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 6102( فبراير)شباط |  المحطة البيئية بمدينة فرايبورغبعرض تدريب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا المركز ذهقوم يئة في منطقة فرايبورغ، حيث يإن المحطة البيئية بفرايبورغ هي المركز التدريبي في مجال الب
يع التربوية التي تخص الطبيعة المواضاألطفال حول لألقسام المدرسية و ةفي السن تظاهرة 033بتنظيم حوالي 

، وتجدر خاصةتظاهرة أخرى حول نفس المواضيع ولكن للكبار وفئات متلقية  033حوالي  لككذ نظم، كما يةالبيئو
  .  بزيارة المحطة البيئيةسنويا شخص يقومون  00333اإلشارة إلى أن 

 

 (تاا حسب اال)ية تحتوي على المجاالت التالية السنة التطوعية البيئ

  ساعة في األسبوع 03إلى  00صباحا أو بعد الظهر وحسب االتفاق حوالي. 

  ان يقومان اللذ( سنة 03)من نفس العمر  متدربتين عاديتين/ عاديين  ثنيناالعمل الجماعي مع متدربين/ 
 .البيئية السنة التطوعيةقضاء اللتان تقومان ب    

 

 تاا المهام وإمكانيات التأهيل حسب اإل

 على التدريب ا في بادئ األمرويعني هذ "القسم المدرسي األخضر"مع فريق في العمل شاركة الم  
 ذلك   لألطفال والشباب وبعد  ة والبيئة والموجهةالطبيعالتي تخص  التربوية المواضيع حولالتظاهرات      
 .لك المشاركة في اجتماعات الفريقوكذإرشادات بسيطة إعطاء القيام ب     
 طفال األاإلشراف الفردي على مجموعات ب القيام وبعد التمرن ،لتعرف على الطرق التربوية حول البيئةا     
   .  تطبيق الحفاظ على البيئةفي  شبابالو     

  مد بالمعلومات وإعالنات التظاهراتت أدواتإعداد  
  من نثر السماد مدار السنة  علىفي الحديقة العضوية  (يوم الخميس بعد الظهر)المساعدة في مجموعة الحديقة

 إلى المحصول

  التعرف على مختلف أنواع النباتات والحيوانات المحلية 

 في الحديقة العضوية" سرير عالمي" عدادإ  
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  التكوين وفي اقتناء الحاجيات إعداد أدواتالمساعدة في 

  (يوم اإلثنين بعد الظهر" )باحثون ومخترعون" التالميذالمشاركة في مشروع  

 ال المكتبية كالعمل ببرنامج إكسيل، إعداد القوائم، صيانة البيانات ومعالجتها، وضع الصوراألشغ 
 المقاالت الصحفية في األرشيفو     

  توزيع وإرسال البرامج والنشرات اإلعالمية 

 ترتيب وتنظيم أدوات الدرس واألجهزة 

 المساعدة في أيام األحد المفتوحة وفي تظاهرات أخرى 

 وأكاديمية األطفال  واأليام العمليةالمدارس الصيفية لالجئين خالل العطل واإلشراف على ا... 
 

 للتأهيل المهني كانمع خيار الحصول على م jakaلدى شركة  يةتدريبدورة إمكانية القيام ب

  شركةjaka  عمليات الرقمية وتقديم الخدماتالفي المتخصصة 

  الهندسة اإللكترونية، والميكانيك اإللكترونيةفي مجال 

 عد الظهرمرة في األسبوع ب  
 

  0.32.0306لك ابتداء من شهرا، كذ 00أشهر إلى  6: المدة
 

 شروط المشاركة

  سنة 06و  06العمر بين 

  التوفر على المعلومات األساسية في اإلنجليزية أو األلمانية مرغوب فيه 

 مالت للجنسيات اإليريترية، اإليرانية، العراقية، االحاملون والح)مة الدائمة له احتمال اإلقاالجئ : الوضع 
 ـا/ة لجوء معترف به/أو طالب( السورية      

  كرها أعالهذاهتمام بالمجاالت التي تم 

 القدرة على العمل الجماعي والقدرة على اإلبهار 

 المتعة في العمل مع األطفال والكبار في الحديقة 
 

 نموذجي جدول أسبوعي
 

 اليوم اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت األحد
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 ر الجدول الزمنييفسيتم تغيبعد الظهر تجرى  ا كانت دروس اللغة األلمانيةإذ
 

 المصروف 

 ة البيئية استنادا على شروط السنة التطوعي%( 03)في الشهر أورو  083 سيتم الحصول على مبلغ(FÖJ ) في والية بادن 
 . نبيرغتفور      

 سيتم إعطاء بطاقة االشتراك السنوية لوسائل النقل العمومية في المنطقة  
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