جزمى ككضعى ؽً السكؿ المطلكبَ دكف أم ازتذداـ للكّـ .علٍ التمثاؿ أف يترؾ نؾزى
تمام ناَ كيضع ثقتى ؽً الؾناف ...ينبى المدرب الؾنانيف علٍ ضركرة اِنتباق لزّمٌ جزد التمثاؿ (ِ نأذيى) كننتبى للكضع كً ِ
يككف ؽً شعكبٌ ؽً تركى ؽيى مدة طكيلٌ ...عند انتواء التسكيؿَ يخاكؿ التمثاؿ أف يدرؾ /يسعر ما يمثلى ...كعند إسارة
المدربَ يأتً كؿ تمثاؿ للخياة ؽيتخرؾ (يزتكمؿ الخركٌ التً يمثلوا) لمدة  30ثانيٌ.
 يتـ تكرار مع تبديؿ األدكار( ...لك المرة األكلٍ كانت ناجخٌَ يمكف زيادة الشعكبٌ ؽً المرة الثانيٌ بأف التخريؾ يككف ؽقطباللمس).
 ؽً داُرة كاخدة َ تكضع بعض األسياء علٍ األرض ؽً كزط الداُرة َ نطلب مف كؿ مسارؾ أف يلتقط سًء مف علٍ األرضك يمثؿ ؽً شمت ( مايـ ) طريقٌ كاخدة ِزتذداـ هذا السًء ثـ تمرير السًء للمسارؾ اللً جنبى ك يتـ تكرار ذلؾ إلٍ أف
تنتوً كؿ األؽكار ِزتذدامات هذا السًء.
ملخكظٌ :قد يزبب هذا التمريف الكثير مف الخرج لبعض األسذاص لزيما البناتَ كيتـ التعبير عف هذا الخرج إما بالضخؾَ أك بعدـ
الجديٌ .يقكـ المدرب بالخؾاظ علٍ جك مف الجديٌَ كيسجع علٍ التنؾيذ .ؽً الكقت نؾزىَ علٍ المدرب مراعاة البيٌُ التً يتـ ؽيوا
النساطَ ؽيتأكد مف كجكد مزاخات كاؽيٌ تزمد للؾشؿ بيف األكِد كالبنات إف لزـَ ذاشٌ كإف البنات قد يجدف شعكبٌ لّزترذاء
جزديا ؽً كجكد أكِد خكلوف.

إعادة القراءة :فً اليوم األول:


تقديـ "لكخٌ الرخلٌ"  ...تقديـ األزُلٌ خياتيٌ

الودؼ مف إعادة القراءة ذّؿ األياـ الذمزٌ هً إعادة قراءة ألخداث اليكـَ األنسطٌَ الكلمات كالمناقسات الجانبيٌ التً مر بوا كؿ
مسارؾ ...يتذكر المسارؾ كؿ ذلؾَ ثـ يزجؿ عندق أهـ ما لمزى أك أهـ ما يريد أف يختؾظ بى مف هذا اليكـ ....ككأنى يقطؼ "ثمار" اليكـ...


يككف ذلؾ كؿ يكـ مف ذّؿ زؤاؿ يزاعد علٍ التؾكير ؽً اليكـَ ككقت للتؾكير السذشً كتزجيؿ أهـ األؽكار...ثـ كقت
لمساركٌ ذلؾ مع الؾريؽ الشػير الذاص بؾ ...كالذم دكرق أف يزاعد كؿ مسارؾ علٍ اِنتباق للمسكار أك الرخلٌ التً يمر
بواَ كيككف ساهد عليوا ...دكر الؾريؽ هك الخضكرَ اإلشػاءَ المزاندة ...كأخيان نا شياغٌ أزُلٌ تزاعد السذص علٍ التؾكير.
زيككف مع كؿ ؽريؽ "مراؽؽ" يتابع هذا المسكار كيزاعد علٍ التقاط الثمار..

* يزاعد علٍ ذلؾ  2أداة:
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( )1الكرازٌ السذشيٌ التً زيتـ تزجيؿ أهـ األؽكار ؽيوا..
( )2لكخٌ  a3زيتـ تعليقوا كيمكف ؽيوا مساركٌ اآلذريف أهـ األؽكار أك الثمار التً نقطؾوا...


ؽً اليكـ األكؿ :يتـ تكزيع كرقٌ A3علٍ كؿ مسارؾَ كمعى ألكاف ...ؽً هذق الكرقٌ يكتب ازمى...

كيرد علٍ زؤاؿ :ؽً بدايٌ هذق الرخلٌ" :أنا ؽيف انواردة ؽً بدايٌ الرخلٌ؟" (يؾكر ؽً زؤاؿ أك خالٌ هك بيعيسوا خاليا كعايز يدكر لوا
علٍ إجابٌ أك يؾكر ؽيوا كيتقدـ ؽيوا ذّؿ المعزكر ...مثّ :إيى ساغلنً ؽً خياتً؟ زؤاؿ مخيرنً؟ أمؿ أك خلـ بيخركنً؟ قلؽ
كاكلنً؟ ...أم خاجٌ تعبر عف أنا كاقؼ ؽيف انواردة؟ (علٍ أزاس نسكؼ لك اتخركنا ؽً الذمس أياـ كِ أل؟)
ؽً المجمكعات الشػيرةَ كبمزاعدة المراؽؽ:


يأذذ كؿ سذص كقت للتكؾير ؽً الزؤاؿ كؽً تزجيؿ بعض األؽكار علٍ البطاقٌ الذاشٌ بى .يمكف تزييف البطاقٌ برمكز
تعبر عف الرخلٌ أك الثمار ...زم ما كؿ كاخد عايز)



يتـ المساركٌ مع اآلذريف( ...ينتبى المراؽؽ ألهـ األؽكار ألنى يمكف أف يتابع مع كؿ سذص مسكارق انطّق نا مف هذا
الزؤاؿ)



يعلؽ كؿ سذص كرقتى علٍ خاُط مذشص لذلؾ...

تأمل :الحمد هلل:


يتـ تخضير المكاف بما يزاعد علٍ الودكء كالتركيزَ كذؾض اإلضاءةَ كتسػيؿ مكزيقٍ هادٌُ.



يجلس المسارككف ؽً داُرة.



يكضد المنسط الودؼ مف التأمؿَ كهك ذتاـ اليكـ بمساركٌ كقت نعيش ؽيى ذبرة ليس ؽقط اجتماعيٌ أك رياضيٌَ بؿ
ركخيٌ.



يدعك المنسط كؿ مسارؾ للتؾكير ؽً أم سًء يخب أف يخمد هللا عليى ؽً هذا اليكـ ...قد يككف خدثَ قد يككف ؽعؿَ قد
يككف سذص...



يمكف لمف يريد المساركٌ ...يمنع المدرب أم زؤاؿ أك تعليؽ.
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الكقت
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
16:00
17:30

اليوم الثانً
اِزتيقاظ
إؽطار
تزذيف
داُرة الشباحcheck in /
اِنتباق إلٍ عّقاتً بالمخيط
الذارجً  +التػيير  +انتباق
لؾكرة اؿ systemأك الثقاؽٌَ
كلى مرتبط ببعض
بريؾ

تابع
snapshots

19:00
19:30

كؿ كاخد خركٌ
مراجعٌ الميثاؽَ تقييـ كاقتراخات كاتؾاقات جديدة.
snapshots.
أربع مجمكعات .ننطلؽ مف مكاقؼ عايزيف نػيرها .ؽً شكرة ثابتٌ( .نص
زاعٌ تخضير ثـ تخليؿ أكؿ مجمكعٌ .
أزُلٌ بودؼ نطلع ؽكرة المنظكمٌ.
تابع :تخليؿ المجمكعات الباقيٌ.
أزُلٌ التخليؿ :مف ؽً المكضكع؟ لماذا يؾعؿ ذلؾ؟ كيؼ يؾكر؟ هؿ هك خر اـ
مجبكر؟ قيمى؟
تخليؿ الكاقع الذم نريد تػييرق خر أـ مجبكر؟ مف يزاندق؟ مف يتؾرج...؟
نطلع ذشاُص المنظكمٌ :أؽكارَ مكازيف قكةَ قيـ...
المثلث wrap up: system thinking

الػداء  +راخٌ
أنتبى للتػيير ؽً خياتً :إلٍ
أم مدل أنا اذتارق أك
اخركى؟
القطار
بريؾ

18:00

18:30

تؾاشيؿ النساط

اِنتباق لمكقؾنا تجاق األخداث
الذارجيٌ كالخياة ...هؿ أنا
مخرؾ؟ ؽاعؿ؟ مؾعكؿ بى؟
ضخيٌ؟ متٍ؟
إعادة قراءة اليكـ
تأمؿ

نرزـ القطارَ مع التركيز علٍ "ماذا تػير؟"َ متٍ أذتار التػيير؟ متٍ يخشؿ
لً؟ مساركٌ ؽً ثّثات
جمؿ كنذتار مكاقؼ :أنا أقدر  - yes we canمليش ؽيى /مليش دعكة  -زيبوا
ً  -اللً اعرؽى اخزف مف اللً ما نعرؽكش -
علٍ هللا  -مؾيش ؽايدة  -جت عل ّ
أنا اريد
كرسٌ خكً :أكِ اخنا نخكً قشٌ ملومٌ خقيقيٌ...
ثاني نا :الناس تخكً قشص ملومٌ مف خكلوـ ناس تعرؽوـ...
ثالثا :نالؼَ نرتجؿ قشٌ جماعيٌ ملومٌ عف ساب مف المقطـ.
مجمكعات المراؽقٌ :زؤاؿ عف التخديات
أؤمف

التسخين :كل واحد حركٌ:


يقؼ المسارككف ؽً داُرة.



يقكـ كؿ مسارؾ ؽً الداُرة بخركٌ رياضيٌ  /خركٌ تزاعد علٍ ؽؾ العضّت أك التزذيف أك اِزتيقاظ .كينؾذ الجميع
الخركٌ المقترخٌ.



