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املقدمة:
إن

الهدف الرئييس لهذا الدليل هو تعزيز خربة التدريس عند املعلمني البالغني الذين يعملون مع املهاجرين و الالجئني.
هناك رؤية مفادها أن بعض املهاجرين و الالجئني الذين تلقوا الدعم و التدريب الالزمني قادرين عىل أن يساهموا يف إعادة بناء مجتمعاتهم
يف دولتهم املضيفة ،ويف النهاية ،يف بلدهم األم.
نقدم هذا املنهج كمصدر للمعلمني البالغني .و تشمل عنارص بحث السنوات الثالثة التالية أداة الكرتونية للخدمة الذاتية إليصال املادة ،و
أداة الكرتونية لتقييم فعاليتها.
يعتمد املنهج عىل طرق دراسية و تعليمية مأخوذة من قطاعات تربوية رسمية و غري رسمية .إن املجتمع هو املكان الطبيعي للتعلم و
التدريس من أجل تحقيق مشاركة فعالة و إندراج املهاجرين و الالجئني يف املجتمعات التي تستضيفهم .و يعزز هذا التعلم و التعليم
املواجهات اليومية التي تخاض يف املجتمع كام تعززها املراكز التعليمية الرسمية ،كصفوف املدارس .و يلعب كل من املعلمني البالغني مع
املهاجرين و الالجئني دورا ً هاماً يف بناء انخراط اجتامعي فعال لهؤالء يف املجتمع و دفعهم للمشاركة يف بنائه.
و مبا أن املجتمع هو محور التعلم و التعليم الرئييس فإن فعالية و قدرة هذا الدليل علىل إحداث تغري إجايب سيتم تقيمها بتحسني الخربة
بشكل مبارش بإحتكاك املهاجرين و الالجئني بأفراد مجتمع دولتهم املضيفة ،أو بشكل غري مبارش بإحتكاكهم بأفراد مجتمع دولتهم األم.

األسئلة التي تم توجيهها عند إنشاء هذا املنهاج:

بالنسبة لنا ،كاملهاجرون و الالجئون:

_ كيف ميكن ملنهج منوذجي للتدريس والذي محوره الرئييس اإلنسان أن يحول إيجابياً حياة و مجتمعات املهاجرين و الالجئني؟
_ كيف ميكن تدريب املعلمني البالغني من املهاجرين و الالجئني ليكونوا فعالني مبقدرتهم عىل االنخراط و املشاركة اإليجابية يف املجتمعات
التي تستضيفهم؟
_ كيف ميكن للمهاجرين و الالجئني أن يصبحوا مستجيبني لتطوير عالقة تحولية مع مجتمعهم األم؟

املؤسسات التدريبية ذات القطاعات املشرتكة:

_ ما هي املناهج و األساليب الرتبوية التي ينبغي عىل املنظامت التدريبية و التعليمية ذات القطاعات املشرتكة أن تقدمها للمهاجرين و
الالجئني؟
_ كيف ميكن للتعليم الغري رسمي أن يصبح وسيلة قوية النخراط ومشاركة املهاجرين و الالجئني يف املجتمعات التي تستضيفهم؟
_ كيف ميكننا أن نحول هذا التعليم الغري رسمي حيث نعيش سوية إىل بيئات علمية و تعليمية لبناء الخربة و املقدرات الالزمة لهؤالء
املهاجرين و الالجئني؟
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قيمنا الرتبوية و التعليمية:
بزغت قيم معينة لدى املعلمني البالغني أثناء املناقشة مع املنظامت املشاركة التي تعمل مع املهاجرين و الالجئني يف كل من إسبانية و السويد و تركيا و اململكة الربيطانية
نلخصها باملخطط التايل:

العالقات

الندَية بني األقران :ينمو املعلمني
البالغني و املهاجرين و الالجئني معاً

اإلحساس باالخر:

املعلمون البالغون
معرضون للحساسية
و اإلحساس باالخرين

التعلَم

قيــم
املنهــاج التعليمــي للمعلمــن
البالغــن:
«املهاجــرون و الالجئــون كبنائــون مــن
جديــد»

تدريب
«يفي بالغرض»

التعليم كوسيلة لتغيري الحياة:
هي اإلشرتاك مبناقشات و ردود أفعال
صادقة

املرونة:

الهــدف هــو ( Lagomمصطلــح ســويدي
«ليــس صغـ ًرا جـدًا  ،ليــس كثـ ًرا  ،فقــط صحيح!»)

الذهاب اىل ما بعد
حدودنا الخاصة ومناطق الراحة ،
التعامل مع الشدائد.

اإلندماج:

تشــعر كافــة الجهــات املعنيــة يف املجتمع
بأنــه تــم اإلهتــام بهــا و تنويرها

5

نهجنا و أسلوبنا:
يستند هذا املنهج عىل الطرق التعليمية التالية و التي محورها اإلنسان:
 .يحتاج التطور اإلنساين إىل رؤية شاملة لإلنجازات الشخصية.
 .إن التطور اإلنساين قادر عىل إحراز تغيريا ً إجتامعياً يف كل من البالد امل ُضيفة و البلد األُم.
 .إن هذه التصنيفات الرتبوية الحركية و النفسية و اإلدراكية الفعالة عبارة عن عمليات تعليمية مفيدة جدا ً.
و االن سنفصل هذا النهج يف هذا الدليل:
إن دليل املنهاج الدرايس « للمهاجرين و الالجئني كبنائني من جديد» يأخذ أيضاً بعني اإلعتبار أهداف األمم املتحدة للتطور املستمر .يف ما ييل ،نرفق رموزا ً لها يف األمناط
التدريبية اللتي وضعناها و اللتي تعزز هذه األهداف.

املقارنة بني األساليب الرتبوية:
طرق التدريب و التعليم التخزيني

الطرق التدريبية و التعليمية
للمهاجرين و الالجئني كبنائني من جديد

القدرات والقياسات

 .ترتكز عىل اإلمكانيات و الحقوق اإلنسانية

 .هيمنة معرفية

 .املوازنة بني األبعاد املعرفية و العملية

 .مستندة عىل قوى تسويقية

 .تستند عىل حاجات إنسانية أساسية و أهداف التطور املستمر

 .مستندة توحيد قيايس عىل قواعد بيانية

الطرق التعليمية

 .مستنبطة من الخربة املكتسبة يف البلد امل ُضيف و البلد األُم

 .قامئة عىل املعرفة (بالرتاكم)

 .مستندة عىل إجراءات معينة (معرفة ملاذا و كيف و مع من)

تأكيد

 .خبري ،مستشار

 .الوسيط ،القرين ،املد َرب ،و املوجه

دور املعلم

 .ذو حاجة مادية

 .هو شخص متعلم ذو مقدرة و مرونة

املهاجر أو الالجئ البالغ

 .ذو نظام مجزأ

 .مرتابطة و متداخلة

األمناط التدريبية

 .عميل و قوي

 .تأثري إيجايب قوي عىل مجتمعه

التقييم

 .محوره الفرد

 .متعددة املحاور (تشمل البلد امل ُضيف و البلد األَم)

