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„It is not important how big the first step is, only that it is in the right direction.” 

 "ليس مهم كم كبيرة الخطوة االولى , المهم ان تكون في الطريق الصحيح"
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It is a part-time 6-month mentoring/ life coaching 
program for youth & young adults living in the 
Hashemite Kingdom of Jordan. The aim is that 
participants obtain employment in all sectors, 
increase their employability, and that participants 
improve employment and entrepreneurship 
through mentoring. The program equips 
participants with transferable, soft and life skills 
that are in demand on the job market. Our goal is 
that Get Away Days Jordan - Tareeqak Akafak 
project (GAD – TAP) becomes a milestone in the 
lives of the participants, that desire we have 
summarized in our slogan:  
 
„It is not important how big the first step is, only 

that it is in the right direction. “ 
  

Get Away Days Jordan - Tareeqak Akafak project 
(GAD – TAP) – Staff underwent training in Austria 
on topics like: Life-Counseling/Coaching, 
Outdoor-Adventure Education and Theory of 
Experience Reflection Circle. In addition, Staff 
have a certified by University of Turku, Finland on 
Outdoor Education.  

 6ة لمدبفترة زمنية مؤقتة وتدريب على الحياة /  يبرنامج إرشاد 
.أشهر للشباب الذين يعيشون في المملكة األردنية الهاشمية  

 
وظائف في جميع الهدف هو أن يحصل المشاركون على  

،او الحصول على وظائف قابليتهم للتوظيف وزيادة،  القطاعات   
 

وريادة األعمال من  الوظائف الحاليهوأن يحسن المشاركون  
 مهاراتاليزود البرنامج المشاركين ب. (االرشاد)خالل التوجيه

. مطلوبة في سوق العملال البسيطة ومهارات الحياة   
 

عالمة  المشاركين حيصببرنامج طريقك عكيفك  ان  فيهدفنا و
:نافي شعار لخصناهاتلك الرغبة التي  حيث ان ، حياةالرقة في فا  
 
 

يق "ليس مهم كم كبيرة الخطوة االولى , المهم ان تكون في الطر
 الصحيح"

 
خضع الموظفون للتدريب في النمسا في برنامج طريقك عكيفك 

التدريب ، تعليم  /اإلرشاد الحياتي : حول موضوعات مثل
باإلضافة . اربالتج التحدث عنالمغامرات الخارجية ، ودائرة 

إلى ذلك ، الموظفون حاصلون على شهادة من جامعة توركو ، 
. الخاجي او التعليم من خالل المغامرةفنلندا في التعليم في   
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1. Success in Life and on the job – النجاح في الحياة والوظيفة 

 

The employability of a person is based on specific 
skills (hard skills, knowledge, experiences) but 
soft skills support it and they often make the 
difference. 
In today’s workplace the need for soft skills is 
widely considered as vital. 
Soft skills contribute to work performance in 
combination with technical or hard skills and 
knowledge, basic skills (language, literacy and 
numeracy) and personal values.  
 

 
 
Soft skills make the differences between one 
jobseeker and another one. Employers emphasis 
on the candidates’ personal qualities and 
attitudes (soft skills). 
Individuals should invest in their soft skill 
development in order to improve their 
employability level.1 

على مهارات محددة  ما شخصلتوظيف التعتمد قابلية 
البسيطة  )مهارات صعبة ، معرفة ، خبرات( ولكن المهارات

وغالبًا ما تصنع الفارق. ,اللينة تدعمها او  
 

، تعتبر الحاجة إلى المهارات اماكن العمل اليومفي 
 الشخصية أمًرا حيويًا على نطاق واسع.

 
 تساهم المهارات اللينة في أداء العمل جنبًا إلى جنب مع

ية رات التقنية أو الصعبة والمعرفة والمهارات األساسالمها
 )اللغة ومحو األمية والحساب( والقيم الشخصية.

 

 
 

اللينة هي التي تصنع الفوارق بين  البسيطه او المهارات
باحث عن عمل وآخر. يركز أرباب العمل على الصفات 

 والمواقف الشخصية للمرشحين )المهارات اللينة(.
 

د االستثمار في تطوير مهاراتهم الشخصية يجب على األفرا
  من أجل تحسين مستوى قابليتهم للتوظيف.