ممنكع تكرار خركٌ قاـ باقتراخوا مسارؾ آذر.



يؤكد المدرب علٍ ضركرة أف يسارؾ الجميع بالمبادرة.
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تخليؿ الكاقع :الشكر الثابتٌ:
الودؼ:


أف ينتبى المسارؾ إلٍ أف الكاقع متعدد الجكانب كالعكامؿ...ك أف لكؿ كاقع أزباب متعددة.



أف ينتبى المسارؾ لألؽكار كالقيـ التً كراء كؿ مسكلٌ  /كاقع مكركق.



أف ينتبى المسارؾ لؾكرة "مكازيف القكل" ككذلؾ ؽكرة "القيـ التً تخرؾ كؿ سذص".

المرخلٌ األكلٍ :المساركٌ السذشيٌ:
 تقزيـ المساركيف إلٍ  4مجمكعات. يبدأ كؿ مسارؾ ؽً المجمكعٌ بمساركٌ مكقؼ سذشً ؽً خياتى هك يريد أف يػيرق ...يسارؾ هذا المكقؼ مع زمُّى ...قديككف ما يريد تػييرق سًء سذشً أك ؽً أزرتى أك مدرزتى أك السارع ....ؽقط السرط أف يككف مرتبطا بكاقعى المعاش.
 عند اِنتواء مف كقت المساركٌَ تتؾؽ المجمكعٌ علٍ مكقؼ كاخد مما تـ مساركتى ِزتكماؿ العمؿ عليى ِخق نا.المرخلٌ الثانيٌ :التويٌُ مف أجؿ تككيف شكر ثابتٌ:
 مجمكعٌ مف األنسطٌ الؾرعيٌ التً تزاعد المساركيف علٍ الدذكؿ ؽً جك التمثيؿ بالشكر الثابتٌ كالشامتٌ :مثّن: نساط الماكينٌ (يبدأ سذص بتكرار خركٌ مع الخؾاظ علٍ إيقاع معيفَ ينضـ إليى آذر نا كيضيؼ خركٌ كإيقاعَ ثـ
ثالث ثـ رابع ...ختٍ تتككف ماكينٌَ يعبر كؿ سذص عف جزء منوا لى خركتى الذاشٌ كلكف منظبطٌ مع إيقاع
المجمكعٌ).
 نساط أبك الوكؿ كالذّط (خيث يتـ تقزيـ المساركيف إلٍ مجمكعاتَ كيعطً المدرب كلمٌَ علٍ المجمكعٌ تككيف
شكرة عنوا :مثّن :ابك الوكؿَ ذّطَ ؽيؿَ زيارة...إلر)
المرخلٌ الثالثٌ :التخضير:
 تقكـ المجمكعٌ بتشميـ "شكرة ثابتٌ" تعبر عف الكاقع الخالً المطلكب تػييرق .يككف المساركيف أجزاء هذق الشكرةَكيكظؾكف جزموـ كنظارتوـ كتعبيراتوـ لتكضيد الؾكرة ...يؤكد المدرب علٍ ضركرة اِنتباق لجميع تؾاشيؿ الشكرة ...كؿ
سً! (يمكف أف يبدأ المدرب بإعطاء مثاؿ) .يذكر المدرب أف اِنتباق لجميع تؾاشيؿ الشكرة يتطلب أف يتناقش المساركيف ؽً
هذا الكاقع الذم يريدكف تشكيرهف كيتؾقكا علٍ طريقٌ تشكيرق.
 تعمؿ كؿ مجمكعٌ علٍ المكقؼ الذاص بوا 20 ( :دقيقٌ).المرخلٌ الرابعٌ :العرض كالتخليؿ:
-

يدعك المدرب المجمكعٌ األكلٍ لعرض شكرتواَ يتأكد مف كقكؽوا ؽً مكاف يراق الجميع.

-

يلتؼ اآلذريف خكؿ الشكرة كيبدأ المدرب بطرح أزُلٌ للمساهديف بودؼ تخليؿ الكاقع المطركح:


مف الشكرة؟ مف هـ األسذاص؟



ماذا يؾعلكف؟ ماذا يريدكف؟ ...هؿ جميع األسذاص ؽاعلكف أـ أف البعض جموكر؟ هؿ هـ أخرار أـ مجبركف؟



كيؼ يسعركف؟ ما هً المساعر المكجكدة ؽً لشكرة؟



ما هً عّقات القكة؟ مف ينتشر؟ مف يؾعؿ ما يريد؟ لماذا؟



ما الذم يخرؾ كؿ سذص ؽً الشكرة؟ (قيـَ معتقداتَ أؽكار)...

معسكر الشباب – سبتمبر 2013



مف ؽً رأيؾ قادر علٍ تػيير هذا الكاقع؟



ما رأيؾ ؽً هذا الكاقع كالتخليؿ؟ ماذا يقكؿ لؾ؟ هؿ تتؾؽ مع رؤيٌ المجمكعٌ؟ لماذا؟

 يقكـ المنسط المزاعد بتزجيؿ أهـ األؽكار علٍ اللكخٌ للرجكع إليوا ِخقا (األؽكار التً تزبب كاقعناَ قيـ نريد أف نػيرها... يتـ التكرار مع المجمكعات األربعٌ. تجميع:

نطلع بأيى مف هذا التمريف؟



التأكيد علٍ أف الكاقع الذم نريد تػييرق متعدد األزباب كالعكامؿ (نتذكر المثلث!) ...يجب أف ننتبى للعكامؿ العميقٌ ألم مسكلٌ
لكً نتناكلوا بسكؿ ذكً – system thinking ...نؾكر ؽً المنظكمٌ!



مثاؿ عف ؽكرة "ثقاؽٌ العنؼ" ك"ثقاؽٌ الزّـ" (كربطوا بأم مثؿ يطرح مف ذّؿ الشكر)



بعض األؽكار  :القيـ  /المعتقدات "اللً عايزة الخرؽ"

لعبٌ المثلثات
األهداؼ:


اِنتباق لؾكرة اؿ  َ systemكأف جميع أعضاء النظاـ لوـ تأثير علٍ غيرهـَ اِنتباق لتداذؿ التأثير interdependence
بيف جميع الؾاعليفَ مع نزبيٌ أهميٌ كؿ ؽاعؿ.



مدذؿ إلٍ التؾكير ؽً الدكر السذشً للؾرد ؽً المجتمع.

الذطكات:


تتـ اللعبٌ ؽً مكاف كازع تزوؿ ؽيى الخركٌ.



يقؼ المسارككف ؽً داُرة .يذتار كؿ مسارؾ ؽً شمت عدد  2مساركيف آذريف يركز معوـ ذّؿ اللعبٌ .زيككف عليى طكاؿ
ؽترة اللعبٌ أف يتخرؾ بسكؿ يجعلى رأس المثلث متزاكم األضّع يككف هذيف السذشيف هما أطراؽى األذرل .يؤكد المدرب
علٍ المساركيف أِ يذتاركق هك.



يعطً المدرب إسارة الخركٌ ...بعد مركر بعض الكقت كعندما تودأ الخركٌَ يكقؼ المدرب المساركيف ؽً مكانوـ كيزأؿ:

 كيؼ تسعر؟ لماذا؟ ماذا خدث؟ ماذا ِخظت ؽً هذا النساط؟ عما يعبر هذا النساط؟ كيؼ يمكف أف نربطى بما تـ ؽً هذا المعزكر كباألؽكار التً ناقسناها زابق نا؟ ماذا يقكؿ لنا اآلف كسباب خابيف نػير مف مجتمعنا؟ ماذا يقكؿ لً سذشيا؟

بعض األؽكار:
 كلنا جزء مف نظـَ كؿ تخرؾ لنا لى تأثير علٍ اآلذريفَ كما نتأثر بأم خركٌ ذارجيٌ. مف الموـ لمف يريد أف يقكد التػيير معرؽٌ النقاط األكثر تأثير كاألكثر قدرة علٍ التأثير. -ندرؾ أننا جزء مف منظكمٌ يذؾؼ العبء كيجعلنا ندرؾ أف علٍ كؿ كاخد أف يلعب دكرق ؽً مكانى/مجالى.
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القطار
الودؼ:


أف ينتبى المسارؾ لذبرتى مع "التػيير" ؽً خياتى.



أف يكتسؼ المسارؾ مدل قيامى باِذتيار ؽً الخياة ؽً مقابؿ ككنوا رد ؽعؿ ألخداث كاذتيارات ذارجيٌ....



أف يدرؾ المسارؾ كيؼ يذتبر "التػيير" ؽً خياتى...

الذطكات:
المرخلٌ األكلٍ:
 يخضر المدرب مزبق نا لكخات عليوا أزُلٌ تخث المساركيف علٍ اِنتباق لذبرات أك لخظات مف التػيير ؽً خياتى ...مثّن:ؽرشٌ – مكقؼ أك أخداث أليمٌ – تجربٌ زؾر -سذص اثر ؽً – اذتيار خر – قرار مؾركض علً – خاجٌ انجرؽت عليوا
علساف أشخابً – طاقٌ مف جكايا ...يضع المدرب اللكخات ؽً أماكف متؾرقٌ.
 يكضد المدرب الودؼ مف النساطَ كهك اِنتباق للمخطات المخكريٌ ؽً خياة كؿ سذصَ كهً المخطات التً تؤدم إلٍ تػييرؽً اتجاق خياة السذصَ أك ؽً أم جانب مف جكانب هذق الخياة .يكضد المدرب أنى قد خضر بعض األزُلٌ أك الكلمات التً
مف سأنوا أف تزاعد علٍ اِنتباق لتلؾ األكقات المخكريٌ كتذكرها.
 يكزع المدرب علٍ كؿ مسارؾ عدد كركت ذاليٌ بعدد اللكخات ...كأقّـ أك ألكاف... يقزـ المدرب المساركيف إلٍ ثناُياتَ كيدعك كؿ ثناًُ للتخرؾ ؽً المكاف خكؿ األلكاح المذتلؾٌ ...يأذذ المسارككف بعضالكقت أماـ كؿ لكخٌ لتذكر المكاقؼ الخياتيٌ التً تلمزوـ مف قراءة هذق اللكخٌ ...يزاعد كؿ ثناًُ بعضى علٍ تذكر األخداث
كؽوـ الزؤاؿ إلر ...كيمكف أف يناقش أك يساركوا مع زميلىَ ثـ يزجلوا علٍ كرقٌ أك يزجؿ أهـ األؽكار...