الرؤية املستقبلية

يف الصفحات التالية ،يوجد توضيحاً مخترصا ً للطرق أو األساليب الرتبوية املختارة لهذا الدليل .و ميكن الحصول عىل معلومات إضافية يف املراجع املذكورة.
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حقوق اإلنسان:
تسمح لنا الحقوق اإلنسانية و الحريات األساسية أن نطور ذكائنا و مقدراتنا و مواهبنا و وعينا .و إنكار هذه األمور ال يؤثر سلبياَ فقط عىل الفرد ،بل املجتمع بأكمله ،كام يزرع
بذور الحقد و العنف و الرصاع بني املجتمعات و كذلك بداخلها.
إن حق التعليم للجميع ،يف الواقع ،هو حق إنساين أسايس ت ّم اإلعرتاف به عاملياً منذ مصادقة البيان العاملي لحقوق اإلنسان يف عام  .1948و لقد ت ّم ،يف الواقع ،ترسيخ هذا البيان
العاملي و التأكيد عليه من قبل عدة إتفاقيات دولية ،مبا فيها املنظمة الثقافية و العلمية و الرتبوية لألمم املتحدة (اليونسكو) ،إتفاقية ضد التمييز العنرصي يف مجال التعليم
(،)1960
و املعاهدة الدولية للحقوق الثقافية و اإلجتامعية و اإلقتصادية( .)1966و التعليم هو من أهم الحقوق اإلنسانية عىل اإلطالق ألنه يعزز الحرية الشخصية و القوة الذاتية كام
يقدم فوائد هامة للمجتمع و يطوره بأكمله.
غري أن حقوق اإلنسان لألسف ال يت ّم تطبيقها يف دول عديدة ،بينام تبقى عىل املستوى النظري بال دعم حكومي يف بالد أخرى .و غالباً ما يكون الفقراء الضحية األوىل إذ يُحرم
املاليني من التعليم يف أيامنا هذه .و يف عامل تزداد فيه الهجرة و اإلزاحة بسبب الحروب ،و يتحمل املهاجرون و الالجئون العبء األكرب من تدهور الحقوق اإلنسانية .كام تؤكد
إتفاقية الالجئني لألمم املتحدة أن عائالت كثرية ت ُحرم حقوق إنسانية أخرى ،مثل الحرية و األمان و عدم التعرض لالضطهاد ،أو يت ّم تطبيق قوانني خاطئة عليها أثناء محاولتهم ملّ
شمل العائلة خاصة يف الدول األوروبية.
إن التعليم بذاته هو أهم عامل متكيني لكافة هذه الحقوق ،إذ يساعد الفرد عىل خلق صوت يستطيع به املطالبة والدفاع عن كافة حقوق ،كام متكنه من الوصول إىل
معلومات خاصة بأنظمة الدولة ،فيصبح قادرا ً عىل التفاوض بقوة و مساوات مع أصحاب السلطة .إن الذين ينقصهم التعليم ليسوا قادرين بالتأكيد عىل أن يطوروا إمكانياتهم.
لقد طورهذا املرشوع قاعدة بيانات هامة للمثقفني البالغني حيث ميكنهم أن يجدوا ترشيعات ذات صلة بالهجرة و إطارات املنهج التعليمي ووثائق تدريبية قدمها رشكائهم
يف كل من إسبانية و السويد و تركيا و اململكة الربيطانية.
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نهجنا و أسلوبنا:
حاجات إنسانية أساسية:

تطور املقياس البرشي مانفرد ماكس نيف ()1991

و يستند هذا املنهاج أيضاً إىل إطار تطور املقياس البرشي مانفرد ماكس نيف .الحاجات مرتابطة و متفاعلة معاً يف نظام متناسق مشرتك بني كافة الحضارات .ما تغري عرب الزمان
و الحضارات هي فقط الوسيلة التي ت ُرىض بها الحاجات .و يشمل إطار مانفرد ماكس نيف حاجات وجودية مثل كفاف العيش و الحامية و العاطفة و التف ّهم و املشاركة و
اإلبداع و الرفاهية و الشخصية املستقلة و الحرية ،كل هذه األمور مع ما يحققها من أشكال الفعل و التفاعل.
و قد تم إستلهام منهج املعلمني البالغني من هذا اإلطار كام تم تبنيه من قبل بعض الرشكاء و األعضاء املغرتبني و تصنيفه ضمن خمس فئات الحاجات البديهية ،و التي تم
تسميتها تعاليم الحياة الخمسة :كسب العيش املستمر و العاطفة و اإلنتامء و الفهم و املشاركة يف مبادرات الالزمة لتنظيم املشاريع .املالمح األساسية لهذه اإلحتياجات هي
طبيعتها الرتابطية العالية ،بحيث تعزز كل منها عملية تطور اإلنسان.

املقدرات اإلنسانية الرئيسية:

تطور أمارتا سن كحرية ( ،)1999إمكانيات مارثا ناسبوم اإلبداعية :أسلوب التطور اإلنساين (:)2011

يهدف هذا املنهج إىل توسيع املهارات بني األشخاص عند املعلمني البالغني لتعزيز مقدرة املهاجرين واالالجئني عىل تكوين عالقات يف البلد امل ُضيف و البلد األُم .كام يراعي
املنهج الفرص التي تتأثر بشكل كبري بالظروف اإلجتامعية و السياسة العامة (دريز و سن ،2002 ،صفحة  .)6مفهوم النشاط اإلنساين هو مقدرة الفرد عىل التغري و التحول و
السيطرة عىل كافة أمورة و صحته.
و يرتكز «أسلوب املقدرة» ملنهجنا هذا عىل تدريب املعلمني البالغني عىل متكني املهاجرين واالالجئني من السيطرة من جديد عىل حياتهم و عائالتهم و مجتمعاتهم يف كل من
البلد امل ُضيف و البلد األُم .وكام يؤكد نوسبون فإن توليد املهارات يتطلب مصادرا ً و دعامً مؤسساتياً .و هذان بدورهام يحتاجان بحثاً مستمرا ً و عمالً حثيثاً من قبل كل من
املعلمني البالغني واملهاجرين واالالجئني يف كافة األوساط العامة و السياسية و املدنية و اإلقتصادية و اإلجتامعية.
إن قامئة اإلمكانيات اإلنسانية األساسية ذات صلة وثيقة بنوعية النامذج التدريبية املنتقاة ملنهجنا هذا ،ألن هدفنا األسايس هو تغري حياتنا بواسطة العلم و التعليم.
 .الحياة
 .الصحة البدنية
 .السالمة البدنية
 .الحواس و الخيال و الفكر
 .العواطف
 .التفكري النقدي البناء
 .املنطق العميل
 .اإلنتامء
 .العالقات اإلنسانية
 .الرفاهية
 .السيطرة عىل بيئة و ظروف الفرد
أ ـ السياسية و كونه قادرا ً عىل املشاركة الفعالة يف الخيارات السياسية التي تضبط حياة الفرد
ب ـ املادية و كونه قادرا ً عىل املحافظة عىل حقوقه امل ُلكية وفقاً ألُسس املساوات مع اآلخرين.
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نهجنا و أسلوبنا:
األبعاد املعرفية و العاطفية و الحركية النفسية:

البعد العاطفي لتصنيف التعليم عند كراثول ()1964

لقد تبنينا ثالثة أبعاد تصنيفية تعليمية ،مؤكدين البعد العاطفي ،ألنه مينح خربة التعلّم و التعليم املعنى الكامل للمشاركة الجامعية و الشخصية .إن دورالتعلّم العاطفي يف
تعزيز النامذج التدريبية لهذا املنهج ميكن وصفه كام ييل:
.
.
.
.

إن رغبة قبول و تلقي معلومات و بيانات و حوافز جديدة مبثابة أهمية القدرة عىل إكتساب املعرفة من وجهات نظر مختلفة.
إن فن إستجابة الفرد ملا حوله و مساءلة الوضع الراهن ال يقل أهمية عن املقدرة عىل فهم سياقات جديدة.
أن يكون للفرد موقفاً أخالقياً لتقيم وتنظيم الحياة والعمل يومياً ال يقل أهمية عن تطوير القدرة عىل تحليل وتوليف وتقيم هذه الخربات.
إن القدرة عىل تطبيق القيم يف أفعال حياتنا اليوميه ال تقل أهمية عن خلق سلع وخدمات يف محيط الفرد.

تصنيفات التعلّم و التعليم:
البعد الحريك النفيس
املالحظة

البعد العاطفي
السلوك (إرادة التلقّي)

املعرفة

الستجابة

الفهم

املبادرة
املامرسة

البعد املعريف

التحليل
تقيم وتنظيم

الرتكيب
التقييم

التبني
توصيف
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الخلق

نهجنا و أسلوبنا:
فيام ييل بنك كلامت لألفعال البسيطة و املركبة لكل من األبعاد السابقة الواردة يف املخطط العلوي .نأمل أن تكون مفيدة للمعلمني لكتابة النتائج التجريبية والتعليمية
لنامزجهم التدريبية.