 

A critical factor of success in the private sector are 
transferable skills - soft skills. These skills allow 
youth to become agile, adaptive learners and 
citizens equipped to navigate personal, academic, 
social and economic challenges. The RAND 
Corporation highlighted in a study conducted in 
2004 that the chance of employment for young 
adults in Jordan is increasing with further 
development of skills, including both hard 
(cognitive) skills and soft (non-cognitive) skills.2 
The International Labor Organization highlights in 

 
د العوامل الحاسمة للنجاح في القطاع الخاص هي المهارات أح

تتيح هذه المهارات للشباب أن . المهارات الشخصية -القابلة للنقل 
ومتكيفين ومواطنين مجهزين لمواجهة  رشيقين للتعليميصبحوا 

. التحديات الشخصية واألكاديمية واالجتماعية واالقتصادية
 2004أجريت في عام  الضوء في دراسة(راند) سلطت مؤسسة 

على أن فرص العمل للشباب في األردن تتزايد مع زيادة تطوير 
 المهارات، 

البسيطة او والمهارات ( المعرفية)بما في ذلك المهارات الصعبة 
(. غير المعرفية) المرنة  

تسلط منظمة العمل الدولية الضوء في منشورها األخير على 
، ال سيما فيما " المهارات"الحاجة الماسة للشباب األردني إلى 

                                                           
1 Dall’Amico & Verona (2015) CROSS-COUNTRY SURVEY ON SOFT SKILLS REQUIRED BY COMPANIES TO 
MEDIUM/HIGH SKILLED MIGRANTS 
2 Rand (2014) Youth in Jordan 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR556/RAND_RR556.pdf 
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their recent publication the dire need for young 
Jordanians to “skill up”, especially in terms of 
“soft” skills.3 UNICEF emphasizes that transferable 
skills are the foundation, the central ‘magic glue’ 
in developing other skills like numeric, digital skills 
and job-specific skills (see F1).4 
 
 
Transferable skills are composed of Cognitive, 
Social and Emotional Skills: 

 Cognitive Skills having to do with 
“thinking” and include the ability to focus; 
problem-solve, make informed choices, 
and set plans and goals. 

 Social Skills having to do with interaction 
with others including the ability to 
communicate, collaborate, resolve 
conflicts, and negotiate. 

 Emotional Skills having to do with skills 
that relate to understanding and 
regulating one’s own emotion, cope with 
stress, understanding emotions of others, 
and the ability to empathize with others. 

 
 

 
The program contains the following transferable 
skills that are in demand on the job market: 
critical thinking, self-awareness, problem solving, 

تؤكد اليونيسف على أن المهارات ". الشخصية"يتعلق بالمهارات 
المركزي في " الغراء السحري"القابلة للنقل هي األساس ،   

 والرقمية الحسابية تطوير مهارات أخرى مثل المهارات 
1فالشكل  والمهارات الخاصة بالوظيفة انظر   

 
 
 
 

للتحويل من المهارات المعرفية تتكون المهارات القابلة 
:واالجتماعية والعاطفية  

لقدرة وتشمل ا" التفكير"المهارات المعرفية التي لها عالقة بـ • 
حل المشكالت واتخاذ قرارات مستنيرة ووضع . على التركيز

.الخطط واألهداف  
 

ين بما المهارات االجتماعية التي لها عالقة بالتفاعل مع اآلخر• 
على التواصل والتعاون وحل النزاعات  في ذلك القدرة

.والتفاوض  
 

وتنظيم  المهارات العاطفية المتعلقة بالمهارات التي تتعلق بفهم• 
 ،عواطف الفرد ، والتعامل مع التوتر ، وفهم مشاعر اآلخرين 

.والقدرة على التعاطف مع اآلخرين  
 

 
 

 
 
 
 
 
 المهارات القابلة للتحول او البسيطة  1ف

 
 

نامج على المهارات التالية القابلة للتحويل المطلوبة يحتوي البر

                                                           
3 ILO & BDC (2020) A Nomadic Approach to the Labour Market: Why Vulnerable Youth Leave their Jobs in Jordan 
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_737056/lang--en/index.htm 
4 UNICEF (2019) Global Framework on Transferable Skills  

F1: Transferable Skills as the 'Magic Glue' 
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team work, negotiation, empathy, resilience to 
stress, life-planning, household management, 
responsibility, environmental awareness, fairness, 
love & self-acceptance, dealing with struggles & 
conflict solution, guidance & leadership, vision, 
imagination, personal growth, patients, 
endurance, discipline, awareness, self-confidence 
and self-esteem and emotional intelligence. 
 
We believe that Jordanian youth is creative, 
innovative and longs for achievements. 
 
GAD – TAP are building awareness about the UN 
Sustainable Development Goals. We especially 
contribute to reach goal 8 Decent work and 
economic growth.  
 

التفكير النقدي ، والوعي الذاتي ، وحل : في سوق العمل
المشكالت ، والعمل الجماعي ، والتفاوض ، والتعاطف ، والقدرة 

، وتخطيط الحياة ،  والضغوطات على الصمود في وجه اإلجهاد
، واإلنصاف ،  وإدارة األسرة ، والمسؤولية ، والوعي البيئي

الحب وقبول الذات ، التعامل مع الصراعات وحل النزاعات ، 
التوجيه والقيادة ، الرؤية ، التخيل ، النمو الشخصي ، المرضى ، 

