مجلس رعاية الطفولة بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وبالتعاون مع صندوق
األمم المتحدة للسكان
دورة تدريب المدربين لرفع قدرات وتهيئة المجتمع العالن التخلي عن ختان االناث وزواج
األطفال
عملية التغيير االجتماعي من العمليات التي تحتاج إلي جهود مكثفة الن عملية التغيير فى المعتقدات
الثقافية والعقائدية تحتاج لوقت طويل وتحتاج الرادة ورغبة حقيقة من قبل القائمين على االمر لهذا عمل
المجلس الوالئي لرعاية الطفولة وبالتنسيق مع الشركاء علي زيادة قدرات شركاء الطفولة حتي يكون هناك
أثرا ً من عملية التدخل المراد تنفيذها .لذلك فقد تم عقد دورة تدريبية لرفع قدرات وتهئية المجتمع العالن
التخلى عن ختان االناث وزواج االطفال وذلك بالتعاون مجلس رعاية اطفولة بالتعاون مع صندوق االمم
المتحدة للسكان ووزراة الرعاية الوالئيية  .وكانت عبارة عن دورة لتدريب المدربين من شركاء الطفولة
تهدف الى رفع قدراتهم فى مجال التواصل االجتماعى الحداث التغيير االيجابى بالمجتمع تجاه قضايا
ورعاية االطفال شكرات فى الدورة كل من ـ وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وزارة الرعاية
االجتماعية واإلرشاد مجلس رعاية الطفولة .وممثثلين لمنظمات المجتمع المدني .وقد عقدت فى الفترة من
22الى  24مارس  2016قدم خاللها عدد من ارواق العمل التى تضمنت التعلم ونظرياتة وأنواعة وأساليب
التدريب.األهداف التربوية والسلوكية واالجرائية  .وسائل ومعينات التدريب  ،االتصال التغيير االجتماعي
وتغيير السلوك الحوار المجتمعي ،و بيئة وأساليب التدريب  ،ومهارات المدرب وكسر الحواجز  ،تحليل
الموانع للتغيير وقد تم تقسيم المدريبن على مجموعات عمل وتم استخدام وسائل تدريبة مختلفة .
ومن اهم المخرجات التى خرج بها البرنامج التدريبيى إمتالك المستهدفين في البرنامج التدريبي مهارات
معرفة أنواع التعلم ونظرياتة  .معرفة االهداف السلوكية والتربوية .االلمام بماهية االتصال الفعال  .معرفة
كيفية إحداث التغيير االجتماعي االيجابي  .معرفة كيفية إدارة الحوارات المجتمعية  .خلق روح االلفة بين
المشاركين والعمل كفريق واحد الحداث التغييرات االيجابية وتحقيق األهداف المرجوه من خالل خلق
التواصل المجتمعي .والتدرج في عملية التغيير االيجابي .
الجدير بالذكر ان الجلسة االفتتاحية كانت بحضور مدير عام الرعاية االجتماعية واالرشاد وفى فى ختام
الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين /ت