أفعال معرفية:
.1املعرفة

.2اإلستيعاب

.3التطبيق

.4التحليل

.5املعرفة

.6التقيم

يع ّرف
يُعيد
يُسجل
يضع يف قامئة
يتذكر
يضع خط تحت
يُس ّمي
يربط

يُناقش
يلخص
يصف
يعرف
يرشح
ي ّعرب
يحدد
يجد موقع
يخرب عن
يراجع

يوظف
يستعمل
يوضح
يتنبأ
يرسم درامياً
ميارس
يوضح
يشغّل
يحدد موعد
يشرتي
يفس
ّ
يط ّبق

يُف ّرق
يق ّيم
يحسب
يج ّرب
يخترب
يقارن
يضاد
ينتقد
يرسم بيانياً
يفتش
يناظر
يستنتج
يسائل
يربط
يحل
يفحص
يص ّنف
مييّز
يحلل

يركّب
يخطط
يُنشأ
يص ّمم
يصيغ
ينسق
ّ
يُج ّمع
يجمع
يبني
يبدع
ي
ينظم
يدبّر
حض
يُ ّ
يراكم

ينتقي
يحكم عىل
يُقيّم
يُقيّم
يُق ّيم
يعطي نسبة
يُقارن
يقدّر
يراجع
يحرز
يختار
يقدّر
يقيس
يقرر

أفعال عاطفية:
رصف
.1الت ّ
يتع ّرف عىل
يتحسس تجاه
ّ
يوضح إرادة التلقي
يتح ّمل
يقبل
يصغي إىل
يهتم و يلبّي
يقدّر
يفضّ ل
يكون متنبّهاً
يخاطر

.2اإلستجابة
يساهم
ينشغل ب
يعرف كيف يقبل
مسؤولية من أجل
ميتثل إىل
يتط ّوع
ميارس القوانني
يؤدي
يتمتع
يسأل
يتعاون مع
يستجيب إىل
يكون مسؤوالً عن

.4التنظيم

.3التق ّيم
يشعر بق ّوة
يكون وفياً ل
يكون مك ّرساً حياته
يفحص
يُقدّر
يُفضّ ل
يطبّق قيم
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يربط
يحكم عىل
يوازن
يحدد
خواص
يكتشف و
يُبلور
يخطط

.5التوصيف
يغري األحكام
يناقش حقائق ويستنتج
نتائج
يراجع األحكام
يعالج املشاكل
مبوضوعية
يبني ضمريا ً
يطور فلسفة للحياة

نهجنا و أسلوبنا:

األفعال الحركية النفسية:
.1املالحظة
يشاهد
ينتبه
يقرأ التعليامت
يكون مهتامً
يفحص
يالحظ

.2املبادرة
التعليامت
ينجز برتدد
يستمر واعياً
يبادر
مييّز عنرصياً
يخاطر

.3املامرسة
يعيد
يتامىش مع الحركة
يُنجز مبهارة
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.4التبني
يتخذ إجراءات بالقدر الالزم
يدرج اإلجراء املناسب
للحالة او الوضع الجديد
يؤدي بلطف
بشكل فعال

: املراجع
Biggs, J.B. (2003) Teaching for quality learning at
university
Buckingham, (2nd ed.) Open University Press/Society for
Research into Higher Education.
Bloom, B.S. & Krathwohl, D.R. (1956) Taxonomy of
Educational
Objectives: The Classification of Educational Goals.
Handbook I:
Cognitive Domain , New York, Longman, Green. Revised
version
by Anderson and Krathwohl, 2001
Dreze, J. & Sen, A.K. (2002)India, Development and
Participation. New Delhi, New York, Oxford University
Press.
Technology of Participation. Institute of Cultural Affairs,
http://www.ica-international.org/top-facilitation/
Krathwohl, D.R., Bloom, B.S. & Masia, B.B. (1964)
Taxonomy of
Educational Objectives: The Classification of Educational
Goals.
Handbook II: Affective Domain , New York, DavidMcKay
Co., Inc.
Max-Neef, M., Elizalde, A & Hopenhayn, M. (1986)
Desarrollo a
escala humana. Una opción para el futuro , Development
Dialogue, Número especial, 1986, Ceapur y Fundación
Dag
Hammarskjöld, Santiago de Chile y Upssala, Suecia.
Max-Neef, M. & Smith, P.B. (2013) La economía
desenmascarada. Del poder y la codicia a la compasión y
el bien
común , Barcelona, Editorial Icaria
Nussbaum, Martha C. (2011) Creating Capabilities. The
Human
Development Approach , London, The Belknap Press of
Harvard
University Press.
Nussbaum, Martha C. (2006) Frontiers of Justice , London,
The
Belknap Press of Harvard University Press.
Meredith, M. & Quiroz-Nino, C. (Coords), Arando, S.,
Coelho,
L.S., Silva, M.F. & Villafuerte Pezo, A.M. (2015) Enhancing
studies and practice of the social and solidarity economy.
York,
York St John Erasmus Social and Solidarity Economy
Consortium.
Pearce, J. (2003) Social Enterprise in Anytown , London,
Calouste
Gulbenkian Foundation.
Sen, A. (1999) Libertad y Desarrollo , Barcelona, Editorial
Planeta
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More references are available in the project’s resources
webpage: https://uk.iofc.org/resources-erasmus
Special reference to the innovative adult educators'
practical
legal training blog run by Progestion, Spanish partners.
Over
2.5M people have visited the blog since 2011.
Progestion Blog Extranjería
https://blogextranjeriaprogestion.org/
Commonwealth education hub data base
https://www.thecommonwealth-educationhub.net/

إطار العمل املنهجي للمثقف البالغ
القطاع العام:

الجامعات و معاهد تعليم البالغني
و املدارس الثانوية

القطاع الخاص:

األعامل التجارية الصغرية
واملتوسطة والكبرية

القطاع اإلجتامعي:

املنظامت الغري حكومية والنقابات و
الطوائف الدينية و مجتمعات املغرتبني

الغاية :املشاركة واإلندماج اإلقتصادي واإلجتامعي واألخالقي
مجموعة الهدف املبارش ،املعلمون البالغون يعملون مع املهاجرين الالجئني
مجموعة الهدف الغري املبارش ،املغرتبون البالغون و مجتمعات البالغني يف البلد األَم

النامذج التدريبية

 .1سبل العيش املستدمية
 2العاطفة و اإلنتامء

 .3الوقاية و الحامية

 .5املســاهمة و تنظيــم
املشــاريع اإلجتامعيــة

املهاجرون و الالجئون
كبنائون من جديد

 . 4الفهم

مراحل املشاركة و اإلندماج
الذين استق ّروا
( 6سنوات فأكرث)

الذين يحاولون أن يستق ّروا
(2ـ5سنوات)

الواصلني حديثاً
(1ـ 2سنوات)

وجهاً لوجه يف املجتمعات

وجهاً لوجه يف املجتمعات

وجهــاً لوجــه يف املجتمعــات و مســتوطنات
الالجئــن
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لقد تم تنظيم املنهج وفقاً لثالثة مراحل:
الواصلني حديثاً (0ـ 2سنوات) :هؤالء الذين وصلوا إىل املخيم أو املجتمع املُضيف بأوضاع مختلفة.
•
الذين يحاولون أن يستق ّروا (2ـ5سنوات) :هؤالء الذين يحاولون أن يستقروا يف مكان معني بنية البقاء.
•
الذين استق ّروا ( 5سنوات فأكرث) :هؤالء الذين يعتربون أنفسهم قد يستقروا يف مجتمع معني و قد ط ّوروا روابط و عالقات متينة ،فأصبحوا قادرين عىل دعم
•
اآلخرين يف املجتمع املُضيف و البلد األم.
إن املقياس الزمني لكل من هذه املراحل املختلفة ليست صارمة ،غري أنه من املهم أن نفرقهم عن بعضهم البعض لتأسيس الغايات التعليمية املختلفة و النتائج الالزمة لكل
ُعب عنها املخططات البيانية التالية:
مرحلة .و لكل مستوى خمسة مواضيع تعليمية للحياة العملية ت ّ

 .1سبل العيش املستدمية:
هــو فــن تغطيــة الحاجــات اإلنســانية األساســية:
الصحــة البدنيــة والعقليــة والبيئيــة

 .2العاطفة و اإلنتامء:

هــو فــن اإلهتــام باآلخريــن و قبــول
أهتاممهــم بــه:
الــذكاء العاطفــي و املــدين و الدينــي و الروحــي
و الثقــايف و النفــي و اإلجتامعــي و الــذكاء
الالزم للعمل

 .3الوقاية و الحامية:

تقيم القدرات والحاجات:

هو فن تقدير معرفة و خربة الناس اآلخرين .قبل و
بعد التدريب

املهاجرون و الالجئون
كبنائون من جديد

هو فن تعزيز األمن اإلنساين
القيــم الشــخصية ،التامســك اإلجتامعــي ،اإلدارة القانونيــة
و األخالقيــة