التحمل ، االنضباط ، الوعي ، الثقة بالنفس واحترام الذات 
 .والذكاء العاطفي

 
.نؤمن بأن الشباب األردني مبدع ومبتكر ويتوق لإلنجاز  

 
عمل على بناء الوعي حول أهداف التنمية طريقك عطيفك ي

 نساهم بشكل خاص في الوصول إلىو. المستدامة لألمم المتحدة
.العمل الالئق والنمو االقتصادي 8الهدف   

 

  

2. Our Concept –  غاياتنا 

The concept of the GAD – TAP is based on 
adventure education.5  Theories as "Mountains 
Speak for Themselves" model and the "Outward 
Bound Plus" model are the basis of this retreat.6  
 
THE GOAL  
Our goal is for participants to learn that their 
personal decisions always affect both their own 
lives and those around them. They also learn that 
it is valuable to persevere and to utilize their 
talents and abilities to reach a goal. Participants 
learn that some tasks can only be accomplished 
together as a group and that every person is 
unique and valuable, regardless of their 
background or ethnic origin.  
 
THE WAY  
Our holistic approach is based on physical 
activity, handling of one’s own emotions and the 
emotions of others, as well as activities that will 
stretch comfort zones and lead beyond the 
present to greater coherence. Participants are 
enabled to get in touch with themselves and 
others. Thus, the young people’s self-esteem is 
strengthened and stabilized.  

 الغاية من برنامج طريقك عكيفك 
المغامرة وحسب النظريات في برنامج:تعليم باالعتماد على ب  

 "الجبال تتحث النفسها" و
وهي االساس لهذا البرنامج   "Outward Bound Plus" 

 
 

 الهدف: 
هدفنا هو أن يتعلم المشاركون أن قراراتهم الشخصية تؤثر دائًما 
على حياتهم ومن حولهم. كما أنهم يتعلمون أنه من المهم المثابرة 

ف. اهداالواالستفادة من مواهبهم وقدراتهم للوصول إلى   
 

يتعلم المشاركون أن بعض المهام ال يمكن إنجازها إال كمجموعة 
ن كل شخص فريد وقيم، بغض النظر عن خلفيته أو أصله وأ

.العرقي  
 
 

 الطريق: 
 
 

ويستند نهجنا الشامل على النشاط البدني، والتعامل مع مشاعر 
المرء الخاصة وعواطف اآلخرين، فضال عن األنشطة التي من 

تؤدي إلى ما وراء اماكن الراحة وحيث  او توسع  شأنها أن تمتد
سك.التما لتعظيمالحاضر   

تمكين المشاركين من التواصل مع أنفسهم واآلخرين. وهكذا، ي 
نفسهم.احترام الشباب ال يتعزز ويستقر  

 
 

                                                           
5 For more information on Adventure education visit https://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_education 
6 Website of Outward Bound International https://www.outwardbound.net/ 
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MASTERING CHALLENGES 
Assisted by our qualified staff, young people are 
lead into a challenging environment that expands 
their boundaries. This includes outdoor activities 
like rock climbing, scaling mountains, experience-
based learning games, creative activities and 
times of reflection. Participants face their own 
emotions, discover talents, learn how use their 
gifts while benefiting from the talents of others. 
Participants grow personally, and learn that it is 
worth it to ‘’hang on’’ and that they can indeed 
overcome challenges.  
 
 
 
 
 
EXPERIENCING FELLOWSHIP 
Young people learn to take responsibility for their 
decisions during the program, for example by 
camp fire, while cooking together, or hiking up a 
mountain peak. They learn the effects their 
decisions have upon their own lives and on those 
within their group. Through professional guidance 
and mentoring we promote social commitment, 
and we encourage the participants in building 
trust in themselves while building others up. They 
expand their social competencies and learn to 
value mutual respect and appreciation.  
 
THINKING ABOUT LIFE 
We help our participants reflect on their 
experiences and encourage them to think 
constructively about their own lives. The program 
is enhanced by devotionals/ inputs about relevant 
life issues. In addition, character analyses are 
provided. The values of European culture, 
science, and personal experience serve as the 
basis for reflection. 

:تحديأتقان ال  
 

لتحديات د الشباب إلى بيئة مليئة باابمساعدة موظفينا المؤهلين، يق
األنشطة في الهواء الطلق مثل  , حيث يتعم عملتوسع حدودهم

لى تسلق الصخور، وتسلق الجبال، واأللعاب التعليمية القائمة ع
 الخبرة، واألنشطة اإلبداعية وأوقات التفكير.

يواجه المشاركون مشاعرهم الخاصة، ويكتشفون المواهب،  
 ويتعلمون كيفية استخدام مواهبهم أثناء االستفادة من مواهب

 اآلخرين. 
 

