طلس نققاط القووة
أط

إصدار :يوونيو ٢٠١٨
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للعائدين/الععائدات" التابع للررابطة األلمانية
الكبار ).(.Deutscher Volkkshochschul-VVerband e.V
ر
لتعليم

أطلس نقاط القوة
س
ت
/العائدات
تقييم الكفاءة  -التعليليم التكمميلي للععائدين/
مقدمة
ألھلية أو عدم وج
قارات أخرى منذ ال ِقدَم :الظروف الممعيشية غير اآلمننة أو الحروب األ
تتم الھجرة إللى بالد أخرى أوو حتى إلى ت
جود فرص
نقص الرعاية الصححية أو عواقب التغيرات المناخيية ،كل ھذه األسسباب تدفع الناس لمغادرة أوطانھھم .وبالرغم من أن الھجرة
عمل أو ص
إلى ألمانيا لييست باألمر الجدديد ،إال ّ
االتحادية وللبلديات.
ة
سنوات األخيرة يممثل تحديًا خاصاًا للدولة
التدفق المتزايد في الس
أن ق
كان الكثر ممن الالجئين يُمنّوون أنفسھم بمستققبل أفضل في أللمانيا .إال أن ھذ ه التوقعات لم يتتم تحقيقھا في كثثير من الحاالت ،وفي تلك
طوعية إلى
طلبات للعودة الط
 ٣٠٫٠٠٠شخص بتقديم ط
٣
بعض الالجئين ععادوا بالفعل إلى أوطانھم األصليية .في عام  ٢٠٠١٧قام
األثناء فإن بع
الحكومة االتحادية في ممكافحة أسباب اللھروب في
ة
صل العدد في اللربع األول من  ٢٠١٨إلى  ٤٠٫٠٠٠شخص .ترغب
بالدھم ،ووص
ن في ألمانيا
ينبغي إعداد الالجئين
صلي مباشرة ،وففتح آفاق مستقبليية جديدة لألشخااص في بالدھم األصلية .وفي ھھذا اإلطار ي
موطنھا األص
سة األلمانية للتعاوون الدولي،
ي الھجرة والتنميية التابع للمؤسس
ولذلك يتم في إطار المشروع العالمي
بأفضل طريققة ممكنة ،من أججل العودة .ك
صلية ،توفر للعائئدين نقطة ارتكازز وإمكانية
مشاريع في ألمانيا ،وتتقديم عروض داعمة قبل العودةة ،وإنشاء ھياكلل في البالد األص
ع
تنفيذ
عن طريق الوزاررة االتحادية للتععاون االقتصادي والتنمية.
ألصلية .ويتم تموييل ھذه التدابير ع
للتوجيه األوللي في الدولة األص
يُعتبر مشرووع "التعليم التكمميلي للعائدين/الععائدات" التابع لللرابطة األلمانية لتعليم الكبار ) Deutscheer Volkshochschul-Verband
ة
ويتم تقديم التعليم التتكميلي في
عداد للعودة .م
 (.e.Vجز ًءا من التدابير الداععمة لتحسين اإلع
عشرة مراكز لتعليم اللكبار في ألمانيا.
ي .يتم تنفيذ
على أساس أسبوعي
ستوى بشكل معيااري .وبسبب التقتقدم المنخفض ،ييمكنك البدء ى
ت منخفضة المس
عروض الدورات
تم تصميم ع
وحدات التعلليم التكميلي المتننوعة ،مثل الخيااطة والتفصيل ،وواألعمال اليدويةة ،بالتتابع بين اللمحاضرين ومرافقي التعلم .وبماا أن العودة
يم
طوال فترة
ن ،يتم توفير مدرببين للرعاية النفسسية االجتماعية ط
لم تكن بالقراار السھل بالنسبةة لمعظم العائدين
التعليم التكميلي.
لبدء التعليم التكميلي يتم إجرراء تقييم الكفاءة "أطلس نقاط القووة" المتاح ھنا ،لكل مشارك ،وذذلك خالل جلسة استشارية .فھذه األداة تمنح
المشاركين إممكانية استكشاف
ف نقاط قوتھم ،وتتوثيق كفاءاتھم.
سوق العمل في د
نتائج تقييم الكفاءة وواحتياجات ق
التكميلي من خالل ج
ي
يتم تطوير الوحدات الفرديةة للتعليم
البلد األصلي .ويتم تنفيذ جميع
العروض كووحدات تأھيل جززئية ،واعتمادھا بعد االنتھاء من التعليم التكميلي بشھادة مطابقة.