 . 4اﻟﻔﻬﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﻫــﻮ ﻓــﻦ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺘﻔﻜــﺮ اﻟﻨﻘــﺪي اﻟﺒﻨــﺎ ء و
اﻣﻠﺸــﺎرﻛﺔ :ﻣﻬــﺎرات اﻟﺘﻴﺴــﺮ ﺿــﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ
واﻟﻠﻐــﺎ ت
واﻟﻬﻮﻳـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺑـﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺎت واﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ
وﻧـﻮع اﻟﺠﻨﺲ.
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 .5املساهمة و تنظيم
املشاريع اإلجتامعية:

فن خلق القيمة االجتامعية داخل املجتمعات:
مبادرات مشاريع إجتامعية ،تعليم الحساب و محو
األمية و محو الفقر

منوذج تدريبي:
إن مناذج التدريب لهذا املنهج قد تم تصميمها آخدين يف االعتبار الخطوات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

مستوى املحيط الواصلني حديثاً أو الذين يحاولون أن يستق ّروا أوالذين استق ّروا
أسامء الفئات الرئيسية أو الفرعية ملواضيع املنهاج الخمسة.
إسم النموذج التدريبي ،وصفه وقيمه التي يعززها.
نتائج التعليم املقصودة بها :مايجب عىل املعلم البالغ أن يتعلمه ويفهمه ويحلله ويقارنه ويقيمه.
نتائج الخربة املقصودة :ما يجب أن يكون املعلم البالغ قادرا ً عىل القيام به وتقديره وتنظيمه.ايضاً يجب أن تأخذ بعني اإلعتبار نتائج التعليم التي تم وصفها مبكرا ً،
حسب محيطهم ومجتمعهم.
وقت وفرتة النموذج التدريبي.
املتطلبات العامه للنشاط.
محتوى النموذج ،مختارين نشاطا واحدا لإلقالع.
املنهجية واألساليب التي يُنصح بها لتقديم النموذج التدريبيي.
النتائج التي نتوقعها من النموذج التدريبي وفقاً ملهارات جديدة ومقدارت ووكالء مكتسبني.
التقيم ملعرفة مدى تحقيق املعلم البالغ لنتائج التعليم املقصودة و نتائج الخربة املقصودة وهذا يعني نشاطات تعتمد عىل مهارات وقدرات جديدة مكتسبه لتغري
و تحسني ملعيشة والعمل ورشوط التعليم واملحيط كله .ويتوقع أن يحظى بهذا التحسني كل من املعلمني البالغني واملهاجرين الالجئني يف البلد امل ُضيف و البلد األَم.
مراجع لقراءات أكرث.
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
ع ّينة عن منوذج تدريبي للمعلمني البالغني العاملني مع املهاجرين و الالجئني:
النموذج األول :مطبخ اإلنصهار
الواصلني حديثاً:

املستوى:
Good health and
wellbeing

responsible consumption
and production

Zero hunger

Gender Equality

املواضيع تعليمية:
• سبل العيش املستدمية
•املساهمة يف مبادرة املشاريع
اإلجتامعية
أهداف التطور املستدمية

الصحة البدنية
•
الصحة الذهنية
•
الصحة البيئية
•
محو األمية الحسابية
•
صفر املجاعة ،الصحة الجيدة و الرفاهية،
املساواة الجنسانية ،اإلستهالك و اإلنتاج
املسؤول

املقياس الزمني للنموذج تدريبي

 3ساعات ،م ّرة واحدة يف األسبوع ،أربعة
أشهر

 .IIIالنتائج التجربية للمعلمني البالغني:

 1.1وصف النموذج:

• أن يكونوا قادرين عىل مساعدة املهاجرين والالجئني عىل تحويل املهارات الحسابية
واإلقتصادية إىل مظاهر إيجابية للحياة.
• أن يكونوا قادرين عىل مساعدة املهاجرين والالجئني عىل خلق أماكن آمنة لخفض
القلق والتوتر من خالل نشاطات الطبخ.
• أن يشعروا أنهم قادرين عىل دعم املهاجرين والالجئني أثناء تأقلمهم مع التغري.

ستكون هناك فرصة للمعلمني البالغني أن يتعلموا وصفات تقليدية من دول األم
للمهاجرين والالجئني أثناء تدريسهم .إن تنظيم جلسات طبخ يعني تعلّم القيمة
الغذائية للّحمة و الخضار و البقوليات و البهارات و عادات الطبخ عند املهاجرين
و الالجئني .إن ترابط املجموعة عرب أنشطة طبخ الطعام سيط ّور حساً من املسؤولية
املشرتكة و املساواة الجنسانية يف املهام التي توكل عادة فقط للنساء .و سيط ّور
املعلمني البالغني نشاطات حسابية و اإلملام باألمور اإلقتصادية املتعلقة مبيزانية
الطعام.

Vوقت ومدة النموذج التدريبي:

• مرة واحدة يف األسبوع ،ثالث ساعات ألربعة أسابيع

 2القيم التي يتم تعزيزها:
•
•
•
•
•
•
•

الرفاهية
العناية بالنفس
الشخصلة اإلنتقالية و العالقات الشاملة (مبا فيها الناس و البيئة و سبل العيش)
التعددية الثقافية
الروابط اإلجتامعية
املساواة الجنسانية
املسؤولية املشرتكة

Vاملتطلبات العامة للنشاط:

مرتجمون
•
املشاركة يف خدمات إجتامعية وطبية إلدارة جلسات طبخ عن:
•
وجبا ت متوازنة
o
منع تسمم الطعام و األمراض
o
عالمات سوء التغذية
o
املتطلبات الغذائية لحاالت طبية خاصة
o
النظافة الشخصية عند الطبخ ،كغسل اليدين
o
o
وعي أخطار التلوث التباديل بني اللحوم النيّة واملطبوخة
مكان ذو تسهيالت للمعاقني
•
املوقع :ميكن أن تعطى النشاطات التدريبية للمعلمني البالغني حيث
•
يُسمح يف املراكز املجتمعية أو املخيامت
حجم املجموعة :من  10إىل  12معلم بالغ
•
•
مستوى اللغة املطلوب للمعلمني البالغني :هو املستوى املتوسط للغة
املهاجرين والالجئني.

 II.النتائج التعليمية للمعلمني البالغني:

• تعلّم منتجات البلد امل ُضيف و البلد األَم الستعاملها لطبخ وجبة متوازنة
• تعلّم كيفية تصميم نشاطات حسابية واإلملام باألمور اإلقتصادية املتعلقة مبيزانية
الطعام.
• تعلّم كيفية تقديم لغة وتعبريات أساسية عن الطعام من البلد امل ُضيف.
• تعلّم مصطلحات أساسية عن الطعام بلغة املهاجرين والالجئني.
• تعلّم كيفية استعامل الرسم البياين الدائري للطعام (انظر ص) 17
النصف األول.
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
VIIطرائق و أساليب:

VIمحتوى النموذج التدريبي:

أساليب للمشاركة ،التوازن الجنساين ،املشاركة فيام بني األجيال ،الطرق التفاعلية يف
املجتمعات املتعددة الثقافات مرتكزين عىل الحقوق اإلنسانية .الطريقة :دليل إتويل.
الحصول عىل منشورات ملقارنة األسعار بني األسواق املحلية املختلفة.
•
تحضري مواد األنشطة الحسابية واإلقتصادية املتعلقة مبيزانية الطعام مثل
•
العملة املحلية (تأمني نسخات إن أمكن).
الحصول عىل صورللفواكه و الخضارو البقوليات و البهارات من منشورات
•
األسواق املحلية.
عرض فيديوهات عن النظافة الشخصية وغسل اليدين.

يشمل مهارات تنظيمية و تواصلية للحصول عىل خدمات إجتامعية وطبية تقدم
جلسات عن:
وجبا ت متوازنة
o
منع تسمم الطعام و األمراض
o
عالمات سوء التغذية
o
املتطلبات الغذائية لحاالت طبية خاصة
o
النظافة الشخصية عند الطبخ ملنع تسمم الطعام و األمراض
o
غسل اليدين
o
وعي أخطار التلوث التباديل بني اللحوم النيّة واملطبوخة
o

الخبز و البطاطا و الرز
و املعجنــات و بقيــة النشــويات
والكربوهيــدرات

6-8
a day

Water, lower fat
milk, sugar-free
drinks including
tea and coffee all
count.