المرخلٌ الثانيٌ:
 يؾكر المسارؾ ؽً نؾزى كػ "قطار"َ مر علٍ مخطات مومٌ ؽً خياتىَ مخطات مخكريٌ تعبر عف خدكث تػيير  ...زكاء تػييرذارجً ؽً ظركؼ خياتىَ أك تػيير داذلً :ؽً

أؽكارقَ ؽً قيمى أك معتقداتى أك اذتياراتى أك

المخطات بمزاعدة الكركت التً زجؿ عليوا أهـ األخداث كاألؽكار ذّؿ التأمؿ ؽً

أؽعالى ...يمكف أف يرتب هذق

أزُلٌ اللكخات .يرزـ المسارؾ هذق

المخطات علٍ كرقتى...
 يترؾ المدرب خكالً  15دقيقٌ للتؾكير السذشًَ كيؤكد علٍ الودكء .كيمكف كضع مكزيقٍ هادٌُ. المساركٌ تككف ؽً مجمكعٌ المراؽقٌَ كالتً يتسارؾ أعضاُوا قدر نا مف المعرؽٌ كالثقٌ .يقكـ المراؽؽ ؽً كؿ مجمكعٌبمزاعدة الؾرد علٍ اِنتباق كالتعبير عف أهـ المخطات المخكريٌ ؽً خياتىَ كماذا يسعر تجاهوا ...كيّخظ الؾرد كـ هك قادر
علٍ تخريؾ أخداث خياتى كإلٍ أم مدل هك الذم يذتار هذا التػييرَ أك يذتار كيؾيٌ التعامؿ معى بأخزف سكؿ...
 ؽً المجمكعٌ الكبيرة يمكف مناقسٌ بعض األزُلٌ: oهؿ كاف التمريف زوؿ أـ شعب؟
 oماذا اكتسؾت عف نؾزؾ مف ذّؿ المرخلٌ الؾرديٌ للتمريف؟
 oماذا نكتسؼ مف ذّؿ مساركٌ اآلذريف؟
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إعادة القراءة :اليوم الثانً
 كؿ ؽريؽ مع بعض مع المراؽؽ .ؽً خالٌ أف مساركٌ النساط الزابؽ كانت ؽً مجمكعات المراؽقٌَ يمكف أف يككف الزؤاؿ هنابمثابٌ السيؾ أكت لليكـ أك تجميع نواًُ.
 إعادة قراءة لليكـ كتزجيؿ ألهـ اللخظات – الثمار التً أريد أف اختؾظ بوا .تؾكير سذشً كتزجيؿ للزؤاؿ" :خاجٌ خازس أفتخديت ؽيوا نؾزً انواردة ...كعملتوا رغـ شعكبتوا ...نكع تمريفَ ذدمٌَ عّقٌ ـ مع سذصَ التزاـ بقاعدة  +خاجٌ ِقيت
ؽيوا شعكبٌ كبيرة".
 مساركٌ للؾريؽ. -تزجيؿ ؽكرة أخب أف أساركوا مع المجمكعٌ الكبيرة علٍ الكرقٌ الذاشٌ بً علٍ الخاُط..

التأمل :أؤمن  -فيروز
أكمف أف ذلؼ الخبات الكادعات تزهك جنات
أكمف أف ذلؼ الليؿ العاتً األمكاج يعلك زراج
أكمف أف القلب الملقٍ ؽً األخزاف يلقٍ الخناف  ...كلً إيماف إيماف إيماف
أكمف أف ذلؼ الريد الوكجاء سؾاق تتلك الشّة
أكمف أف ؽً شمت الككف المقؾؿ مف يشػً لً
أنً إذ ترنك عينام للزماء تشؾك األضكاء تعلك األلخاف  ...كلً إيماف إيماف إيماف






تكزيع النص علٍ المساركيف.
نزتمع لألغنيٌ
زؤاؿ :كأنا "أؤمف" بإيى؟  ...ممكف نقكؿ كخد يكتب علٍ لكخٌ كبيرة؟ أك نرزـ؟
يمكف أف يسارؾ مف يريد بكلمات مف أغنيٌ أذرل تلمزى بسكؿ عميؽ.
نزتمع لألغنيٌ مرة ثانيٌ.
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الكقت
7:30
8:00
9:00

األربعاء 9 /18
اِزتيقاظ
إؽطار
داُرة الشباحcheck in /

9:30

التزذيف :تدريبات الثقٌ

القطار األعمٍَ المسيٍ األعمٍَ تمطيع ثناُيات – الزجاجٌَ الجرم األعمٍ

10:30

الزلطٌ :كثاُقً ميلجراـ

انطباعات عف الؾيلـ  +مناقسٌ عف مؾاهيـ الزلطٌ كالطاعٌ بسكؿ مبزط (مش
إيجابً أك زلبً ؽً خد ذات)

11:30

بريؾ

12:00

تابع :الزلطٌ
مؾوكـ القكة :الكرازً

14:00
16:00

17:30
18:00
19:00
19:30
20:00

الػداء  +راخٌ
تكاشؿ مع الذات  +مساركٌ
مف أنا؟ قكتً؟ الزلطٌ ؽً
خياتً؟ مذاكؽً؟
بريؾ
تابع
إعادة قراءة اليكـ
تأمؿ
العساء  +زمر كنكـ

مراجعٌ الميثاؽ  +زؤاؿ عف السعكر ؽً كلمٌ كاخدة

نؾكر ؽً خياتنا ..تجربتنا مع الزلطٌ كالطاعٌ ...كرقٌ تؾكير سذشً
الكرازً :مؾوكـ القكة( .بس نعملى بالناس مش بكرازً علساف يككف ؽً خركٌ)
نجد عّقات ما بيف كلمات القكة  /العنؼ  /الزلطٌ  /الطاعٌ  .التمريف :خد
يقترح جملٌ كمناقسٌ شػيرة.
نؾتد أؽكار :نقاط قكة داذليٌ كذارجيٌ  -مذاكؼ  -كشؼ...
ككِج
مساركٌ مع آذريف  +تمريف تقمص خقيقً
مجمكعات المراؽقٌ :لخظٌ كنت ؽيوا نؾزً
تأمؿ بقلـ طؾؿ معاؽ

التسخين :تمارين الثقٌ
الودؼ :أف يذتبر المسارؾ كيؾيٌ كضع الثقٌ تمام نا ؽً سذص آذر مف ناخيٌَ كمزُكليٌ أماف السذص اآلذر مف ناخيٌ أذرل.
الكقت 60 :دقيقٌ
الذطكات:


مسٍ األعمٍ :ؽً ثناُياتَ يػمض أخدهما عينيى ؽً خيف يأذذق اآلذر ؽً رخلٌ خكؿ المكافَ مخاكِن مساركتى بجميع



الخكاس :ما يرمَ ما يلمسَ ما يسـ ِ ...ينزٍ المدرب التأكيد علٍ مزُكليٌ السذص المبشر عف أماف كزّمٌ مف معى.
الكقكع :يترؾ سذص نؾزى يقع علٍ اآلذرَ ؽً خيف يزتقبلى اآلذر كً ِ يقع .يعرض المدرب أك ن
ِ لكيؾيٌ الكقكع ككيؾيٌ
ازتقباؿ السذص باألذرع لتخقيؽ الزّمٌ لكؿ مف الّعبيف ...كيؤكد علٍ أهميٌ المزُكليٌ.



الزجاجٌ :تقؼ مجمكعٌ مف  7 – 5أسذاص ؽً داُرة كيقؼ أخد ؽً المنتشؼ .عليى أف يترؾ نؾزى تماما يتأرجد ؽً الداُرة
ؽً خيف ينتبى مف ؽً ذارج الداُرة لزّمتى كً ِ يقع :ؽيزتقبلى السذص ثـ يدؽعى برؽؽ تجاق سذص آذر ...يعرض المدرب
كيؾيٌ اِزتقباؿ كالدؽع بما يخاؽظ علٍ زّمٌ الّعبيفَ كيؤكد علٍ األهميٌ القشكل لّنتباق لزّمٌ السذص كعدـ كقكعىَ
ليس ؽقط للضرر الجزدم كلكف لما ؽً ذلؾ مف اهتزاز للقدرة علٍ الثقٌ ؽً اآلذريف.
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الجرم مع غمض األعيف كزط شؾيف مف الّعبيف :يقؼ الّعبيف ؽً شؾيف أماـ بعضوما البعضَ كبينوما مزاؽٌ تقرب
للمازعٌ ما بيف أذرعوـ ممدكدة .يمد الّعبيف ذراعوـ ختٍ تتّمس ...يقؼ أخد الّعبيف بعيد نا عف اآلذريف خكالً  9 – 6مترَ
كعليى أف يػمض عينى كيجرم ؽً اتجاق الممر الذم يؾرؽ ما بيف شؾً الّعبيفَ ختٍ يمر ؽيى كامّن ...كمع مركرقَ يقكـ
الّعبيف برؽع ذراعوـ ألعلٍ ليككف لى مزاخٌ للمركر.



بعد كؿ لعبٌ أك ؽً النوايٌ :يجمع المدرب الّعبيف كيزألوـ :ما سعكرؾ؟ هؿ كاف زوؿ أـ شعب؟ لماذا؟ كيؼ تػلب علٍ
الشعكبٌ أك ما الذم زاعدؾ علٍ تخقيؽ الودؼ؟ ماذا نّخظ أك نكتسؼ مف ذّؿ هذا التمريف؟

السلطٌ والطاعٌ والقوة
األهداؼ:






أف يتعرؼ المسارؾ علٍ مؾوكـ الطاعٌ كأبعادق النؾزيٌ.
أف يتعرؼ المسارؾ علٍ أنكاع القكة (  )powerالمذتلؾٌ كمشادرها ( power over, power with, power from
within
أف يربط المسارؾ بيف ؽكرة تنكع مشادر القكة كؽكرة العمؿ علٍ التػيير بطرؽ مبتكرة كؽعالٌ كزلميٌ.
أف ينتبى المسارؾ مع عّقتى السذشيٌ بالزلطٌ كازبابوا التربكيٌَ
أف يدرؾ المسارؾ العّقٌ ما بيف مؾاهيـ الزلطٌ كالطاعٌ كالقكة كالعنؼ.