أنه يستحق كل هذا العناء  ونتعلميالمشاركون، وية تنمو شخص
.''التشبث'' وأنهم في الواقع يمكن التغلب على التحدياتمن  

 
 
 
 
 
 

: الزمالة تجربة  
ل الجلسات حوأثناء يتعلم الشباب تحمل المسؤولية عن قراراتهم 

ات أثناء الطهي معاً، أو المشي لمساف و،الحوارية في وادي رم 
بلية.جال ملقموا طويلة  

اخل يتعلمون آثار قراراتهم على حياتهم وعلى أولئك الذين هم د 
االلتزام  على ، نشجعالمحترفمجموعتهم. من خالل التوجيه 
مع وبناء الثقة بأنفسهم  علىاالجتماعي،ونشجع المشاركين 

رام االجتماعية وتعلم تقدير االحت متوسع كفاءاته حيثاآلخرين. 
.لوالتقدير المتباد  

 
 
 
 

فكير بالحياة: الت  
 

نحن نساعد المشاركين على التفكير في تجاربهم ونشجعهم على 
 التفكير بشكل بناء في حياتهم. 

 يتم تعزيز البرنامج من قبل المدخالت حول قضايا الحياة ذات
والتفكير.  العلوم والتجربة الشخصية هي أساس للتأمل, الصلة  
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3. Our Credibility - Outdoor education and mentoring –  التعيلم في الهواء الطلق  –مصداقيتنا

 والتوجية 

The Outdoor School for All (2015) reviewed 76 
articles examining the impacts of outdoor 
education programs. The benefits are the 
following: Increasing Academic Achievement, 
Math Achievement, Science Achievement, 
Language Arts Achievement, Social Studies 
Achievement, Critical Thinking, Grade Point 
Average, Graduation Rates, Classroom 
Engagement and Motivation7 
 
Garvey & Harris (2019) reviewed over 100 studies 
on the evidence of mentoring with the result that, 
mentoring contributes to economic prosperity 
and social well-being. Further it helps participants 
to develop in social-, educational- and career 
sector. 
 
Education:  
Slightly improved educational; Support with study 
skills; Develop ‘key skills’ in mentors; Contribution 
to spiritual, health, and moral education (PSE); 
Enhancing anti-bullying strategies; Improved 
social and interpersonal abilities; Improved 
learning and attainment; Improved behaviors in 
the classroom. 
 
Career: Career opportunity and advancement; 
Improved knowledge and skills; Greater 
confidence and well-being8 
 
More studies are available on the website of the 
chronic of evidence-based mentoring.9 

 

ل الجارجية )او التعليم في الهواء الطلق( كمدرسة الاستعرضت 
يم مقالة تدرس آثار برامج التعل 76وعددها  2015المقاالت سنة 

:كالتالي في الهواء الطلق. والمزايا هي  
زيادة التحصيل األكاديمي،   
اإلنجاز الرياضي،    

 اإلنجاز العلمي،
إنجاز فنون اللغة،   
إنجاز الدراسات االجتماعية،    

كير النقدي، التف  
معدالت التخرج، المشاركة في  و،وفمتوسط درجة الصف

ز.الفصول الدراسية والتحفي  
 

 دراسة حول 100استعرضوا اكثر من  2019قارفي وهاريز 

, والنتائجدليل على التوجيه   
. ةالتوجيه يساهم في االزدهار االقتصادي والرفاهية االجتماعي

ع ن على التطور في القطاعالوة على ذلك ، فهو يساعد المشاركي
.االجتماعي والتعليمي والوظيفي  

  
 التعليم:

المهارات الدراسية؛ تطوير  فيتحسن طفيف في التعليم؛ دعم  
"المهارات الرئيسية" في المرشدين؛ المساهمة في التربية 

والصحية واألخالقية الروحانية  (PSE) ؛  تعزيز استراتيجيات

ة؛ االجتماعية والقدرات الشخصيمكافحة التنمر؛ تحسين القدرات 
.تحسين التعلم والتحصيل؛ تحسين السلوك في الفصول الدراسية  

 
:او العمل(  الوظيفة  

 الفرص الوظيفية والتقدم؛ تحسين المعارف والمهارات؛ زيادة 
.الثقة والرفاهية  

 
 

 لدراسات اخرى متاحة في الموقه االلكتروني في المصادر اسف
 الصفحة. 

the chronic of evidence-based mentoring. 

  

                                                           
7 http://grayff.org/wp-content/uploads/2013/10/Empirical-Evidence-Supporting-Benefits-of-Outdoor-School-and-
Experiential-Learning-Programs_March-2015.pdf 
8 https://www.coachmentoring.co.uk/blog/wp-content/uploads/2019/02/The-Benefits-of-Mentoring-a-literature-
review.pdf 
9 Platform of Evidence Based Mentoring: https://www.evidencebasedmentoring.org/ 
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4. 6-month - 11 modules - 13 Days - 105 hours of learning 

 

ساعة تعلم 105 –يوم  13 –شهر  11 –اشهر  6  

 

The 6-month program consists 11 modules (see 
table 1 and table 2). Each single module is 
building up on each other. The learning curve is 
steadily increasing and involves due to the 
involvement of each single participant. Further 
we encourage group learning. Each participant 
will undergo the program with the same group 
that the person started with. By that, we gave 
participants the opportunity to build up a 
supportive environment from the start on. 

