Volontary refugee Internship /
السنة التطوعية البيئية
____________________________________________________
عرض تدريب بالمحطة البيئية بمدينة فرايبورغ | شباط (فبراير) 6102

إن المحطة البيئية بفرايبورغ هي المركز التدريبي في مجال البيئة في منطقة فرايبورغ ،حيث يقوم هذا المركز
بتنظيم حوالي  033تظاهرة في السنة لألقسام المدرسية واألطفال حول المواضيع التربوية التي تخص الطبيعة
والبيئة ،كما ينظم كذلك حوالي  033تظاهرة أخرى حول نفس المواضيع ولكن للكبار وفئات متلقية خاصة ،وتجدر
اإلشارة إلى أن  00333شخص يقومون سنويا بزيارة المحطة البيئية.
السنة التطوعية البيئية تحتوي على المجاالت التالية (حسب االتاا )
 صباحا أو بعد الظهر وحسب االتفاق حوالي  00إلى  03ساعة في األسبوع.
 العمل الجماعي مع متدربين اثنين عاديين  /متدربتين عاديتين من نفس العمر ( 03سنة) اللذان يقومان /
اللتان تقومان بقضاء السنة التطوعية البيئية.
المهام وإمكانيات التأهيل حسب اإلتاا
 المشاركة في العمل مع فريق "القسم المدرسي األخضر" ويعني هذا في بادئ األمر التدريب على
التظاهرات حول المواضيع التربوية التي تخص الطبيعة والبيئة والموجهة لألطفال والشباب وبعد ذلك
القيام بإعطاء إرشادات بسيطة وكذلك المشاركة في اجتماعات الفريق.
التعرف على الطرق التربوية حول البيئة ،وبعد التمرن القيام باإلشراف الفردي على مجموعات األطفال
والشباب في تطبيق الحفاظ على البيئة.
 إعداد أدوات تمد بالمعلومات وإعالنات التظاهرات
 المساعدة في مجموعة الحديقة (يوم الخميس بعد الظهر) في الحديقة العضوية على مدار السنة من نثر السماد
إلى المحصول
 التعرف على مختلف أنواع النباتات والحيوانات المحلية
 إعداد "سرير عالمي" في الحديقة العضوية
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المساعدة في إعداد أدوات التكوين وفي اقتناء الحاجيات
المشاركة في مشروع التالميذ "باحثون ومخترعون" (يوم اإلثنين بعد الظهر)
األشغ ال المكتبية كالعمل ببرنامج إكسيل ،إعداد القوائم ،صيانة البيانات ومعالجتها ،وضع الصور
والمقاالت الصحفية في األرشيف
توزيع وإرسال البرامج والنشرات اإلعالمية
ترتيب وتنظيم أدوات الدرس واألجهزة
المساعدة في أيام األحد المفتوحة وفي تظاهرات أخرى
اإلشراف على الالجئين خالل العطل والمدارس الصيفية واأليام العملية وأكاديمية األطفال ...

إمكانية القيام بدورة تدريبية لدى شركة  jakaمع خيار الحصول على مكان للتأهيل المهني
 شركة  jakaالمتخصصة في العمليات الرقمية وتقديم الخدمات
 في مجال الهندسة اإللكترونية ،والميكانيك اإللكترونية
 مرة في األسبوع بعد الظهر
المدة 6 :أشهر إلى  00شهرا ،كذلك ابتداء من 0.32.0306
شروط المشاركة
 العمر بين  06و  06سنة
 التوفر على المعلومات األساسية في اإلنجليزية أو األلمانية مرغوب فيه
 الوضع :الجئ له احتمال اإلقامة الدائمة (الحاملون والحا مالت للجنسيات اإليريترية ،اإليرانية ،العراقية،
السورية ) أو طالب/ة لجوء معترف به/ـا
 اهتمام بالمجاالت التي تم ذكرها أعاله
 القدرة على العمل الجماعي والقدرة على اإلبهار
 المتعة في العمل مع األطفال والكبار في الحديقة
جدول أسبوعي نموذجي
اليوم
الصباح
بعد الظهر

اإلثنين
دروس
األلمانية ،في
الخارج
المحطة البيئية
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في الخارج
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دروس
األلمانية ،في
الخارج
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السبت
فارغ

األحد
فارغ

فارغ

المحطة البيئية
عند االقتضاء

إذا كانت دروس اللغة األلمانية تجرى بعد الظهر فسيتم تغيير الجدول الزمني

المصروف



سيتم الحصول على مبلغ  083أورو في الشهر ( )%03استنادا على شروط السنة التطوعية البيئية ( )FÖJفي والية بادن
فورتنبيرغ.
سيتم إعطاء بطاقة االشتراك السنوية لوسائل النقل العمومية في المنطقة

الموظاة المختصة:
المحطة البيئية فرايبورغÖkostation Freiburg, Svenja Fugmann, Falkenbergerstr. 21 B, 79110 ،
Freiburg,
الهاتف ، 0761/ 892333 :البريد اإللكترونيsvenja.fugmann@oekostation.de :
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