الذطكات:
المرخلٌ األكلٍ 30( :د)
 زؤاؿ مبدًُ :إذا طلب منؾ أف تقكـ بآِـ سذص جزدي نا ؽً زبيؿ تجربٌ علميٌ تودؼ إلٍ تخديد بعض النقاط العلميٌ المومٌ
التً زيككف لوا تطبيقات عديدة ؽً مجاؿ التعلـ كالتربيٌ ....كإذا كانت درجٌ اإليّـ تتراكح ما بيف  1ك = 1( 10ألـ ذؾيؼَ
 10ألـ ذطر)َ ؽما هً درجٌ األلـ القشكل التً يمكنؾ إعطاُوا ؽً زبيؿ التجربٌ العلميٌ؟
 عرض الكثاُقً
 مناقسٌ:
 انطباع عاـ عف الؾيلـ. ما هً أهـ األؽكار التً تلمزؾ ؽً هذا الؾيلـ؟ ماذا يقكؿ لنا الؾيلـ عف مؾاهيـ الزلطٌ كالطاعٌ؟ ماذا يقكؿ لنا هذا الؾيلـ أك التجربٌ؟ إِ ما يجب أف ننتبى؟ (هنا يتـ مناقسٌ المؾاهيـ بسكؿ مبزط ....يودؼ النقاش إلٍ إدراؾ أف هذق المؾاهيـ ليس زلبيٌ ؽً خد ذاتواَ كِ إيجابيٌ ؽً خدذاتوا ...إنما ؽً تكظيؾوا كالذبرة المرتبطٌ بوا)
 هؿ يذكرنا هذا الؾيلـ بأم تجارب كاقعيٌ عسناهاَ نقكـ ؽيما بطاعٌ زلطٌ علٍ رغـ مف عدـ اقتناعنا؟ ما هً؟المرخلٌ الثانيٌ 30( :د)
 يكزع المدرب كرقٌ النساط .كالتً بوا أزُلٌ سذشيٌ... كقت للتؾكير السذشً... -مساركٌ جماعيٌ...

الزلطٌ ؽً خياتً
 - 1خدد ثّثٌ عّقات زلطٌ ؽً خياتؾ...
 - 2ؽكر لكؿ كاخدة مف هذق الزلطات ؽً خياتؾ:
كيؼ تسعر تجاهوا؟
إلٍ أم مدل أنت مرتاح ؽً هذق العّقٌ كلماذا؟
كيؼ تتعامؿ معوا؟
 - 3ازتنتاجاتؾ...
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) د30( :ٌالمرخلٌ الثالث
 يمكف ؽتد مناقسٌ خكؿ مؾوكـ القكة إما بازتذداـ كرازً ؽً تسكيؿ معيفَ أك ؽً طلب...." ينتقؿ المنسط لمؾوكـ "القكة) (انظر الرزـ المرؽؽ...أسذاص للكقكؼ بسكؿ معيف
 كلماذا؟ ما مشدر قكتى؟...) مف أقكل كرزً؟ (أك مف أقكل سذص؟: يزأؿ المنسط: ؽً كؿ مرة) ؽً كؿ مرة يزجؿ اإلجابات علٍ اللكخٌ (مشادر القكة... كيمكف أف يقترح المسارككف أسكاؿ أذرل...ٌ تكرار مع األسكاؿ المذتلؾ...ٌ يبنً المنسط علٍ المناقسٌ الزابقٌ كما تـ تزجيلى لتقديـ مؾوكـ القكة بمعانيى المذتلؾ:الذتاـ
 كيطلب مف المساركيف تككيف جمؿ بازتذداـ علٍ األقؿ: زلطٌ – طاعٌ – قكة – عنؼ: كلمات4 ٌيكتب المنسط علٍ اللكخ
...ٌكلمتيف مف الكلمات المطركخ
.ؽً كؿ مرة يتـ مناقسٌ الجملٌ بسكؿ زريع






Power-over: Often how we traditionally think about power . The ability to get someone to
do something against their will; using rewards, punishments, manipulation to force
someone to do something they do not choose.
Power-with-others The ability to influence and take action based on uniting with others;
The power that comes from community, solidarity, cooperation.
Power-from-within: The ability to influence and take action based on intention, clarity of
vision, or charisma. Daw Aung San Suu Kyi explains: .If you have confidence in what you
are doing and you are shored up by the belief that what you are doing is right, that in
itself constitutes power, and this power is very important when you are trying to achieve
something.
Source: The Nonviolence Training Project – Trainer’s resource manual

2013 معسكر الشباب – سبتمبر

Sources of Power

Fig. 1

Fig.1 :Dark Chair might be the most
powerful because of: position, role,
authority, most rich, oldest, has guns or
other coercion means, the boss, the
ruler…

Fig. 2: Dark Chair might be the most
powerful like in Fig. 1. But white chairs
might be more powerful because of their
unity against the dark chair.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3: Dark Chair might be the most
powerful because its bigger, older, more
experienced, has knowledge. Other chairs
gather around her willingly and lovingly.

Fig. 4: All chairs are equal, they draw their
power from their unity and solidarity.

Fig. 5
Fig. 4

Fig. 5: Dark chair might have been
powerful, but has lost its power when
other chairs refused to obey / withdrew
their consent.

Fig.6: Dark chair is on top:
highest
view,
success,
leadership, authority… The most
powerful at this moment.
However, the supporting chairs
might decide to withdraw their
support… So who is the most
powerful?

Fig. 6

معسكر الشباب – سبتمبر 2013

كوِج :هذا هو أنا...
الودؼ:
 أف ينمً المسارؾ معرؽتى بنؾزى.
 أف ينتبى المسارؾ للقكة التً يخملواَ كأيض نا لمذاكؽى أك ضعؾى ( .)Insecurities & vulnerabilities
 أف ينمً المسارؾ موارات اإلشػاء العميؽ كالتعاطؼ ( )empathy
الذطكات:
 يقدـ المنسط النساط بربطى بما زبؽ ...ؽمع التعرؼ علٍ مؾوكـ القكةَ كاكتساؼ أف مشادرها مذتلؾٌ منوا الداذلً كمنواالذارجًَ يككف مف الممكف أف ننتبى للقكة التً نخملوا كأسذاص :قكة داذليٌ نابعٌ مف إيماف ما أك مبادئ أك قيـ أك قناعات أك
قضيٌ كشؾات أك سذشيٌ أك معرؽٌ أك موارة ...كقكة نابعٌ مف مشادر ذارجيٌ أيض نا :سبكٌ أشدقاء أك أزرة تزاندنا إلر...
 عندما نخاكؿ أك نضع أيدينا علٍ مكاضع قكتناَ نكتسؼ أيضا ؽً الكقت نؾزى مكاضع تضعؾنا :مزاخات مف سذشيتنا أك مفخياتنا أك مف تككيننا نسعر ؽيوا بالضعؼَ بعدـ األمافَ بالوساسٌ...
 ككؿ ذلؾ هك تعبير عف "مف أنا اليكـ؟"... يدعك المنسط جميع المساركيف للتؾكير ؽً هذق األزُلٌَ التعمؽ ؽً الذاتَ نأذذ كقتنا ...ثـ نعبر عف ذلؾ بالككِج بازتذداـشكر ككلمات مف مجّت ...يدعك المدرب إلطّؽ الذياؿ كمخاكلٌ التكاشؿ مع عمقنا ؽعّن للقياـ بوذا التمريف.
 يعمؿ الجميع ؽً جك هادئ مع مكزيقٍ. المساركٌ تككف ؽً مجمكعٌ مككنٌ مف  3أؽراد لكؿ كاخد دكر (متكلـ  -مزتمع -ساهد) .يؤكد المنسط علٍ ضركرة اإلنشاتالعميؽ كباختراـ كمزاندة لوذق المساركٌ...
 المتكلـ :يسارؾ المزتمع بسجرتى .يعبر عف نؾزى كعف أهـ أؽكارق( .المتكلـ :يعبر عف مساعرق – يخكً ذبراتى – يكضد
أؽكارق كأزبابى)
 المزتمع :يشػً بعمؽ للسذص الذم يسارؾَ ِ يقاطع كِ يشخد أك يبدم بآراء .يمكنى أف يزأؿ لمزاعدة المتكلـ علٍ
تكضيد أؽكارق كالتعبير عفها بسكؿ أعمؽ( .ينشت جيد نا – يزتمع لألؽكار كالمساعر – يزأؿ ليؾوـ – يزاعد علٍ التعبير)
 الساهد ِ :يتكلـ بتات نا .دكرق هك مّخظٌ العمليٌ الخكاريٌ كتطكرها كيمكف أف يسارؾ اآلذريف بمّخظاتى ؽً أذر دقيقٌ.
(الساهد :يمتنع عف الكّـ  -يراقب التكاشؿ – يزجؿ مّخظاتى )
 يتـ تكرار نؾس التمريف ؽً نؾس المجمكعٌ مع تبادؿ األدكار بيف المتكلـ كالمزتمع كالساهد ختٍ يسارؾ الجميع بالككِجالذاص بوـ.
 ؽً المجمكعٌ الكبيرة يمكف مناقسٌ بعض األزُلٌ: oهؿ كاف التمريف زوؿ أـ شعب؟
 oكيؼ كانت تجربٌ التكاشؿ؟ أم األدكار ؽضلت؟
 oماذا اكتسؾت عف نؾزؾ مف ذّؿ المرخلٌ الؾرديٌ للتمريف؟
 oماذا نكتسؼ مف ذّؿ مساركٌ اآلذريف؟
إعادة القراءة :اليوم الثالث
 يتـ اللقاء مع مجمكعات المراؽقٌ. إعادة قراءة لليكـ كتزجيؿ ألهـ اللخظات – الثمار التً أريد أف اختؾظ بوا ؽً الكرازٌ. تؾكير سذشً كتزجيؿ كمساركٌ خكؿ زؤاؿ :لخظٌ "زعادة عميقٌ – رضا – لخظٌ كنت ؽيوا نؾزً تمام نا " عستوا اليكـ . -تزجيؿ خاجٌ خابب أساركوا مع المجمكعٌ الكبيرة علٍ الكرقٌ بتاعتً علٍ الخاُط.
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التأمل :إيمان معاق
زألت هللا قكة لكً أبلؼ النجاحَ ؽجعلنً ضعيؾ نا ألتعلـ الطاعٌ كالتكاضع.
زألت هللا شخٌ ألقكـ بأعماؿ عظيمٌَ ؽأعطانً إعاقٌ ألقكـ بأعماؿ أؽضؿ.
زألت هللا غنً ألككف زعيد ناَ ؽأعطانً ؽقر نا ألككف خكيم نا.
زألت هللا زلطٌ ألناؿ تقدير الناسَ ؽأعطانً ضعؾ نا ِذتبر الخاجٌ إلٍ ربً.
زألت هللا رؽيق نا لكً ِ أعيش كخيد ناَ ؽأعطانً قلب نا ألخب جميع أذكتً البسر.
زألت هللا عف أسياء ألزتمتع بخياتًَ ؽأعطانً الخياة ِزتمتع بكؿ األسياء.
لـ يعطنً هللا أم مما طلبتَ كلكف أعطانً كؿ ما تمنيت.
-