ساعة تعلم  105 –يوم  13 –شهر  11 –اشهر  6

.في االسفل( 2و 1)موضح في الشكل   

 
.مبني على االخر نموذجكل  كل  

يتزايد منحنى التعلم على مشاركة كل منتسب على  
. حدة  

. ع التعلم الجماعيعالوة على ذلك نشج  
سيخضع كل مشارك للبرنامج مع نفس المجموعة التي 

من خالل ذلك ، بذلك فأن المشاركين لديهم . بدأ بها
.الفرصة لبناء بيئة داعمة من البداية  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Overview of the program –  1توضيح للبرنامج الشكل رقم  

M1  نموذج M2 ن    M3 ن   M4 ن    M5 ن    M6 ن    M7 ن    M8 ن M9 ن  

Adventure 
Days 

 ايام المغامرة 

Spotlight 
1 

تسليط 
1الضوء  

Action 
Day 1 

 يوم 
عمل او ال

اليوم 
1 الفعال  

Spotlight 
2 

تسليط  
2الضوء  

Creation 
Days 

اليوم 
 االبداعي

Insight 
Days 

ايام من 
 الداخل 

Action 
Day 2 

 يوم 
عمل او ال

اليوم 
2الفعال   

Spotlight 
3 

تسليط  
3الضوء  

Take 
Off 
Days 

ايام 
 االنطالقة 

 
 
M 11 ن    

         

Lifelong 
Network 

شبكة الحياة طويلة 
  االجل

 

4 Days 2 Hours 1 Day 2 Hours 2 Days Up to 14 
Days 

1 Day 2 hours 2 Days 

    M 10  10نموذج     

    Virtual 
Moments 

لحظات 
 افتراضية
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5. Detailed description of Modules –  وصف النماذج 

In this section each single module is explained 
into detail. Further we elaborate on the cost.  

في هذا الجزء كل نموذج منفصل يشرح التفاصل. وبعد ذلك يتم 
 التطرق الى التكاليف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Timetable of the 
program 

  Week االسبوع    

 

M1   

Adventure Days 

ايام المغامرة   

1          

 

M2, 4 & 8 

Spotlights  

تسليط الضوء   

 

 4  12   24    

 

M3, 7 Action Day 

عمل او اليوم ال يوم 

 الفعال

  8   20     

 

M5 Creation 

Days 

 االيام االبداعية
    16      

 

M6 Insight Days 

 ايام من الداخل
    16 -18      

 

M9 Take off Days 

ايام االنطالقة   
        26  

 

M10 Virtual 

Moments 

لحظات افتراضية   

3, 6, 10, 13, 15, 18, 22, 24, 27  

 

M 11 Lifelong 

Network 

شبكة الحياة طويلة 

 االجل 

         … 
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 1.Module Adventure Week 1 نموذج اسبوع المغامرة .  

 

Is a 4-Days social retreat that takes place 
in Wadi Rum Protected Area. 10 
participants, accompanied by 2 mentors, 
get a chance to leave their daily routine 
behind and together will experience and 
manage challenges. Outdoor and group 
activities paired with daily life topics and 
reflection enable the starting process of 
sustainable development among the 
participant’s.  
Activities include team work activities, 
competitions, environmental awareness, 
gathering wood, cooking, a guided hike 
and guided rock climbing. In our 
reflections we talk and share knowledge 
on the following topics: Love & Self-
Acceptance, Struggles & Conflict Solution 
and Guidance & Leadership.  
Furthermore, participants visit historical 
sites of Jordan as Qattar Bin Ghanem, 
Khazali-Canyon, Um Frouth Rock Bridge 
and many other places. 

 ميةمح أيام يقام في منطقة 4جتماعي لمدة االمالذ خالل ال

مشاركين ، برفقة اثنين من  10يحصل . وادي رم

، على فرصة لترك روتين حياتهم اليومي المدربين
.التحديات ويديرونهاوراءهم وسيختبرون معًا   

 
ع تمّكن األنشطة الخارجية والجماعية المقترنة بمواضي 

تدامة الحياة اليومية والتفكير من بدء عملية التنمية المس
.بين المشاركين  

 
، والمسابقات ،  الجماعي تشمل األنشطة أنشطة العمل

 والتوعية البيئية ، وجمع األخشاب ، والطهي ، والمشي
. مع فريق متخصصتسلق الصخور لمسافات طويلة و  

 
المعرفة حول  ةشاركمتحدث وال نهاية اليوم يتم فيو

 تحدياتالحب وقبول الذات ، وال: الموضوعات التالية
.وحل النزاعات ، والتوجيه والقيادة  

 المشهورةعالوة على ذلك ، يزور المشاركون المواقع 
قطرال جبل مثل منطقة وادي رمفي   

 
 