الزيوت

منتجــات الحليــب
و بدائــل أخــرى

الفواكه و الخضار

الفاصولياء و
البقوليات و السمك
و البيض و اللحمة و
بروتينات أخرى

Limit fruit juice
and/or smoothies
to a total of
150ml a day.

نشاط لإلقالع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تصميم رسم بياين دائري للطعام ميثل أطعمة و بهارات من الدولة األم و الدولة امل ُضيفًة مع نصائح خدمات الصحة اإلجتامعية.
تنظيم جلسات معلوماتية مع خدمات الصحة اإلجتامعية عن الطعام و قواعد الطبخ.
كتابة لواصق مفرداتية للطعام باللغتني األم واملضيفة.
رسم خريطة لألسواق املحلية التي تدعم املهاجرين والالجئني.
تحديد اللحوم و الفواكه و الخضارو البقوليات و البهارات لبلدي األم واملضيف.
اإلملام باألمور الحسابية واإلقتصادية املتعلقة مبيزانية الطعام املتعلقة برشاء الطعام.
مقارنة األسعار وأخذ أفضل الخيارات.
التعامل بحذر مع املال.
إعداد ميزانية طعام أساسية.
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
 VIIIالنتائج:
سيكون املعلم البالغ قادرا ً عىل:
أن يشعر بالثقة أثناء تنسيق و دعم الخدمات الصحية الستمرار األنشطة داخل املخيامت و املجتمعات.
•
إبداع وصفات ووجبات متوازنة مع املهاجرين والالجئني.
•
دعم املهاجرين والالجئني بخصوص ميزانية طعامهم.
•
 IXالتقيم:
تحضري قوائم للطعام من قبل املعلمني البالغني مع املهاجرين والالجئني.
•
تصبح مناسبات الطبخ أنشطة منتظمة.
•
زيارات منتظمة ملجتمعات املهاجرين والالجئني تحددها الخدمات الصحية واإلجتامعية.
•
حاالت سوء التغذية ت ُحدد وتُعالج من قبل الخدمات الصحية.
•
إدّخارات أسبوعية وفقاً مليزانية الطعام.
•
هناك مفردات وتعبريات خاصة عن الطعام يستخدمها املهاجرين والالجئني.
•
ت ّم القيام بإستبيان أسايس.
•
هناك حاالت دراسية مكتوبة حول خربات و تنظيامت مناسبات مشرتكة لطبخ الطعام.
•
هناك حاالت دراسية حول مامرسات جيدة بالتنسيق مع الخدمات الصحية واإلجتامعية.
•
 Xاملراجع:
European language levels - Self Assessment Grid http:// europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
The Eatwell Guide http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/the-eatwell-guide. aspx
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
ع ّينة عن منوذج تدريبي للمعلمني البالغني العاملني مع املهاجرين و الالجئني:
النموذج الثاين :حث املهاجرين و الالجئني عىل متابعة دراساتهم
املستوى
Reduced inequalities

decent work and
economic growth

Quality of education

Gender Equality

اإلستقرار

موضوع التدريس:

حيث العمل و اإلجتامعي النفس

اإلهتامم و اإلنتامء:

نوعية التعليم ،املساواة الجنسانية،
خفض التميز العنرصي،
عمل مناسب و منو إقتصادي

وقت ومدة النموذج التدريبي:

إثنــا عرشأســبوعاً ،دوامــاً كامــاً ـ 6
ســا عا تيو مياً

 1وصف النموذج:
تتجاوز مسؤولية املعلمني البالغني تعليم املهاجرين والالجئني مهارات و معرفة جديدة ،فهم بحاجة إىل تعلّم و تطبيق تقنيات تدريبية مختلفة ليتمكن هؤالء املهاجرين
والالجئني من تقدير جهودهم املبذولة لتحقيق أهدافهم الرتبوية و التعليمية .إن التحدي الكبري للمعلم البالغ هو تدريب املهاجرين والالجئني عىل أن يوازنوا بني ثالث عوامل:
1ـ خربتهم الشخصية يف العمل2 ،ـ اهتامماتهم التدريبية ،و 3ـ طلب سوق البلد املضيف .إن تعليم و تطبيق املهارات التدريبية لحث و تشجيع املهاجرين والالجئني عىل متابعة
أهدافهم الدراسية و املهنية هو فن حيوي ينبغي عىل كافة املعلمني البالغني تطويره.
املهاجرين والالجئني
 1.2القيم التي يتم تعزيزها:
التعليم للجميع
•
العناية و اإلهتامم
•
الثقة
•
الصدق
•
الرسيّة
•
•
املساواة
العمل النزيه
•
II.النتائج التعليمية للمعلمني البالغني:
أن يكون هناك فهامً شامالً للنظام التعليمي الوطني.
•
تعلّم ما يقدمه النظام التعليمي الوطني للمهاجرين والالجئني و كذلك املسارات التدريبية البديلة .
•
معرفة املنح الوطنية و االقليمية والتمويالت املحلية لبدأ و متابعة الدراسة.
•
•
تعلّم استرياتيجيات كيفية التواصل مع الجهات املعنية املختلفة يف أسواق التعليم و التدريب و العمل.
تعلّم كيفية تنظيم نشاطات تواصلية بني املهاجرين والالجئني من جهة و املؤسسات التعليمية و األعامل التجارية املحلية ذات التوجه اإلجتامعي و األفراد املتعاونني
•
و ممثيل نقابات العامل و املنظامت اإلجتامعية.
معرفة املهارات ذات الصلة و الوظائف املطلوبة يف سوق العمل.
•
معرفة ما يعيق وما يحفزاملهاجرين والالجئني ليكملوا دراساتهم من خالل تقنيات تدريبية.
•
 .IIIالنتائج التجربية للمعلمني البالغني:
•
تجريب قوة التواصل مع الجهات املعنية الهامة يف الصحة واملؤسسات التعليمية و األعامل التجارية ذات التوجه اإلجتامعي لدعم اهتاممات املهاجرين والالجئني
للتعلم و العمل.
تقدير دوافع و إرادة املهاجرين والالجئني ملتابعة تعليمهم.
•
القدرة عىل تطبيق تقنيات تدريبية ذات صلة لدعم تطلعات املهاجرين والالجئني.
•
مهارات كيفية التواصل مع الجهات املعنية املختلفة يف أسواق التعليم و التدريب و العمل.
•
تعلّم كيفية تنظيم نشاطات تواصلية بني املهاجرين والالجئني من جهة و املؤسسات التعليمية.
•
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
IVوقت ومدة النموذج التدريبي:
إثنا عرشأسبوعاً ،دواماً كامالً ـ  6ساعات يومياً
•
V.املتطلبات العامة للنشاط:
مرتجمون
•
رسوم بيانية للجلسات التدريبية والتوجيهية (انظر إىل منوذج «غرو» التدريبي يف األسفل)
•
•
مفكّرة ملسار املنهاج التدريبي
مكان ذو تسهيالت للمعاقني
•
مستوى اللغة املطلوب للمعلمني البالغني :هو املستوى املتوسط للغة املهاجرين والالجئني
•
VI.محتوى النموذج التدريبي:
النظام التدريبي و التعليمي ،سياس ًة و تطبيقاً
•
•
أنظمة تعليمية بديلة
نفسية التشجيع و الفشل
•
•
مناذج تدريبية
مهارات تواصلية للحوار مع الجهات املعنية املختلفة يف أسواق التعليم و التدريب والعمل.
•
مهارات تنظيمية لتخطيط زيارات إستكشافية للمؤسسات التدريبية.
•
•
محو األمية األساسية للكمبيوتر.
شبكة تقنيات تحليلية لنقاط القوة والضعف و الفرص والتهديدات لتقيم الخدود الشخصية و العائلية ملتابعة الدراسة.
•
VIIطرائق و أساليب:
أساليب للمشاركة ،التوازن الجنساين ،املشاركة فيام بني األجيال ،الطرق التفاعلية يف املجتمعات املتعددة الثقافات مرتكزين عىل الحقوق اإلنسانية.
نشاط لإلقالع :طبّق منوذج «غرو» التدريبي:

منوذج «غرو» التدريبي (األهداف ،كشف الحقيقة ،الخيارات ،النهاية)
أسئلة للمهاجرين والالجئني

•
•
•

ما هي أنواع الدراسات والتدريبات التي تهمك؟
ما هو املستوى الذي تريد تحقيقه؟
ماذا تريد تحقيقه من خالل دراساتك؟