تويٌُ المكاف بذؾض األنكارَ كربما تسػيؿ بعض المكزيقٍ .التأكد مف زيادة جك مف الودكء كالتركيز.
تكزيع النصَ كقراءتى بسكؿ جورم ...يمكف أف يقرأ كؿ سذص زطر منى.
مساركٌ خكؿ أكثر ما الذم يلمزنً ؽً هذا النص بسكؿ سذشً – كلماذا؟
يمنع المدرب أم تعليؽ أك زؤاؿ خكؿ مساركٌ أم سذص.
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الكقت
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30

اليوم الرابع
اِزتيقاظ
إؽطار
داُرة الشباحcheck in /
تزذيف
يؾوـ ديناميكيٌ النزاع (مثلث النزاع)
يكتسؼ أهميٌ المكقؼ الداذلً كالزلكؾ
ؽً النزاع

البخث عف بداُؿ بازتذداـ مزرح
المقوكريف.

13:30
14:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
20:00

الكرازً  -سرح مثلث النزاع
مناقسٌ عف المكقؼ الداذلً اللً بيزاعد علٍ الخؿ
انطّقا مف تجاربنا  .سرح الزلك ؾ كميزاف القكل

بريؾ

12:00
12:30
13:00

يكجا
بالكنات كدبابيس  -بازؿ

ؽً مجمكعاتَ مساركٌ نزاعات سذشيٌ
يذتاركا كاخدةَ كيمثلكها ؽً سكؿ المسكلٌ
مزرح المقوكريف :الجموكر يتدذؿ ِقتراح بداُؿ خلكؿ
تخليؿ البداُؿ مف ذّؿ أزُلٌ :ما هك اِختياجَ ما هك
السعكر؟ ما هك الودؼ؟
هؿ الخؿ أذّقً؟ الخؿ ؽعاؿ؟ هؿ مزتداـ؟

الػداء  +راخٌ
الخلـ الكبير
بريؾ
إعادة القراءة
تجميع ثمار التجربٌ سذشً
العساء  +زمر  +نكـ

انطّؽ مف زؤاؿ :أنا بأخلـ خياتً يككف سكلوا إيى؟
كقت سذشً للتذيؿ بالتؾاشيؿ
خكً جماعًَ ربط القشص ببعضَ يرزـ علٍ لكح كبيرة
نلتقط ثمار التجربٌ :نمسً كنؾكر كنأذذ بالنا مف ثمار
التجربٌ ..تؾكير خر أك نخدد طلعنا بإيى  .مساركٌ جماعيٌ

التسخين  :يوجا
 يؤكد المدرب علٍ الشمت ك التركيز ذّؿ التمريف ك تسجيع المساركيف علٍ الخضكر التاـ ذّؿ التمريف ك عدـ التؾكير ؽٍأل سٍء ذارجٍ ك التركيز علٍ اإلخزاس بجزموـَ باألرض ك بالطبيعٌ مف خكلوـ.
 مف الموـ أف يؤكد المدرب علٍ مزاخٌ األماف المكجكدة ؽٍ تلؾ اللخظٌ ك بأف يركز كؿ مسارؾ علٍ نؾزى ؽقط كعلٍالتمريف دكف اِلتؾات لآلذريف أك اِكتراث برأيوـ ؽيما يقكـ بى مف خركات –كازتػّؿ تلؾ المزاخٌ ؽٍ أف يتعلـ إمكانيات
جزمى كيؾؾ نؾزى ك أف يخاكؿ التػلب علٍ الخرج مف الناس خكلى  ...كأف يخاكؿ أف يقكـ بكؿ تمريف علٍ قدر اإلمكاف.
 يقكـ المدرب بعمؿ عدة خركات بزيطٌ مف اليكجا مع مزاعدة المساركيف علٍ التنؾس العميؽ ك بطريقٌ شخيخٌ تضمف أفيدذؿ النؾس إلٍ أكبر جزء مف الجزـ ...
 إذتيار عدة خركات تجمع بيف تمديد الجزـ )  )Stretchingك التكازف كذتاـ النساط باألكـ (  )omزكيا.ملخكظٌ :
 ليس مف الضركرل أف يقكـ المسارؾ بعمؿ كؿ الخركات بطريقٌ شخيخٌَ ما يوـ هك المخاكلٌ كهك تخدل الذات كإكتساؼ كؿسذص لقدرات جزمىَ كتنميٌ إخزازى بجزمى.
 يجب التأكيد علٍ المساركيف علٍ ضركرة التكقؼ عف التمريف إذا سعركا بأل ألـ كالتأكيد علٍ عدـ القياـ بأل خركات مفسأنوا أف تؤذل جزدهـ .
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مثلث النزاع:
األهداؼ:
 أف يتعرؼ المسارؾ علٍ مثلث النزاع.
 أف يدرؾ المسارؾ أف النزاع قاُـ علٍ اِتجاق كالزلكؾ بقدر ما هك قاُـ علٍ تناقض.
لعبٌ البالكنات:
تقزيـ إلٍ  3ؽرؽ ...نقكؿ للؾرؽ أف الودؼ هك الخؾاظ علٍ البالكنات بتاعتؾ بخيث كِ كاخدة تؾرقعَ ألطكؿ كقت ممكف. يتـ تكزيع البالكنات (منؾكذٌ مزبق نا) ك  2دبكس لكؿ ؽريؽ. بس!... طبعاَ الؾرؽ تبتدم قتاؿ ...لما يودأكا علساف خد ذلص علٍ الباقً نزأؿ:ه
* مف خقؽ الودؼ؟ (ؽً األغلب بيككف اكثر كاخد لزٌ معاق بّليفَ كلكف اكيد بيككف ؽرقع منى علٍ األقؿ كاخد!)
* ماذا كاف الودؼ؟
* لماذا قمتـ بؾرقعٌ باِليف بعض؟ هؿ كاف ذلؾ مطلكب؟
* ماذا نزتنتح مف التمريف؟
لعبٌ الكرازً:
● يضع المنسط  5كرازً ؽً كزط القاعٌ بسكؿ عسكاًَُ كريما يختاج إلٍ كضع عّمٌ تمييزهـ عف باقً الكرازً.
● تقزيـ المساركيف إلٍ  3مجمكعاتف كيمكف أف يككف هناؾ  2أك  3مراقبيف.
 30ثانيٌ
● يكضد المنسط أف علٍ كؿ مجمكعٌ التقياـ بمومٌ معينٌ مكتكبٌ ؽً كارت التعليماتَ كإنى زيعطيوـ الكارت كبعد
زيعلف بدء المومٌ.
● خزب درجٌ نضح المجمكعٌَ يمكف أف يزكد المنسط مف الشعكبٌ إما بمنع الكّـ أثناء النساطَ إما بمنع عرض الكركت علٍ
اآلذريف (بالنزبٌ للمجمكعات الناضجٌ)َ إنما ؽً أغلب المجمكعاتَ ِ يختاج المنسط إلٍ منع الكّـ كيتذذ المساركيف زلكؾ
تناؽزً بسكؿ تلقاًُ.
● يكزع المنسط كركت التعليمات علٍ كؿ مجمكعٌَ كبعد  30ثانيٌ يعلف البدء.
التعليمات:
 مومتكـ كضع الكرازً ؽً سكؿ داُرم مومتكـ نقؿ الكرازً إلٍ ذارج هذق القاعٌ مومتكـ الجلكس علٍ الكرازً مومتكـ كضع الكرازً بخيث ِ يكاجى أم كرزً غيرق مف الكرازً (إذا كاف العدد كبير كتـ التقزيـ إلٍ 4مجمكعات)


يعطً المنسط إسارة البدء كيترؾ للمساركيف بعض الكقت لمخاكلٌ تنؾيذ المواـَ كينتبى ؽً هذا الكقت إلٍ عدـ قياـ
المساركيف بإيذاء بعضوـ البعضَ كإِ يكقؼ اللعبٌ كينبى المساركيف إلٍ عدـ جكاز ازتذداـ العنؼ.