والعديد جسر أم فروث الصخري خزعلي ومنطقة الو 
.من االماكن االخرى  

 

 Cost per Adventure educational Week  التكلفة السبوع المغامرة التعليمية 

 Item JOD 

Give Aways 35,00 

T-Shirts 90,00 

Accommodation 360,00 

Transport 370,00 

Climbing Guides 350,00 

Staff Salary 480,00 

Trans. Climbing 50,00 

Material 20,00 

Food Total 173,00 

Admin 80,00 

Total 2 008,00 

10 Participant 200,80 
 

بالدينار 
 االردني

   الوصف                                 

د 35        هدية                                   

د 90   بلوزة نصف كم                           

د 360     المبيت في المخيم                       

د 370         النقل                                  

د 350  مصاريف التسلق 

د 480     دخل المدربين                           

د 50  اجور النقل لمنطقة التسلق 

د 20 مستخدمة في البرنامجادوات    

د 173  الطعام 

د 80  الموقع االلكتروني والدعم الفني 

 الكلفة للمنتسب الواحد  208,8

د 2008 منتسبين  10المجموع ل    
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 2., 4. , 8. Module Spotlights  8&  4 2نموذج تسليط الضوء  

 

Spotlights are group Group-Mentoring 
Session. They take place 4 weeks, 12 and 
24 weeks after module 1.  
In this three 2 hours’ sessions a group of 3 
participants will among other learn and 
exercise life-planning, personal growth. The 
session contains these personality tests:  
Big Five and True colors. 

يتم إجراؤها . هي جلسة توجيه جماعي ءتسلط الضو
.لالنموذج االوأسبوًعا بعد  24و  12أسابيع و  4بعد   

 
التي تستغرق ساعتين ،  و في هذه الجلسات الثالث

حياة للتخطيط المشاركين ،  3ستتعلم مجموعة من 

تحتوي الجلسة على وحيث . والنمو الشخصي
:اختبارات الشخصية التالية  

 اختبار تسليط الضوءخمسة الكبار الاختبار الشخصية 
.حقيقيةالوان لأال  

 

 Cost per Spotlight  التكلفة لنموذج تسليط الضوء 

 Item JOD 

Staff Salary 120,00 

Admin 80,00 

Total 200,00 

1 Participant 20,00 
 

 الوصف  بالدينار االردني 
دينار  120  دخل المدربين 

دينار  80 اللكتروني الموقع  
 والدعم الفني

دينار  200 منتسبين 10المجموع    

دينار  20  للمنتسب الواحد  
 

 

 3., 7. Action Day 7 3عمل او اليوم الفعال ال يوم  

 

8 weeks and 20 weeks after the 
participants undergone the adventure 
week (AW) 2 mentors will visit them in 
their environment. The aim is to remind 
them of the topics talked about in AW. On 
these Action days we offer team work 
activities and competitions accompanied by 
a main activity for example a box training 
and farm visit.  
Topics covered: patients, endurance, 
discipline and awareness. 

أسبوًعا من خضوع المشاركين  20أسابيع و  8بعد 

او  ألسبوع المغامرة، سيقوم مرشدان بزيارتهم في بيئتهم
 الهدف هو تذكيرهم. مكان اقامة المنتسبين

المغامرة التي بالموضوعات التي تم الحديث عنها في 
أنشطة  حيث وانة في هذا اليوم يتم عمل. قضوها
ومسابقات مصحوبة بنشاط رئيسي على سبيل  ةجماعي
.وزيارة مزرعةالتدريب على المالكمة المثال   

 
، التحمل ،  الصبر: المواضيع التي تمت تغطيتها

.االنضباط والوعي  
 

 Cost per Action Day عمل او اليوم الفعالال يومالكلفة ل  

 Item JOD 

Staff Salary 120,00 

Coach / Farm 50,00 

Transport 50,00 

Food 30,00 

Material 50,00 

Admin 80,00 

Total 380,00 

1 Participant 38,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 50 لمزرعة ا \المدرب المختص    

د 05         النقل                                  

د 120 ئمين على القا \دخل المدربين  
                           النشاط

د 50  ادوات مستخدمة في البرنامج 

د 30  الطعام 

د 80  الموقع االلكتروني والدعم الفني 

د 38  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 380 منتسبين  10المجموع ل    
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 4. Creation Days 4 ايام االبداع .  

 

16 weeks after the first module the 
creation days take place in Amman. 
It’s a two-day program were participants 
are encouraged by two mentors to be 
creative and think about possible economic 
opportunities in their life. The main 
activities are art and mosaic accompanied 
by team work activities and competitions.  
Topic covered: vision, imagination and self-
perception. 

