برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة البحر األبيض المتوسط
”“ENI CBC MED
مشـــــــــــروع
أكثــــر من فرصة عمل
)“MoreThanAJob” (A_A.3.2_0286
دورة رفع كفاءات مؤسسات التضامن االقتصادي االجتماعي  -فلسطين
تدريب منفذ من قبل الشركاء االقليميين للمشروع في فلسطين
غرفة تجارة وصناعة نابلس وجامعة النجاح الوطنية
المدربين:
االء استيتية ،ديما هيالن،
بهيج نصاصرة ،وسهير الصالح
ضمن مواضيع األطر االجتماعية

التالية:

 االدماج في سوق العمل من خالل موائمة المهارات وتمكين الشباب
 دعم االبتكار والريادة
الزمان،21،24 :و2021/ 02 – 25
الساعة 9:00 :صباحا –  1:00ظهرا
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد "منصة زوم"

أجنـــــــــدة التدريب
اليوم األول – 2021/02/21
المدربين/ات :االء استيتية وديما هيالن  /غرفة تجارة وصناعة نابلس.
الساعة

المحتـــــــوى

۹:۳۰ - ۹:۰۰

 oترحيب ،مقدمة ،التوقعات من التدريب ،اهداف التدريب ،أجندة
التدريب ،قواعد التدريب ،واطار التدريب.

۱۰:۰۰ - ۹:۳۰

 oمقدمة عن مشروع  MoreThanAJobواالطار العام للمشروع.

۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰

تفاعل ونقاش
 oكيفية التحضير للتدريب التالي (المهارات والتصميم)
 oموائمة المهارات ،األهداف ،الخطط ،مهارات القرن الواحد والعشرين .مجموعات العمل
 oما الذي يجب أخذه بعين االعتبار؟

۱۱:۲۰ - ۱۱:۰۰
۳۰:۱ - ۱۱:۲۰

مالحظات

استراحــــــــة قــــــــهوة

o
o
o
o

o

التنوع وفهم بيئة العمل في سوق العمل.
التنوع :فهم اآلخرين  -فجوة األجيال وبناء إطار للحوار الفعال.
نطاق تمكين الشباب (عصف ذهني).
تمكين الشباب (نحو مجتمع أفضل) ،تمكين وتقوية وادماج الشباب في بيئة
العمل ،الحد من الجريمة ،والبطالة وتعاطي المخدرات وكافة اشكال العنف
او الممارسات االجتماعية الخاطئة التي تضر الشباب.
مفتاح تمكين الشباب ؟؟ (التعليم على المستويين األكاديمي والمهني).

۱:٤٥ - ۳۰:۱

تلخيـــــــص

اليوم الثاني 2021/02/24 -
المدرب :بهيج نصاصرة  /جامعة النجاح الوطنية.

تفاعل ونقاش
مجموعات العمل وحالة
دراسية (مثال)

المحتـــــــوى

الساعة
۹:۳۰ - ۹:۰۰

 oترحيب ،مقدمة واستعراض لليوم الثاني.

۱۰:۰۰ - ۹:۳۰

 oتصميم نماذج عمل )Business Model Canvas (BMC
o

۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰

 oتطبيق عملي على نماذج العمل BMC

۱۱:۲۰ - ۱۱:۰۰

استراحــــــــة قــــــــهوة

۳۰:۱ - ۱۱:۲۰

 oالتدريب والتوجيه :دعم رواد األعمال
 oمهارات وأدوات ريادة األعمال

۲:۱٥ - ۳۰:۱

o
o
o
o
o

مالحظات

مجموعات عمل
وعروض تقديمية

منصة مشروع  MoreThanAJobااللكترونية
كيفية التقديم على المنحة
اختتام األيام الثالثة
تقييم التدريب بأكمله
الخطوة القادمة؟

اليوم الثالث 2021/02/25 -
المدرب/ـة :سهير الصالح  /جامعة النجاح الوطنية.
الساعة

المحتـــــــوى

مالحظات

۹:۳۰ - ۹:۰۰

 oترحيب ،مقدمة ،مراجعة اليوم الثاني.

۱۰:۰۰ - ۹:۳۰

 oمقدمة في االبتكار وريادة األعمال

۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰

 oريادة األعمال االجتماعية واالقتصاد االجتماعي
 oاإلدماج االجتماعي واإلقصاء االجتماعي

۱۱:۲۰ - ۱۱:۰۰

استراحــــــــة قــــــــهوة

۳۰:۱ - ۱۱:۲۰

 oالتفكير  :Ideationالعمل م ًعا (توليد األفكار ،العمل كفريق ،البناء على
مواهبنا الجماعية ،الترويج للكفاءات)
 oخطة العمل Business Plan

۱:٤٥ -۳۰:۱

تلخيـــــــص

تفاعل ونقاش
مجموعات العمل