أزُلٌ التخليؿ:
 oهؿ خققت أم مجمكعٌ مومتوا؟
 oنبدأ بتخليؿ الزلككيات المذتلؾٌ التً ظورت أثناء اللعبٌ كزجلوا علٍ اللكخٌ :القكةَ العنؼَ التزابؽَ اِنزخابَ
الزلبيٌ...
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 oثـ تخليؿ المكاقؼ الداذليٌ :كيؼ سعرت ذّؿ اللعبٌ؟ ماذا كنت تسعر تجاق المجمكعات األذرل؟ كيؼ كنت
تنظر إليوـ؟ ؽيما كنت تؾكر؟ (مثّن :عايز انتشرَ عايز اؽوـَ عايز اتكاشؿَ مش ؽارؽ معايا)...
 oثـ ازأؿ عف التناقض :ماذا كاف هدؼ أك مومٌ كؿ مجمكعٌ؟ هؿ األهداؼ متناقضٌ؟
 يكضد المنسط كيؼ أف األهداؼ غير متناقضٌ بؿ متكاملٌَ أم أف يمكف أف تخقؽ جميع المجمكعات أهداؽوا ؽً الكقت
نؾزى.
 يكضد المنسط أف هذا النساط هك نمكذج لنزاع يظور ؽيى تناقض ألهداؼ مجمكعات مذتلؾٌَ تدذؿ كؿ منوا بمكقؼ
(  )ATTITUDEكبزلكؾ (  )BEHAVIORمعيف .يكضد المنسط أف هذق هً مككنات النزاع الثّثٌَ أم أف النزاع ليس
ؽقط تنيجٌ لكجكد تعارض ؽً األهداؼَبؿ أيض نا (كأخيان نا بزبب) مكقؼ كزلكؾ األطراؼ.
 يؤكد المنشط علٍ أهميٌ اِنتباه لموقفنا الداخلً فً النزاع َ ؽوك الذم يخركنا كينتح عنر الزلكؾ ...يناقش مع
المساركيف المكقؼ اإليجابً أك البناء ؽً خالٌ النزاع ...المكقؼ الداذلً يعبر عف نظرتً للطرؼ اآلذر (عدك أـ سريؾ)َ
كعف مدل الرغبٌ ؽً خؿ المسكلٌ بسكؿ تكاؽقً (كليس اِنتشار)( .الربط باللعبٌ اِولٍ والثانيٌ)
 بالنزبٌ للزلكؾ :يناقش المنسط بداُؿ الزلكؾ مع المساركيفَ ما بيف العنؼ  /التناؽس  /القكة  /القور مف ناخيٌ
الربط بمفووم القوة وفكرة الميزان القوى التً تم
كالتكاشؿ/الخكار  /التكاؽؽ  /التعاكف مف ناخيٌ أذرل.
تناولوم سابق ًا.
 يكضد المنسط كيؼ أف التعامؿ مع النزاع بالعنؼ ينتح عنع نزاع جديد "  " meta conflictينزينا النزاع األشلًَ
كيبدأ "السذشنٌ" خيث يدذؿ ؽً الشراع أمكر مثؿ الثأر كالكرامٌ كاِختراـ...
 أما التناقض :ؽيختاج خلى أكِن إلٍ عدـ اؽتراض تناقض األهداؼ! كهذا يككف بالتكاشؿ ...كؽً الكاقع أف خؿ التناقض
يختاج إلٍ إبداع كابتكارَ كأخيان نا إلٍ كقتَ ...إِ أف هذا يتعذر ؽً خالٌ عدـ رغبٌ كؿ مف الطرؽيف بذؿ المجوكد الّزـ
إليجاد خؿ مرضً للجميع.
 ؽً النوايٌ يؤكد المنسط علٍ األؽكار التاليٌ:
 oالنزاع ؽً خد ذاتى ليس زلبي نا كِ إيجابي نا ...كإنما هك طبيعً ككاقع خياة .أما ما يجعؿ النزاع إيجابً أك زلبً هك طريقٌ تعاملنا معى
كإدارتى.
 oالنزاع هك تعبير عف كجكد اختياجات غير ملباة عند األطراؼَ كبالتالًَ هك ؽرشٌ لّنتباق لوذق اِختياجات كالبخث عف زبؿ
تلبيتوا بسكؿ ِ يودد أم مف األطراؼ بؿ يعزز سراكتوـ.
 oطريقٌ تعاملنا مع النزاع هً ؽً األزاس نتاج لتربيتناَ كالتً أدت بسكؿ كبير إلٍ قراءتنا لألمكر كالمكاقؼ بسكؿ تناؽزًَ ؽيككف
رد ؽعلنا األكؿ تناؽزً كربما عدكانً ...ؽالدعكة هً لّنتباق إلٍ مكقؾنا الداذلً ؽً كؿ نزاع نذكضىَ كاِنتباق إلٍ كجكد بداُؿ
لدينا ؽً التعامؿ مع هذا النزاعَ كتنميٌ قدرتنا علٍ اِذتيار ما بيف هذق البداُؿ.
 لو فً وقت :مناقشٌ انطّق ًا من الخبرة الشخصيٌ للمشاركين :هل لديك مثال عن تاثير "الموقف
الداخلً" أو السلوك فً إطار النزاع؟
المصدر :لعبٌ الكراسً :دليل كاريتاس لبناء السّم
مثلث النزاع:

)J.Galtung (Conflict Transformation by Peaceful Means

مسرح المقوورين:
األهداؼ:
 أف يكتزب المسارؾ القدرة علٍ ابتداع طرؽ ِ عنؾيى مذتلؾٌ للتعامؿ مع النزاعات التً تقابلوـ. -أف يكتزب المسارؾ منوجيٌ تقييـ الخلكؿ الّ عنؾيى المذتلؾٌ.
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الذطكات:
 تقزيـ المساركيف إلٍ مجمكعات مف  6 -5أسذاص. يقكـ كؿ مسارؾ ؽً المجمكعٌ بالمساركٌ بنزاع خالً يعيسى مع آذريف زكاء خياتً أك خاليا داذؿ المعزكر  ....تذتارالمجمكعٌ نزاع كاخد يتـ العمؿ عليى.
 المطلكب مف كؿ مجمكعٌ عرض المشكلٌ أو الخّف (كليس الخؿ) مف ذّؿ مسود مزرخً شامتَ زكاء مسود متخرؾأك شكرة ثابتٌَ كمف الممكف الزماح لوـ بالتخدث بخيث ِ يتعدل عرض المسود دقيقٌ كاخدة.
 تخضر كؿ مجمكعٌ المسود الذاص بوا ؽً  20دقيقٌَ ثـ يجتمع جميع المساركيف. علٍ المنسط أف يتأكد مف جلكس المساركيف بسكؿ يزمد للجميع بمتابعٌ المسود بكضكح. تقكـ المجمكعٌ األكلٍ مف عرض المسود .يتأكد المنسط مف كضكح الؾكرة أك المسكلٌ للجميع. يزأؿ المنسط إذا كاف ألم سذص مف الجموكر ؽكرة لخؿ المسكلٌ .يمكف لوذا المسارؾ أف يأذذ مخؿ أخد الممثليف ؽً المسود– ما عدا دكر القاهر ؽً المسود  -كيتـ إعادة المسود كيمكف للمسارؾ التػيير ؽً زيناريك المسود بخيث يعبر عف زلكؾ جديد
يعتبر بالنزبٌ لى خّن للمسكلٌ.
 علٍ خزب المكقؼ كالمسودَ قد يطلب المنسط مف المساركيف التركيز علٍ ممثؿ  /سذشيٌ كاخدة ؽً المسود يجب أف يأتًالخؿ مف جانبواَ أك بالعكسَ يطلب عدـ تػيير أخد السذشيات لككنوا أزاس المسكلٌ كغير قابلٌ للتػيير ؽً الكاقع.
 يترؾ المنسط لعدة مساركيف ؽرشٌ عرض خلكلوـ المذتلؾٌ ...كيمكف أف يزاعد بالتخليؿ مف ذّؿ أزُلٌ: ما هك اختياج كؿ طرؼ؟
 ما هً مساعر كؿ طرؼ؟
 أيف ميزاف القكل؟
 ثـ يؾتد النقاش خكؿ اِقتراخات المذتلؾٌ مف ذّؿ األزُلٌ اآلتيٌ (يتـ كتابتوا علٍ اللكخٌ): هؿ الخؿ  /الكزيلٌ المقترخٌ عنؾً أـ ِعنؾً /زلمً؟
 هؿ الخؿ  /الكزيلٌ أذّقً أـ غير أذّقً؟
 هؿ الخؿ  /الكزيلٌ ؽعاؿ أـ غير ؽعاؿ؟ (بالمقارنٌ بودؼ الخؿ)
 ما هً إيجابيات هذا الخؿ؟ كما هً زلبياتى؟
خلـ لسكؿ خياتً-:
األهداؼ


أف متكاشؿ اؿمسارؾ مع خلمى السذشً كيعبر عنى.

الكقت 90 :دقيقٌ
األدكات




مكزيقٍ
كرؽ كبير (ؽليب سارت أك نص ؽليب سارت)
ماركرز أك الكاف

الذطكات


سرح كتجويز النساط (  5دقاُؽ)
هدؼ.
 oيسرح الـ نسط مكضكع النساط ك ق
 oيدعك الـ نسط كؿ مسارؾ إلٍ إيجاد مكاف مريد للجلكس أك اِزتمداد َ كيطلب منوـ أف يػمضكا أعينوـ كالتركيز مع
المكزيقٍ.
 oعندما يزترذٍ الجميعَ يبدأ المنسط ؽً طرح األزُلٌَ ك علٍ كؿ مسارؾ أف مؽكر كمتذيؿ اإلجابات.
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 oيزأؿ الـ نسطيف األزُلٌ التاليٌ (ك أم أزُلٌ أذرل مُّمٌ للودؼ) للمساركيف بشكت هادئ ك يترؾ ؽترة كاؽيٌ للتذيؿ قبؿ
طرح الزؤاؿ التالً
 تذيؿ نؾزؾ تعيش خلمؾ....
 أيف أنت اآلف (جػراؽي نا)؟
 ما سكؿ منزلؾ؟
 أيف هك؟
 مف األسذاص المتكاجديف معؾ؟
 مف هـ عاُلتؾ اآلف؟
 ؽً أم مرخلٌ زنيٌ؟
 مف أشدقاُؾ؟
 ما دكر أشدقاُؾ ؽً خياتؾ ك ما دكرؾ ؽً خياتوـ؟
 ما هً األسياء التً تملكوا؟
 كيؼ تعيش يكمؾ؟
 ما هً كظيؾتؾ؟
 ما هً هكياتؾ؟
 ما هً أؽكارؾ؟
 ما هً أهداؽؾ؟
 ما هً أخّمؾ؟




خكً ؽً مجمكعٌ (  20دقيقٌ)
 oكؿ سذص يخكً خلمى ؽً مجمكعٌ مف  5 /4أسذاص
 oالمجمكعٌ ترزـ األخّـ المذتلؾٌ علٍ كرقٌ كاخدة
مساركٌ أخّـ المجمكعٌ مع المجمكعٌ الكبيرة (  25دقيقٌ)
 oكؿ مجمكعٌ تسارؾ أخّموا للمجمكعٌ الكبيرة مف ذّؿ الكرقٌ المرزكـ عليوا أخّموـ .