 اعاالبدأسبوًعا من الوحدة األولى ، تجري أيام  16بعد 

.في عمان  
 برنامج لمدة يومين حيث يتم تشجيع المشاركين منإنه 

قبل اثنين من الموجهين على اإلبداع والتفكير في 
األنشطة . الفرص االقتصادية الممكنة في حياتهم

الرئيسية هي الفن والفسيفساء مصحوبة بأنشطة العمل 
.الجماعي والمسابقات  

 
.الرؤية والخيال وتصور الذات: تم تناول الموضوعي  

 

 Cost per Creation Days  التكلفة اليام االبداع 

 Item JOD 

Staff Salary 240,00 

Accommodation 120,00 

Transport 20,00 

Food 60,00 

Orenda WS 300,00 

Mosaic WS 100,00 

Admin 80,00 

Total 920,00 

1 Participant 92,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 300   اورياندا ترايب للتدرب والفن 

د 100  مركز الفسيفساء االردن  

د 20         النقل                                  

د 240 القائمين على  \دخل المدربين  
 النشاط                          

د 120  االقامة  

د 60  الطعام 

د 80  الموقع االلكتروني والدعم الفني 

د 92  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 920 منتسبين  10المجموع ل    
 

 

 

 5. Insight Days  5 .ايام من الداخل  

 

Insight Days /Internship placement: Within 
the 6-month program we link up 
participants with companies that operate in 
their field of interest and character. The 
aim is that participants have the chance to 
experience an internship for a duration of 
up to 2 weeks. 

 خالل البرنامج الذي: العمل التطوعي/ من الداخلأيام 
 أشهر ، نربط المشاركين مع الشركات التي تعمل 6مدته 

الهدف هو إتاحة . تمامهم وشخصيتهمفي مجال اه
الفرصة للمشاركين لتجربة تدريب داخلي لمدة تصل إلى 

.أسبوعين  
 

 Cost per Insight Day  التكلفة 

 Item JOD 

Staff Salary 240,00 

Admin 80,00 

Total 320,00 

1 Participant 32,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 240 القائمين على  \دخل المدربين  
 النشاط                          

د 80  الموقع االلكتروني والدعم الفني 

د 32  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 320 منتسبين  10المجموع ل    
 

 

 

 



   

 

   12 | 14 26.08.2021 | GAD-TAP 

 

 9. Take Off Days 9او االقالع  .ايام االنطالقة  

 

26 weeks after Module 1 the programs final 
module are the takeoff days. Here 
participants reflect on their 6-month 
journey and will be equipped with the last 
tools for a self-sustaining reflected and 
targeted life. 2 Days with camping. 

هائية أسبوًعا من الوحدة األولى ، تكون الوحدة الن 26بعد 

. للبرامج هي أيام اإلقالع  
أشهر  6 تستغرقاتهنا يفكر المشاركون في رحلتهم التي 

 مستدامة ذاتية يتم تزويدهم بأحدث األدوات لحياةحيث و
.تنعكس على هدف الحياة  

 
.في احد الغابات يومين تخييم   

 

 Cost per Take Off Days  الكلفة 

 Item JOD 

Staff Salary 240,00 

Accommodation 120,00 

Transport 40,00 

Food 60,00 

Material 20,00 

Admin 80,00 

Total 560,00 

1 Participant 56,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 40         النقل                                  

د 240 القائمين على  \دخل المدربين  
 النشاط                          

د 120  االقامة  

د 60  الطعام 

د 20  ادوات مستخدمة في البرنامج 

د 80  الموقع االلكتروني والدعم الفني 

د 56  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 560 منتسبين  10المجموع ل    
 

 

 

 

 

 10. Virtual Moments 10 اللحظات االفتراضية .  

 

During the 6-month program participants 
receive 10 short clips of 3 min. These 
motivational and encouraging clips 
reinforce and built up on the lessons 
learned during modules. 

 أشهر ، يتلقى المشاركون 6خالل البرنامج الذي مدته 

هذه المقاطع . دقائق 3قصيرة مدتها  فيديو مقاطع 10

ل ز الدروس المستفادة خاليتعزلالتحفيزية والتشجيعية 
.او النماذج السابقة الوحدات  

 

 Cost for Virtual Moment التكلفة 

 Item JOD 

Staff Salary 720,00 

Material 400,00 

Admin 200,00 

Total 1320,00 

1 Participant (by 120) 11,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 400  االدوات المستخدمة  

د 720 القائمين على  \دخل المدربين  
 النشاط                          

د 200 الفنيالموقع االلكتروني والدعم    

د 11  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 1320 بمنتس 120المجموع ل    
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 11. Lifelong Network  11 شبكة الحياة طويلة االجل.  

 

Participants have access to an online 
platform that provides information on 
employment opportunities, training 
possibilities and start-up guides. 