•
•
•
•
•

ما هي الدراسات والتدريبات التي عملتها يف بلدك األم؟
ما األمرالذي يجعل استمرارية الدراسة والتدريب صعبة؟
كيف يؤثر هذا عليك؟
من أيضاً يعرف عن وضعك الحايل؟
ما هوالدعم الذي تريده أثناء محاولتك ملتابع دراساتك؟

•
•
•
•
•

ماذا فعلت حتى اآلن بشأن دراساتك؟
ما األمر اآلخر الذي ميكن أن تفعله؟
من أيضاً ميكن أن تكلمه بهذا الشأن؟
ما هي النتيجة املثالية املراد تحقيقها؟
ما هوأفضل دعم لك أثناء محاولتك لتحقيق هذه لنتيجة

•
•
•
•
•
•
•

ماذا تظن أنك فاعله اآلن؟
ما هي الخطوات األوىل؟
متى ميكنك أن تبدأ هذه الخطوات األوىل؟
ماذا ميكن أن يعرتضك؟
كيف ميكنك أن تواجه هذه املعوقات؟
كيف تريد أن ت ُدعم؟
متى نلتقي ثانيةً؟

األهداف :املهاجر أوالالجئ هو من يقرر الهدف

كشف الحقيقة :املهاجر أوالالجئ هو من يقيم الحالة

كشف الحقيقة :املهاجر أوالالجئ هو من يقيم الحالة

النهاية :يتفق املهاجر أوالالجئ مع املعلم البالغ
عىل الطرق و املراقبة

بنفس الوقت ،يجب تنظيم مناسبات إجتامعية محتملة من أجل:
مقدّمو التدريبات للتحدث عن الدراسات التي يقدّموها و مستويات اللغة واملهارات املطلوبة إليصال هذه الدراسات.
•
أصحاب املشاريع املحلني ذوو التوجه اإلجتامعي و األفراد املتعاونني ليرشحوا للمهاجرين والالجئني أعاملهم التجارية و أنواع التدريبات واملهارات املطلوبة للحصول
•
عىل وظائف مناسبة أو ليبدؤوا أعاملهم التجارية الخاصة بهم.
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
 VIIIالنتائج:
سيكون املعلم البالغ قادرا ً عىل:
مبسطة.
•
رشح األنظمة التدريسية الرسمية و الغري رسمية املعقدة يف البلد املضيف بطريقة ّ
معرفة نفسية تارك الدراسة من فرتة قريبة ة ما ميكن أن يشجعه عىل العودة للدراسة.
•
معرفة العوامل الداخلية والخارجية التي تعيق أو تشجع املهاجرين والالجئني عىل إكامل دراساتهم.
•
العمل مع املهاجرين والالجئني ليتخطوا العوائق أمام إكامل دراساتهم.
•
معرفة كيفية تنظيم نشاطات تواصلية بنجاح بني املهاجرين والالجئني و املؤسسات التعليمية و األعامل التجارية املحلية ذات التوجه اإلجتامعي واألفراد املتعاونني
•
و ممثيل نقابات العامل و املنظامت اإلجتامعية.
 IXالتقيم:
جلسات تدريبية يطلبها املهاجرين والالجئني املهتمني بإكامل دراساتهم.
•
تسجيل ناجح للمهاجرين والالجئني إلكامل دراساتهم يف مجتمعهم.
•
حمالت ناجحة منظمة من أجل مقدّمي التدريبات يف املراكز اإلجتامعية.
•
دعوة مقدّمي التدريبات إىل املراكز اإلجتامعية.
•
تقديم ممثيل نقابات العامل واملنظامت اإلقتصادية و اإلجتامعية التدريب للمهاجرين والالجئني.
•
حضوراملهاجرين والالجئني بشكل منتظم الجلسات التدريبية.
•
تنظيم مهرجانات اربط البالغني من املهاجرين والالجئني مع مؤسسات إجتامعية وأفراد متعاونني و منظامت غري حكومية.
•
 Xاملراجع:

European language levels - Self Assessment Grid http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en. pdf
CfT_ FINALWeb.pdf http://www.discoveryinaction.com.au/_5414/Coaching for teaching and learning http://www.ncl.ac.uk/cflat/news/documents
/latest-news/classiccoaching-questions-using-grow
Operational Manual: Guidelines for Classifying National Education Programmes and Related Qualifications 2011 Educational systems ISCED
OECD Indicators http://www.oecd-ilibrary. :2015 operationalmanual Education at a Glance-2011-http://www.oecd-ilibrary.org/education/isced
classification for indicators on education? Education 2011 en What are the benefits of ISCED-2015-eag_2015-org/education/education-at-aglance
-by Etienne Albiser and Éric Charbonnier http://www.oecd-ilibrary.org/education/what-are-thebenefits-of-isced ,36 .Indicators in Focus, issue No
5jrqgdw9k1lr-en_classification-for-indicators-oneducation-2011
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ع ّينة عن منوذج تدريبي
ع ّينة عن منوذج تدريبي للمعلمني البالغني العاملني مع املهاجرين و الالجئني:
النموذج الثالث :تسهيل الحوار
املستوى

موضوع التدريس:
.الفهم
Reduced inequalities

Quality of education

أهداف التطور املستدمية
املقياس الزمني للنموذج تدريبي
Gender Equality

اإلستقرار

•تسهيل الحوار و اللغة
•االستقرار السيايس واملتعدد الثقافات و
الديني
•
•الشخصية والجنسانية
نوعية التعليم ،املساواة الجنسانية،
خفض التميز العنرصي.
 6×8ساعات دواماً كامالً
أو  3×16ساعات دواماً جزئياً

 1وصف النموذج:
يهدف هذا النموذج إىل تطوير مهارات الحوار عند املعلمني البالغني لتساعدهم يف اكتشاف معرفة و فهم كيفية مناقشة القضايا املعقدة املتعلقة بالتميز العنرصي مثل :العمر و العجز و
العرقية (لون االنسان) و القومية و اإلثنية و أصل البلد و الدين و املعتقد و الجنسانية .تبدأ هذه التميزات العنرصية يف املخيامت و املجتمعات املضيفة و ميكن أن تتطور إىل نزاعات جدية .و
يحتاج املعلمون البالغون إىل معرفة كيفية الحوار مع الناس لحل هذه النزاعات املحتملة .إن فهم الترصفات اإلنسانية عند حدوث هذه النزاعات أمرا ً أساسياً.
 1.2القيم التي يتم تعزيزها:
الصدق
•
فهم اآلخر
•
تعددية الثقافات
•
بناء الثقة
•
جدارة الثقة
•
التامسك اإلجتامعي
•
اإلصغاء بتعاطف
•

IIالنتائج التعليمية للمعلمني البالغني:
فهم املستويات املختلفة للكراهية و كيف أنه بإستطاعتها أن تتص ّعد يف هرم الكراهية.
•
معرفة جرائم الحقد والتميز العنرصي التي مير بها املهاجرين و الالجئني.
•
معرفة كيفية استعامل أساليب تسهيل الحوار يف الحوارات الحساسة املتعلقة بحاالت التميز العنرصي.
•
فهم و تحييد الترصفات الناتجة عن التميز العنرصي بواسطة أساليب تسهيل الحوار.
•
معرفة كيفية استعامل هرم الكراهية لتخفيض كافة أنواع الكراهية الشخصية و اإلجتامعية.
•

IIIالنتائج التجربية للمعلمني البالغني:
تقيم أفعال الكراهية الشخصية واإلجتامعية لتخفيض و مواجهة مستويات الكراهية املختلفة.
•
تطوير ثقة أكرب بالنفس الكتساب املهاجرين والالجئني مهارات استعامل الحوار للتعامل مع حاالت التميز العنرصي.
•
تعميق االلتزام بالقيم و املبادئ املناهضة للتميز العنرصي.
•
 IVوقت ومدة النموذج التدريبي:
 6×8ساعات دواماً كامالً أو  3×16ساعات دواماً جزئياً.
•
•
•
•
•

V.املتطلبات العامة للنشاط:
مكان ذو تسهيالت للمعاقني.
وثائق تقيم ذايت مسبقة و الحقة.
مساحة حيادية و آمنة.
مستوى اللغة املطلوب :هو املستوى املتوسط و ما فوق للغة املعلمني البالغني و املهاجرين والالجئني.