ملخكظٌ :يمكف إذا تكؽر اؿكقت كاألدكاتَ أف يتـ رزـ كؿ األخّـ علٍ لكخٌ كاخدة كبيرة يمكف اِختؾاظ بوا (أك علٍ الخاُط لك أمكف)
( 30دقيقٌ)
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الكقت
7:30
8:30
9:00
9:30

اليكـ الذامس
اِزتيقاظ
إؽطار
داُرة الشباحcheck in /
تزذيف

10:00
المجاؿ المؾتكح عف المساريع

10:30
10:45
11:10
11:45
13:00
14:00

شّة الجمعٌ
تجميع  +ذطٌ
الػذاء

15:00

تقييـ

15:45
16:30
18:30

جلزٌ ذتاميٌ
تنظيؼ المكاف
التخرؾ إلٍ القاهرة.

؟؟؟
نؾكر ؽً خاجٌ عايز اعملوا  -اطلع مف المعزكر علٍ طكؿ اعملوا -
لكخدم أك مع اذريف
سرح المجاؿ المؾتكح
مجاؿ مؾتكح  -جكلٌ اكلٍ
مجاؿ مؾتكح  -جكلٌ ثانيٌ

كرقٌ تقييـ سذشيٌ
تقييـ سؾكم Debrief :البركزس كلى
سكرا

المجال المفتوح:


يترؾ المجاؿ مؾتكخ نا للمساركيف ِقتراح أؽكار يريدكف مناقستوا مع اآلذريف لّتؾاؽ علٍ ذطكاتَ أسياءَ مبادراتَ
مساريعَ يريدكف القياـ بوا زكيا ...أك ختٍ ذطكات ؽرديٌ يريدكف مناقستوا مع آذريف للتؾكير ؽً كيؾيٌ تنؾيذها أك لتعميؽ
الؾكرة أك للمزاندة الجماعيٌ.



يتـ مناقسٌ ذلؾ باستذداـ تقنيٌ المجاؿ المؾتكح علٍ جكلتيف – كؿ جكلٌ  30دقيقٌ.

اِهداؼ


أف معبر كؿ سذص عف أؽكار ؿمسركعىَ كيتناقش مع اآلذريف ؽيى.



أف مبدأ المسارؾكف ؽً تذطيط اؿمساريع المقترخٌ .

األدكات:
كرؽ ؽليب سارت  -كرؽ  - A4ماركرز



الذطكات:


كؿ سذص يؾكر ؽً مسركع يريد أف يخققى ؽً الؾترة الخياتيٌ القادمٌ كيكتبٌ علٍ كرقٌ (  5دقاُؽ)



كؿ سذص (لك عندق ؽكرة) معرض ؽكرة مسركعق ؿلمجمكعٌ ( 20-15دقيقٌ)



تجميع اِؽكار المتسابىةَ ك اِعّف عف مكاف كزمف مناقسٌ كؿ ؽكرة ( 5دقاُؽ)



بدأ الجكلٌ  15( 1دقيقٌ)
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بدأ الجكلٌ 15( 2دقيقٌ)



كؿ مجمكعٌ تسارؾ النتيجٌ للجكِت للمجمكعٌ الكبيرة (  15دقيقٌ)
مزاخٌ 2

مزاخٌ 3

مزاخٌ 1
الجكلٌ 1
الجكلٌ 2
الجكلٌ 3

التقييم الشفوً:
الودؼ :أف يقيـ المسارؾ تجربٌ السذشيٌ بطريقٌ غير تقليديٌ.
الذطكات:


يقكـ الميزر بتعليؽ كرقٌ علٍ الخاُط مقزمٌ إلٍ  4أجزاء "خاجٌ عاكز منوا كتير – خاجٌ مش عاكز منوا كتير – خاجٌ
قدرتوا – خاجٌ ؽً الجكف"



يسرح الميزر ؽكرة التقييـ جيدا



يطلب الميزر مف المساركيف إبداء أراُوـ بكؿ خريٌ ؽً كؿ جزء مف األجزاء



يقكـ الميزر بكتابٌ كؿ التعليقات كالمّخظات التً يبديوا المسارككف علٍ كرقٌ الخاُط



يّخظ الميزر كمعى المساركيف أف هناؾ أسياء مستركٌ بيف كؿ المساركيف زكاء كانت ؽً الكرش أك ؽً التعامؿ ....

الجلسٌ الختاميٌ :شكر ًا
الودؼ :أف ينتبى المسارؾ لقيمٌ ما يقدمى كؿ سذص بكجكدق ؽً مزاخٌ المعزكر ...كيعبر عف سكرق لذلؾ.
الذطكات:


الجلكس ؽً داُرة.



لكؿ كاخد كرقٌ عليوا ازمى ...تلؼ ؽً الداُرة ...مع اإلسارةَ الكرقٌ تلؼ ذطكة يميف ...دقيقٌَ ثـ ذطكة تانً...



نكتب لكؿ كاخد "سكرا علساف ( "...خاجٌ عملوا أك قالواَ خاجٌ ؽً سذشيتى)...



عندما ترجع الكرقٌ لشاخبوا :تجميع نواًُ :كؿ كاخد يقكؿ أكثر خاجٌ لمزاق ؽً الكرقٌ.



سكر نواًُ لبعض ...بام بام...
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التقييم:
 - 1تقييـ يكمً مف ذّؿ كرقٌ معلقٌ ألذذ انطباعات خرة
 - 2تقييـ نشؾً :سؾكمَ ؽً نص اليكـ الثالث
 - 3تقييـ يكمً :المختكل :مف ذّؿ مّخظات المراؽقيف للمجمكعات (ماذا يتعلـ السباب؟ ما هً الشعكبات كما هً التخركات؟)
 - 4تقييـ نواًُ :كرقٌ تقييـ
 - 5تقييـ نواًُ سؾكم  :عايز مف دق أكثر...

أفكار ألسُلٌ التشيك إن
( )1إخزازًَ مكدم اآلف
( )2خاجٌ خلكة خشلت لً أمبارح
( )3زؤاؿ ساغلنً مف أمبارح
( )4أهـ ؽكرة طلعت بيوا مف اليكـ الزابؽ
( )5أذر نكتٌ
( )6غنً أغنيٌ تخبوا ...أك أغنيٌ معلقٌ معاؾ اليكميف دكؿ
( )7لكنؾ إيى انواردة؟
( )8ما الذم اختاج أف اتركى ذارج الػرؽٌ ألركز ؽً الجلزٌ
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ملخؽ :أنسطٌ لـ تنؾذ
نساط التزذيف :اِتشاؿ مع المكاف
الودؼ :الخضكر الكامؿ ؽً المكاف .تسػيؿ جميع الخكاس .اِنتباق لكؿ ما يذاطب خكازنا.
النساط :دعكة للزير ؽً المكاف كؽً مخيطى لك أمكف (ؽً المزارع) ؽً شمتَ بودكء ...كقت مع الذات ...كقت لّنتباق الكامؿ بكؿ
الخكاس بكؿ ما يخيط بنا :أشكاتَ ركاُدَ مّمسَ زذكنٌ كبركدة ...جماؿ كقبد...


ننتبى أيضا إلخزازنا بالمكاف :مكاف نّخظ انى يريخنا جدا ..مكاف ِ نخبى  ...مكاف يسعرنا بالضيؽ ...يمكف أف نقضً كقت
ؽً المكاف المريد لنا.



انتباق لما يخدث بداذلنا أيض نا :أشكات كثيرة؟ نخاكؿ تودُتوا ...مساعر كاضخٌ؟ ما هً؟ ننتبى لذلؾ.



كقت خر للمسً ..ثـ مساركٌ زريعٌ :خد خبب يساركنا بتجربتى؟

إياكش تولع!
الودؼ:


اِنتباق لمكقؾنا تجاق األخداث الذارجيٌ كالخياة ...هؿ أنا مخرؾ؟ ؽاعؿ؟ مؾعكؿ بى؟ ضخيٌ؟ متٍ أككف ماذا؟



أن ينتبى المشارك لنظرتى للواقع الخارجً وتأثير نظرتى علٍ أفعالى وسلوكى المجتمعً (فاعلَ محركَ
متفرجَ ضحيٌ)...

الذطكات:


يعلؽ المنسط بعض اللكح كعليوا جمؿ:
ً
أنا أقدر(  - ) yes we canمليش ؽيى /مليش دعكة  -زيبوا علٍ هللا  -مؾيش ؽايدة  -هً جت عل ّ



اللً اعرؽى أخزف مف اللً ما نعرؽكش  -أنا اريد
يدعك المنسط كؿ مسارؾ  -انطّق نا مف التمريف الزابؽ كما اكتسؾى كؿ سذص عف ذاتى ؽيما يذص مكقؾى مف الخياة كاألخداث
الذارجيٌ كالمجتمع  -للكقكؼ أماـ أكثر جملٌ تعبر عنىَ أم تعبر عف مكقؾى مف األخداث التً تمر بى ؽً خياتى.