يمكن للمشاركين الوصول إلى منصة عبر اإلنترنت 
توفر معلومات عن فرص العمل وإمكانيات التدريب 

.بدءحول ال وإرشاد  
 

 Cost for Lifelong Network الكلفة 

 Item JOD 

Staff Salary 600,00 

Server 160,00 

Admin 200,00 

Total 960,00 

1 Participant (by 120) 8,00 
 

بالدينار 
 االردني

      الوصف                              

د 720 القائمين على  \دخل المدربين  
 النشاط                          

د 160  الموقع االلكتروني 

د 200  الدعم الفني 

د 8  الكلفة للمنتسب الواحد  

د 960 منتسب 120المجموع ل    
 

 

 

 Total Program  مجموع التكلفة للبرنامج 

 

The 6-month program is especially 
designed for young people living in Jordan. 
Due to the feedback of the first pilot phase 
we are convinced of the positive impact on 
the participants.   

ن ا للشباب الذيأشهر خصيصً  6تم تصميم البرنامج لمدة 

المرحلة التجريبية  لتقيمنظًرا . يعيشون في األردن
األولى ، نحن مقتنعون بالتأثير اإليجابي على 

.المشاركين  
 

 Cost of the program per participant  الكلفة للبرنامج لمشترك واحد 

 Item JOD 

Adventure Week 200,80 

3x Spotlight 60,00 

2x Action Day 76,00 

Insight Days 32,00 

Creation Days 92,00 

Take Off Days 56,00 

Virtual Moments 11,00 

Lifelong Network 8,00 

1 Participant 535,80 
 

 الوصف بالدينار االردني
د 200,8  اسبوع المغامرة 

د 60 * تسليط الضوء3   

د 76 * اليوم الفعال2   

د 32 ايام في العمق او من  
 الداخل 

د 92  ايام االبداع  

د 56  ايام االقالع او االنطالق 

د 11  اللحظات االفتراضية 

د 8  شبكة الحياة طويلة 
  االجل

د 535.8  المجموع لمنتسب واحد 
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6. For whom is the Program? –  لمن هذا البرنامج ؟ 

The program is targeting young people/ young 
adults that are living in Jordan that are face 
difficulties in personal- and work-life. The 
program is developed for a group of 8 - 10 
people, ideally a coherent group. The age of 
participants shall range from 20 – 30, participants 
have ideally a sophisticated character and had 
first working experience. 

الذين  من اعمار صغيرة الشباب /يستهدف البرنامج الشباب 
يعيشون في األردن والذين يواجهون صعوبات في الحياة 

. الشخصية والعملية  
من الناحية  ،أشخاص  10 - 8تم تطوير البرنامج لمجموعة من 

.المثالية مجموعة متماسكة  
عاًما ،  30إلى  20يجب أن تتراوح أعمار المشاركين من  

متطورة ولديهم خبرة  ويتمتع المشاركون بشكل مثالي بشخصية
.عملية أولى  

 

 

7. How is GAD-TAP financed? – Strong Partner -  كيف يتم تمويل طريقك عكيفك؟ 

The program is created by Jordanian and for 
people living in Jordan. The programs target 
group are facing financial stress. Therefore, we 
are depended on Jordanian that help us to 
empower the youth of Jordan and contribute 
with finances to it.  
We are thankful for any assistance. In our point of 
few donations are a sign of respect and support 
to the community that we are living in. 

ن قبل األردنيين ولألشخاص الذين يعيشو تم إنشاء البرنامج من
. في األردن  

.ضغوًطا مالية تواجةمجموعة البرنامج موجة لل  
اب لذلك نعتمد على األردنيين الذين يساعدوننا في تمكين الشب 

.األردني والمساهمة في تمويله  
. نحن ممتنون ألي مساعدة  

ام االحترمن وجهة نظرنا ، إن التبرعات القليلة هي عالمة على و
.والدعم للمجتع الذي نعيش فيه  

 

 

Donate & Empower 
The 6-month Program costs per participant 538 
JOD. 
 
Name of foundation: شركة سفراء الشباب الدولية 
Bank: Jordan Kuwait Bank 
Branch: Shmeisani Branch 
Bank Account Number: 22467351013002-C 
IBAN: JO55JKBA2240006735100013002000 
Swift code: JKBAJOAM 
Purpose of Payment: GAD طريقك عكيفك    

 للتبرع والدعم
 

ناردي 538اشهر للمنتسب الواحد :  6تكلفة البرنامج لمدة   

 
مؤسسة: شركة سفراء الشباب الدوليةاسم ال  

 اسم البنك: االردني الكويتي
 الفرع: الشميساني

22467351013002رقم الحساب:   

رقم الحساب الدولي 

JO55JKBA2240006735100013002000 : 

 سبب التبرع : دعم برنامج طريقك عكيفك

 

8. Contact us 

Get Away Days Jordan – Tareeqak Akafak project  
(GAD – TAP) a project of International Youth 
Ambassadors Foundation (IYAF global) 
 
Contact: Aladdin Alajlouni +962 796621715 
E-Mail: info@tareeqjo.com 
www.tareeqjo.com 
 
Zina Commercial Center – Fifth Floor 
Queen Nour Street 44 - Amman, Jordan 

 

 




