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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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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 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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