مناقسٌ زريعٌ:

 لماذا تقؼ هنا؟ هؿ عندؾ مثاؿ اك قشٌ مف خياتؾ تسرح لنا بيوا مكقؾؾ؟ كيؼ يزاعدؾ "مكقؾؾ" (رايؾ الذم تقؼ عندؾ) علٍ التعامؿ مع أخداث الخياة؟

قد يجد المسارؾ إف لديى أكثر مف مكقؼ خزب "المكضكع"َ أك علٍ خزب األكقات المذتلؾٌ ؽً خياتى ...يزاعدق المدرب
علٍ التعبير عف ذلؾ...



يدعك المدرب الجميع للجلكس ؽً الداُرة.



يخكً المنسط قشٌ . ..قشٌ ملومٌ لسذص مر بظركؼ شعبٌ ؽً ؽً خياتى كلكف قرر أف ينجد كنجد...



ؽً الداُرة ...كرسٌ خكً ...تمر أداة الكّـ علٍ األسذاصَ ككؿ كاخد يخكً أكثر قشٌ بتلومىَ قشٌ سذص يعرؽى (اك ِ
يعرؽى) هً قشٌ بتلومى كتعطيى طاقٌ كقكة كأمؿ ..أك ؽقط تلومى!
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ؽً النوايٌ – لك ؽً كقت – نألؼ قشٌ تلومنا! قشٌ "ساب ؽً المقطـ" أك "سابٌ ؽً المقطـ" ...يبدأ المنسط

بالجملٌ األكلٍَ كتمر أداة الكّـ ؽً الداُرةَ كؿ كاخد يزكد جملٌ ...ختٍ تكتمؿ القشٌ ..السرط الكخيد :أف تككف القشٌ
ملومٌ!
تمرين ثقٌ بالنفس – تضخيم الصفات اإليجابيٌ :
الودؼ :أف ينمٍ المسارؾ النظرة اإليجابيٌ لذاتى ك يدرؾ أنى يمتلؾ ما يميزق عف األذريف ...
الذطكات :
 اطلب مف المساركيف التؾكير ؽٍ كاخدة أك أكثر مف الشؾات اإليجابيٌ التً تميزهـ عف المجمكعٌ َ ك كتابٌ  4أك  5أزطر عفهذق الشؾٌ بسكؿ يضذـ مف أهميى تلؾ الشؾٌ بسكؿ مبالؼ ؽيى ك يمكف اِزتناد إلٍ أدلٌ ...ك يمكف تسبيى نؾزً بسًء أك
خيكاف أك طاُر أك ازتذداـ الذياؿ بسكؿ عاـ ....يجب التأكيد أف تككف الشؾٌ خقيقيٌ ك األدلٌ أيضا لكف نضذموا.
 اطلب مف كؿ مسارؾ أف يقؼ ؽً نشؼ الداُرة ك يقرأ ما كتب ك هك ينظر ؽٍ عيكف الخاضريف ك يمكف تسجيعى أف يتخرؾؽً المكاف كيزتعرض نؾزى.
 مّخظٌ  :ينبػً علٍ الميزر أف يزاعد كؿ مسارؾ علٍ التعبير عف نؾزى ؽً سكؿ يخمؿ ثقٌ كبيرة ؽً النؾس  :النظر ؽًالعيف – الكقكؼ بسكؿ ؽيى ثقٌ.
مقتطفات من فيلم غاندي
الودؼ :أف يتعرؼ المسارؾ علٍ تجربٌ ملومٌ للتػيير األذّقً الّعنؾً
الذطكات:
 عف ؽيلـ غاندم :شدر ؽيلـ غاندم زنٌ  َ1982كيعرض لخياة المواتما غاندمَ قاُد خركٌ اِزتقّؿ الونديٌ مف اِزتعمارالبريطانً ؽً النشؼ األكؿ مف القرف العسريف .لـ يكف غاندم مذترع نا لمبدأ أك نظريٌ الّعنؼَ ؽوً قديمٌ قدـ البسريٌ...
كإنما ما قاـ بى غاندم هك التعميؽ ؽً النظريٌ ككيؾيٌ تطبيقواَ كهك كاف أكؿ مف قاـ بازتذداـ العمؿ اللعنؾً بوذق الدرجٌ مف
التنظيـ كالؾاعليٌ ؽً خركٌ ازتقّؿ .كمف ثـ زاهمت تجربٌ غاندم بسكؿ كبير ؽً إثراء الؾكر الّعنؾً النظرم كالتطبيقًَ
كأشبد غاندم سذشيٌ ملومٌ للكثيريف ليس ؽقط ؽً الوند كإنما ؽً العالـ بأثرق.
 يقدـ المنسط الؾيلـَ مكضخ نا أنى زيعرض بعض المقتطؾات (خكالً  60دقيقٌ مف اشؿ  3زاعات) التً تكضد مّمد تجربٌؽريدة ؽً التػيير الزلمً  /الّعنؾً ....كهً تجربٌ ملومٌ جد نا .أثناء المساهدةَ ينتبى المساهد إلٍ أهـ المساهد كاألؽكار التً
تلؾت انتباق ...كيمكف أف يزجؿ األزُلٌ التً تذطر علٍ بالى لمناقستوا بعد الؾيلـ.
 بعد الؾيلـ :مناقسٌ: ؽً كلمٌ أك كلمتيف :ما هك "سعكرؾ" اآلف؟ أك ما هك انطباعؾ؟ (ؽً هذق المرخلٌَ ِ تقبؿ المساركٌ باآلراءَ ؽقط انطباعات
زريعٌ)
ن
 ماذا ِخظت عف ذشاُص هذق التجربٌ مف التػيير الّعنؾً؟ (مثّ :مبادرة – سجاعٌ – تضخيٌ – ذات مبدأ – مثابرة –
شبر – خب – إبداع – قكة – تعاكف – اختراـ – ذكاء .)...ناقش.
 ما رأيؾ ؽً هذق التجربٌ؟ هؿ هً ملومٌ بالنزبٌ لؾ؟ لماذا؟
 قاؿ غاندم أف الػايٌ كالكزيلٌ مثؿ كجوتً العملٌَ كما قاؿ أك الػايٌ تابعٌ مف الكزيلٌ كالسجرة نابعٌ مف البذرة ...ما رأيؾ ؽًهذق الؾكرة؟ كانطّقا مف ذبرتؾ :هؿ تكاؽؽ علٍ هذق الؾكرة؟
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المجال المفتوح :أنشطٌ حرة للمشاركين
الودؼ :اذتيار المساركيف لنساط يريدكف تنؾيذق كترؾ ؽرشٌ لمناقسٌ مكضكعات نابعٌ مف اذتيارهـ  /اختياجوـ.
-

يؾتد المدرب المجاؿ أماـ المساركيف ِقتراح أم نساط  /ؽكرة يريدكف تنؾيذها أك مناقستوا ذّؿ الجلزٌ التاليٌ.
يكتب كؿ مف يريد ؽكرتى علٍ كرقٌ كيقدموا لآلذريف .يتـ تعليقوا علٍ الخاُط( .مع اإلمضاء كشاخب الؾكرة)
يزجؿ كؿ سذص ازمى ؽً المكاف  /المكضكع  /النساط الذم يريد اِنضماـ إليى...
ينقزـ المساركيف إلٍ مجمكعات مف اذتيارهـ ....يمكف عمؿ جكلتيف كؿ كاخدة  20دقيقٌ لك األنسطٌ كثيرة كالناس تريد
اذتيار أكثر مف نساط...

نشاط الطبول:
 دع كؿ مسارؾ يزتذدـ آلتى المشنكعٌ يدكي نا( أك أم طريقٌ إلنتاج شكتك ا أطلب مف أخدهـ البدء بعزؼ إيقاع بزيط برتـ ثابت
(تاؾ تاؾ تاؾ)
 ثـ أدعك آذر للمساركٌ بإيقاع مذتلؼ كلكف بإتباع نؾس التمبك كهكذا؛ مسارؾ ثـ آذر ينضـ
لألكركزترا مف ذّؿ إضاؽٌ إيقاع جديدَ مع إتباع التبمك ذاتى .كعندما يعتاد المسارككف التمبك كيخزنكف األداءَ قـ بزيادة
زرعٌ التمبك أك تذؾيضوا كعلٍ المساركيف ضبط اإليقاع الذاص بوـ .كبعديف تأليؼ بقٍ ...كانطّؽ( ...ممكف كماف ندذؿ
أشكات ؽً النصَ كلمات نػنيوا ...ك beat boxing...
لعبٌ البازؿ:
 تقزيـ إلٍ ؽرؽ .كؿ ؽرقٌ يكزع عليوا "بازؿ" عبارة عف كرقٌ مقطعٌ إلٍ أجزاء.
 يقكؿ المدرب بشكت عالً إنى زيقكؿ ؽً كؿ ؽريؽ مف دكرق "البناء" كمف دكرق التدمير .يمر المدرب ؽعّ علٍ كؿ اِعبيف
كيومس ؽً أذنوـ جميعا "دكرؾ بناء"
 تبدأ اللعبٌ ...عندما تنتوًَ مناقسٌ
 مف كاف يدمر ؽً رأيؾ؟ لماذا؟ -يكضد المدرب أف لـ يمكف هناؾ "مدمر"....إذف :ماذا نزتنتح مف هذا التمريف؟

التجميع النواًُ والتخطيط:


بعد اِنتواء مف الجكِتَ يجتمع الجميع كتقكؿ كؿ مجمكعٌ أهـ النقاط التً ذرجت بوا مف اللقاء :أؽكارَ قارارات
كذطكات عمليٌ.



يتـ تزجيؿ كؿ ذلؾ للمتابعٌ الّخقٌ.



يتـ مناقسٌ أم مساريع جماعيٌَ كاتذاذ ام قرارات جماعيٌ تختاج إلٍ اتؾاؽ :مثّن :مف يريد أف يعمؿ ؽً هذا المسركع؟
متٍ نلتقً؟..