VIمحتوى النموذج التدريبي:
مراجعة التعاريف التالية :العرقية و اإلثنية و الحضارة و األقل ّية و األغلبية و مجموعات األقل ّيات العرقية.
•
اإلنحياز و التميز العنرصي :تعريفه و طبيعته و سلوكياته.
•
عمليات تسهيل الحوار للتعامل مع اإلنحياز و التميز العنرصي.
•
طريقة «هرم الكراهية».
•
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 VIIطرائق و أساليب:

قامئة عىل املشاركة و الفكر النقدي البناء و التوازن الجنساين و التبادل بني األجيال و التفاعل التبادل بني الثقافات و اإلستناد إىل حقوق اإلنسان
•
20ـ 25مشارك كحد أقىص يف الجلسة الواحدة
•
األسلوب* :هرم الكراهية موقعه يف النت
•
https://sfi.usc.edu/education/pyramid/exercise.php

.VIIاإلبادة الجامعية:
هياإلبادة املنظمة واملتعمدة
لشعبا بالكامل

 IVالعنف:

1ـ ضد الناس :التهديدات أواإلعتداءات أو اإلرهاب أوالقتل
2ـ ضد املمتلكات :الحرق املتعمد أو تدنيس مكان
عبادة او مقربة

التميز العنرصيIII:

يف حاالت التوظيف و السكن و التعليم و املضايقات و األفعال العدائية بسبب
عرق أو دين أو قومية أو جنسانية الفرد

II.فعال املتح ّيزة:

تلقيب سلبي ،سخرية ،تجنب إجتامعي ،لنكتات تقلل من شأن اآلخرين ،استبعاد إجتامعي

Iترصفات متح ّيزة:

تقبل األشكال النمطية ،تحدي النكتات التي تقلل من شأن اآلخرين ،ظاهرة إلقاء املسؤولية (إلقاء اللوم
عىل فصيلة من الناس بسبب مجموعتهم اإلثنية
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: النتائجVIII

: املراجعX

: التقيمIX

Dialogue and Civic Engagement Certificate: Effective Group
Facilitation - Simon Fraser University
https://www.youtube.com/watch?v=ZxyXSiau1UY
Discrimination - your rights
https://www.gov.uk/discrimination-your-rights/types-ofdiscrimination
European language levels - Self Assessment Grid
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.
pdf
Erasmus+ project Belieforama. Partnership led by CEJI: A
Jewish Contribution to an Inclusive Europe; Partners Bulgaria
Foundation; Institute for International Co-operation of the
German Adult Education Association; Multi-Faith Centre, UK;
Institutul Interculutural Timisoara, Rumania; Institute of
Cultural Affairs, Spain. http://belieforama.eu/
Facilitation skills
http://www.intergroupresources.com/facilitation-skills/http://
www.ica-international.org/top-facilitation/
Little Book of Dialogue for Difficult Subjects (Little
Books of Justice & Peacebuilding) by Lisa Schirch (ISBN:
9781561485512)
Ponterroto, J.G., Utsey, S.O., Pedersen, P.B. (2006) 2nd ed.
Preventing Prejudice. A guide for Counselors, Educators and
Parents. London. Sage.
Pyramid of Hate
http://archive.adl.org/education/courttv/pyramid_of_hate.pdf

:سيكون املعلم البالغ قادرا ً عىل
فهم التحامل ضد املهاجرين والالجئني يف مكان العمل أو كمستهلك أو
•
.عند استخدام الخدمات العامة أو عند استأجار أو رشاء بيت
.سيكون قادرا ً عىل تحديد حاالت و جرائم الكراهية
•
دعم املهاجرين والالجئني عندما يقدموا بتقرير تع ّرضهم إىل حاالت و
•
.جرائم الكراهية
فهم كيفية تحييد الترصفات الناتجة عن التميز العنرصي بواسطة أساليب
•
.تسهيل الحوار
تطبيق أساليب تسهيل الحوار عند التعامل مع الحوارات املتعلقة بأعامل
•
.التحامل و التميز العنرصي
تطبيق «هرم الكراهية» لزيادة الوعي و اإلرساع يف معالجة كافة مستويات
•
.الكراهية الشخصية و اإلجتامعية يف املجتمعات املضيفة

ع ّمم املعلمون البالغون و املهاجرون والالجئون مبادرات أثبتت فعاليتها
•
.يف تخفيض التحامل و التميز العنرصي
أطلق املعلمون البالغون و املهاجرون والالجئون مبادرات أثبتت فعاليتها
•
.يف السامح للناس بالتحدث بحرية ملعالجة التحامل و التميز العنرصي
هرم الكراهية واضح يف املراكز اإلجتامعية موضحاً خطوات عملية لوقف
•
.تصعيد التحامل و التميز العنرصي إىل مستويات أعىل
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عيّنة عن منوذج تدريبي للمعلمني البالغني العاملني مع املهاجرين و الالجئني
النموذج الرابع:كسب العيش املستديم
اإلستقرار

املستوى

Zero hunger

responsible consumption
and production

Reduced inequalities

Gender Equality

موضوع التدريس:
.كسب العيش املستديم

 .مبادرات مشاريع إجتامعية يف البلد
املضيف و البلد األم

Good health and
wellbeing

أهداف التطور املستدمية

الصحة الجيدة ،سالمة العيش ،اإلستهالك
واإلنتاجاملسؤول ،صفر املجاعة ،العمل
املناخي ،املساواةالجنسانية ،خفض التميز
العنرصي

Climate action

املقياس الزمني للنموذج تدريبي

 6×8ساعات دواماً كامالً
أو  3×16ساعات دواماً جزئياً

 1وصف النموذج:

إن فرتة ما بعد النزاع يف املجتمع الذي عاىن من الحرب هي فرتة تتسم بالهشاشة و عدم اإلستقرار اإلقتصادي .يساعد هذا النموذج املعلمني البالغني أن تكون لديهم رؤية
بخصوص املستوى الطبيعي لكسب العيش املمكن تتطويره يف مجتمعات ما بعد الحرب .فهو يسمح بفهم العوامل الجغرافية و اإلقتصادية و السياسية و اإلجتامعية التي تؤثر
عىل أنظمة كسب العيش .و يقدم النموذج أنشطة عملية من أجل التطوير الدائم لكسب العيش املستند عىل املجتمع .و الهدف هو متكني الناس من التحكم مبجتمعاتهم
بطريقة إبداعية.

 1.2القيم التي يتم تعزيزها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التامسك
اإلنفتاحية
الجدارة بالثقة
الصدق
عدم األنانيّة
الشمولية
التكافل
املساواة
املوثوقية
اإلعتناء
التعاطف
املشاركة

II .النتائج التعليمية للمعلمني البالغني:
•
•
•

معرفة و مناقشة العوامل التي تؤثر سلباً عىل كسب العيش يف مناطق ما بعد النزاع.
معرفة العوامل الرئيسية التي ميمكن أن تعيد و تحافظ عىل كسب العيش حاالت ما بعد النزاع.
التحليل النقدي للعالقات بني البيئة الطبيعية و كسب العيش املستديم.

.IIIالنتائج التجربية للمعلمني البالغني:
•
•
•
•

إدراك القيم و الطرق األخرى لتنظيم النشاط اإلقتصادي يف مناطق ما بعد النزاع .
تنظيم حمالت للعيش الصحي.
تخطيط نشاط او إثنني حول زيادة الوعي بخصوص أرضار التلوث البيئي.
تخطيط نشاط او إثنني حول البدء بحديقة خضار مببالغ مخصصة.

