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عّينة عن منوذج تدريبي

عيّنة عن منوذج تدريبي للمعلمني البالغني العاملني مع املهاجرين و الالجئني

اإلستقرار املستوى

.  مبادرات مشاريع إجتامعية يف البلد 

املضيف و البلد األم

 موضوع التدريس:

.كسب العيش املستديم

الصحة الجيدة، سالمة العيش، اإلستهالك 

واإلنتاجاملسؤول، صفر املجاعة، العمل 

املناخي، املساواةالجنسانية، خفض التميز 

العنرصي

أهداف التطور املستدمية

8×6 ساعات دواماً كامالً 

أو 16×3 ساعات دواماً جزئياً

املقياس الزمني للنموذج تدريبي

1 وصف 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.

1.2 القيم التي يتم تعزيزها:
التامسك  •

اإلنفتاحية  •

الجدارة بالثقة   •

الصدق  •

عدم األنانيّة  •

الشمولية   •

التكافل  •

املساواة  •

املوثوقية  •

اإلعتناء  •

التعاطف  •

املشاركة  •

Gender Equality

النموذج الرابع:كسب العيش املستديم

Reduced inequalities

Good health and 
wellbeing

Climate action

Zero hunger
responsible consumption 

and production

. IIالنتائج 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.   •

III.النتائج 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.  •

  

IV.وقت ومدة النموذج التدريبي:
ً 8×6 ساعات دواماً كامالً أو 16×3 ساعات دواماً جزئيا

.Vاملتطلبات العامة للنشاط:
مكان ذو تسهيالت للمعاقني.  •

وثائق تقيم ذايت مسبقة و الحقة.  •

عدد املشاركني يف الجلسة: 20  •

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

ـ البنيات:

مستويات الحكومة  •

القطاع الخاص  •

املؤسسات  •

          ـ العمليات:

القوانني  •

السياسات  •

الثقافة  •

ـ استرياتيجيات تحقيق نتائج كسب العيش مثل:

دخالً أكرب  •

أكرث رفاهية  •

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 مسّهلة 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  •

VIII النتائج:

سيكون املعلم البالغ قادراً عىل:

أن يكون لديه رأياً مستنرياً 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.  •

ـ تحسني االدخار الغذايئ:

استخدام أكرث استدامة للمواد ذات املصدر الطبيعي  •

ـ الضعف أو الهشاشة مقابل املرونة:

أمواالً أقل األمر الذي يزيد الضعف  •

الصدمات تتسبب يف خسارة الناس ألموالها  •

          ـ يف مجتمعات ما بعد النزاع، فإن قدرة البناء إلعادة التأقلم:

استرياتيجية كسب العيش  •

نظام كسب العيش  •

مؤسسة محلية  •

نتيجة كسب العيش  •
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IX  التقيم:
مقارنة تطلعات األنظمة املختلفة لسبل كسب العيش يف كال البلدين،   •

املضيف و األم.

كتابة مقالة طولها 1500 كلمة عن سبل كسب العيش الطبيعية املصدر أو   •

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.

X  املراجع:

European language levels - Self Assessment Grid http://

europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en. pdf

 Livelihoods, Natural and )2015( Young, H. & Goldman, L

 PostConflict Peacebuilding, Livelihoods, Natural Resources

  and PostConflict Peacebuilding, New York, Routledge

The Yeheb Project of Initiatives of Change UK

 http://yeheb.org/Review of existing georeferenced 

a0310e//009/population datasets http:// www.fao.org/docrep

htm.A0310E06

Making sense of Nigeria’s Fulani-farmer conflic

36139388-http://www.bbc.co.uk/news/world-africa 

L91orLQBFys

Regional Sustainable land and Water Management for Africa

http://terrafrica.org

 Article on Over-grazing and desertification in the Syrian

steppe as the root causes of war

 /2871076/http://www.theecologist.org/News/news_analysis 

overgrazing_and_desertification_in_the_syrian_steppe_are_

.the_ root_causes_of_war

 html Improving lives through safe water & better health

/http://www.foroneanother.org

Council of Foreign Relations Global Conflict Tracker http://

/!#www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137

 Project Wadi Attir: A model of Sustainable Desert

Community in Northern Negev http://www.

sustainabilitylabs.org/ecosystem-restoration/

/soilrehabilitation

 Preview YouTube video Kenyan farmers fighting over scarce

 land

 15a8649bb68368/inbox#/0/https://mail.google.com/mail/u

1=5b?projector

 Building livelihood in Central Somalia

https://youtu.be/L91orLQBFys& WATER

 Preview YouTube video Kenyan farmers fighting over scarce

 land

 15a8649bb683685b?/inbox#/0/https://mail.google.com/mail/u

1=projector

/Building livelihood in Central Somalia https://youtu.be