.IVوقت ومدة النموذج التدريبي:

 6×8ساعات دواماً كامالً أو  3×16ساعات دواماً جزئياً

V.املتطلبات العامة للنشاط:
•
•
•
•

مكان ذو تسهيالت للمعاقني.
وثائق تقيم ذايت مسبقة و الحقة.
عدد املشاركني يف الجلسة20 :
مستوى اللغة املطلوب :هو املستوى املتوسط و ما فوق للمشاركني.
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VIمحتوى النموذج التدريبي:
تعريف كسب العيش و كسب العيش املستديم:
.1
ـ إمكانيات كسب العيش املستديم ،العوامل املادية و اإلجتامعية ،األنشطة الالزمة كوسائل للعيش.
ـ متى يكون كسب العيش مستدمياً؟
سياق الهشاشية:
.2
ـ الصدمات :الكوارث الطبيعية ،الجفاف ،الحرب األهلية ،األزمة املالية
ـ التيارات :ارتفاع حرارة األرض ،تزايد السكان ،تدفقات الهجرة ،األمراض
ـ املوسمية
أموال كسب العيش:
.3
ـ املصادر الطبيعية ،املهارات و املعرفة
ـ الرأسامل اإلنساين ،الرأسامل الطبيعي ،الرأسامل املادي (البنية التحتية ،السدود و السقاية) ،الرأسامل املايل ،الرأسامل اإلجتامعي (تواصليات اإلنرتنت :القبائل و العشائر)
تغري البنية و العمليات:
.4
البنيات:
ـ
ـ تحسني االدخار الغذايئ:
الحكومة
مستويات
•
استخدام أكرث استدامة للمواد ذات املصدر الطبيعي
•
القطاع الخاص
•
ـ الضعف أو الهشاشة مقابل املرونة:
املؤسسات
•
•
أمواالً أقل األمر الذي يزيد الضعف
ـ العمليات:
الصدمات تتسبب يف خسارة الناس ألموالها
•
القوانني
•
ـ يف مجتمعات ما بعد النزاع ،فإن قدرة البناء إلعادة التأقلم:
السياسات
•
•
استرياتيجية كسب العيش
الثقافة
•
نظام كسب العيش
•
ـ استرياتيجيات تحقيق نتائج كسب العيش مثل:
مؤسسة محلية
•
دخالً أكرب
•
أكرث رفاهية
•
•
نتيجة كسب العيش
تناقص الهشاشية و الضعف
•
VIIطرائق و أساليب:
ـ أساليب للمشاركة ،التوازن الجنساين ،املشاركة فيام بني األجيال ،الطرق التفاعلية يف املجتمعات املتعددة الثقافات مرتكزين عىل الحقوق اإلنسانية.
ـ املرحلة األوىل :نشاطات تعتمد عىل الحوار للمشاركة يف املجتمع:
مجموعات مشاركة و مناقشات مس ّهلة ملناقشة قضايا ذات صلة بكسب العيش املستديم يف البلد املضيف و البلد األم
•
هناك تبادل خربات و تعليم بني البلد املضيف و البلد األم
•
ـ املرحلة الثانية :نشاطات تعتمد عىل الحركة:
يتم تسهيلها عرب حلقات عمل مشرتكة لخطة حركية واضحة و ذكية (محددة و ُمقاسة و ميكن تحقيقها و واقعية و محددة زمنياُ)
•
فيديوهات عن أفضل مبادرات نشاطات لكسب العيش املستديم اإلجتامعية
•
ـ املرحلة الثالثة :نشاطات تعتمد عىل التنفيذ:
•
مبادرات خرضاء مع املجتمع
تخطيط نشاط او إثنني حول زيادة الوعي بخصوص أرضار التلوث البيئي.
•
تخطيط نشاط او إثنني حول البدء بحديقة خضار مببالغ مخصصة.
•
تخطيط نشاط او إثنني حول بداية زراعة األرايض و التنوع البيولوجي.
•
ـ عدد املشاركني يف الجلسة:
مجموعات صغرية من 20ـ25
•
 VIIIالنتائج:
سيكون املعلم البالغ قادرا ً عىل:
أن يكون لديه رأياً مستنريا ً عن:
•
ـ الصدمات اإلقتصادية و البيئية و اإلجتامعية التي قد تؤثر باسترياتيجية وأنظمة كسب العيش.
ـ العوامل املؤسساتية و السياسية و التسويقية التي من شأنها أن تحول سبل كسب العيش يف املجتمع.
تعلّم األصول املختلفة لتطوير استرياتيجيات كسب العيش(التي تعتمد عىل املصادر الطبيعية).
•
تنظيم أنشطة ملتابعة الحوار و الحركة و تنفيذ املخططات.
•
تصميم أفكار و استرياتيجيات واضحة بالتعاون مع املهاجرين والالجئني إلعادة بناء مناطق ما بعد النزاع.
•
تنظيم مبادرات إجتامعية مختلفة مثل حديقة خضار و مببالغ مخصصة.
•
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: التقيمIX Review of existing georeferenced population datasets http://

www.fao.org/docrep/009/a0310e/A0310E06.htm
Making sense of Nigeria’s Fulani-farmer conflict
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-36139388
Regional Sustainable land and Water Management for Africa
www.terrafrica.org
Article on over-grazing and desertification in the Syrian steppe
as the root causes of war
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2871076/
overgrazing_and_desertification_in_the_syrian_steppe_are_the_
root_causes_of_war.html
Improving lives through safe water & better health
ﻣﺮاﺟﻊ:X http://www.foroneanother.org/
Ed-venture Social Enterprise. Frome. A school for community
Technology of Participation (ToP) for Community Enterprises,
enterprise. https://edventurefrome.org/
Institute of Cultural Affairs. www.ica-international.org/
Project Wadi Attir: A model of Sustainable Desert Community in
top-facilitation/
Northern Negev
Young, H. & Goldman, L (2015) Livelihoods, Natural and PostConflict
http://www.sustainabilitylabs.org/ecosystem-restoration/
Peacebuilding, Livelihoods, Natural Resources and
soilrehabilitation/
Post-Conflict Peacebuilding, New York, Routledge
Building livelihood in Central Somalia
The Yeheb Project of Initiatives of Change UK
https://youtu.be/L91orLQBFys
http://yeheb.org/
Meredith, M. & Quiroz Nino, C. (Coords), Arando, S., Coelho,
L.S., Silva, M.F. & Villafuerte Pezo, A.M. (2015) Enhancing
studies and practice of the social and solidarity economy. York,
York St John Erasmus Social and Solidarity Economy Consortium.
-30
،مقارنة تطلعات األنظمة املختلفة لسبل كسب العيش يف كال البلدين
•
.املضيف و األم
 كلمة عن سبل كسب العيش الطبيعية املصدر أو1500 كتابة مقالة طولها
•
.ذات املصادر األخرى
دراسات حاالت مكتوبة و منشورة يف مشاريع مدونة عن مبادرات بشأن
•
.كسب العيش املستديم يف البلد األم
دراسات حاالت مكتوبة و منشورة يف مشاريع مدونة بشأن تنظيم
•
.مبادرات خرضاء ناجحة يف مجتمعات املهاجرين والالجئني
•
دراسات حاالت مكتوبة و منشورة يف مشاريع مدونة ذات صلة باملشاريع
.اإلجتامعية التي ترتكز منتجات الطعام و املبادرات البيئية
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Co-funded by the
Erasmus+ programme
of the European Union

CROSS-BORDERS INTERCULTURAL AND
SOCIETAL ENTREPRENEURS
أﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﮭﻠك اﻟﺧﺿروات واﻟﻔواﻛﮫ
.واﻟﺑروﺗﯾن واﻟﺣﺑوب ﺑﻛﻣﯾﺎت أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ
– Turkey
ﻟﻘد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺳﺎﻋدت
.ﻋﻠﻰ أن أﻛون أﻛﺛر راﺣﺔ ﻋﻘﻠﯾﺎ ً
– Turkey
واﺣدة ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺷروع ھو
.دور اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻟﻌﺑت
– Spain
ﺟوة ﻓﻲ  SMIﺗﻣﻸ ﺑطﺎﻗﺎت
اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻟﻣﺳﺗوطﻧﺔ اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن
 – Spainاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﺟري ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾوﻣﯾﺎ
– UK

ھذه اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ اﻓﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺧص
وﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ان اﻓﻌل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
– UK

ﺷﻛرا ﻟﻣﺛﻠث اﻟﻛره واﻻﻣل,اﺳﺗطﻌت ان اﺳﺗﻣﻊ اﻟﻰ
 – Swedenاﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن
ﻟﻘد اﻧدھﺷت ﺣ ًﻘﺎ ﻣن ﻗوة ﻣﻛﺎن آﻣن  ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﯾزاﺗﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺧﺎﺻﺔ
– ﺑﻲ واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم آراء ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ
Sweden

:ﺗواﺻﻠو ﻣﻌﻧﺎ
All resources are available in
Arabic, English, Somali, Spanish,
Swedish, Tigrinya and Turkish.
)Also available in Braille (English

www.uk.iofc.org/M-R-Rebuilders

For more information, please contact:
UK: catalina.quiroz@iofc.org
and peter.riddell@iofc.org
Turkey: emel.topcu@hku.edu.tr
Sweden: ake@kistafolkhogskola.se
Spain: info@progestion.org