ن بخلفيات
شاركون يتمتعون
ستشارات تقييم االكفاءة تحديات خاصة :فالمشا
روف اإلطارية العامة ،يواجه مستشارو ومس
نظرًا للظر
ختلفة في بالدھمم األصلية.
وھياكل اجتماعية مخ
ل
شديدة التنوع ومھاررات لغوية مختللفة للغاية ،وسيععودون إلى بيئاات عمل
ة
ثقافية
طلس نقاط القوةة" موجود حاليًًا في حالة
لذلك توفر األداة الحالية ممواد حساسة ثقاافيًا ،تركز االھھتمام على مواررد كل فرد" .أط
رات األولى.
سيتم تكييفه وف قًا الحتياجات اللمستشارين والممستشارات ،بمججرد توفر الخبر
تجريبية ،وس
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أھداف ومنھھجيات أطلس ننقاط القوة
ن مجموعة
المشورة لھم عبارة عن
ة
فالمطلوب تقديم
ب
سياق مشورة الععودة إلى بعض المتطلبات المععقدة.
تقييم الكفاءة في سي
يخضع م
شديدة التنووع بسبب أصوولھم ،وثقافاتھمم ،ولغاتھم ،وممستوياتھم التعليليمية ،ومؤھالتتھم )المھنية( الرسمية وغير الرسمية.
من أن ھذا األمرر ينطبق أيضًا على دورة االنندماج التقليدية ،إال ّ
ظام مجتمع
أن األمر ھنا ال يتعلق باالندماج في نظ
وبالرغم ن
ضل طريقة مممكنة للظروف الموجودة في اللبلد األصلي .ووسواء كنا نتحددث عن متطلباات أسواق
بل باإلعداد بأفض
األغلبية ،ل
ضيف ،فھي أموور تختلف
في المجتمع المض
الذي يجب أن يتوققعه العائدون ي
العمل المحللية أو الھياكل ااالجتماعية ،وممدى القبول ي
بشكل كبير من حالة ألخخرى .وخالفًا لللعديد من األدووات ،التي تم تطويرھا في االسنوات األخيررة لتحسين االندماج في
شورة .مما ي
فإن ھذه األبعاد المذكورة مھمةة ھنا عند المش
أللماني )اجتماععيًا ومھنيًا( ،ن
المجتمع األ
يعني بدوره أن الممتخصص
بعين االعتبار.
األصلية ،ويأخذھا ن
،
رف احتياجات البالد
المدرﱠب يعر
حو الموارد .والھدف األساسي ھو تحديد
النظرة الشاملة للفردد والموجھة نح
ة
سي على
طلس نقاط القوةة" بشكل أساس
يركز "أط
كانات الفردية ،ممع مراعاة الجوانب الثقافية ،واألألفضليات المتعللقة بالجنس .ينبغغي أن يقوم تقيييم الكفاءة
الكفاءات واللمھارات واإلمكا

خص المطلوب تقديم المشورة له ،وأن يؤددي إلى معرفةة الشخص
القريب والبعيد للشخ
ب
ظور وتوجيه لللمستقبل
بتوفير منظ
ك بحكايته
لى توفير صورة ذاتيه أفضل .يأتي كل مشارك
بموارده الذاتية ،من خالل انعكاس نقاط القوة الخاصة بهه ،مما يؤدي إلى
ت الخاصة به ،المكتسبة في اللبيئة الخاصة أوو المھنية.
الخاصة ،وببالتالي بالكفاءات
التكوين من قِبل ممثلثلي وممثالت ممؤسسات التعلييم التكميلي المتتعاونة في
ن
أثناء عملية
تم فحص الحساسية الثقاففية لألداة ء
الحتياجات
تواصل ،والتحققق منه وفقًا لال
عبارة عن مستنند عمل ،يتم تككييفه بشكل متو
إلضافة إلى أنن ھذه األداة ع
الخارج .باإل
طلس نقاط القوةة" تم تحليل أددوات تقييم الكففاءة الموجودة بالفعل مع الترركيز على
الخاصة باللبلد وبالثقافة .ععند إنشاء "أط
ي خدمات
شات للخبراء معع مختلف منظممات المجتمع اللمدني ،وموفري
الھجرة والھھروب .وعالوةة على ذلك ،فققد تم عقد مناقش
ن الواضح
ق المجربة والممستخدمة ھناك .وقد أصبح من
للتعرف على الطرق
ف
التعليم التكمميلي ،والجمعياات ،ومراكز اللمشورة،
خدامھا مع أي شخص مطلووب تقديم المشوورة له .حتى أأن المشاركين في األمر
يوجد مفھوم أو ماادة ،يمكن استخ
د
أنه ال
شديدة التنوع ،التي يتم فيھا اختبارر خريجي
ة
لكي يتم مراعاة االظروف
عة من األدوات المتنوعة ،ي
ستخدام مجموعة
يفضلون اس
ألدوات التي تم تتطويرھا حتى اآلن غالبًا
لديھم أي خبرة مدررسية .إال أن األ
جنبًا إلى جنب ممع األشخاص االذين ليس م
الجامعات ج
خفض ،للوصوول إلى جميع ااألشخاص
على مستوى منخ
حددة فقط .أما ""أطلس نقاط القلقوة" فيعمل عل
تستھدف مجموعة محد
ف
ما
على متطلبات االشخص المطلووب تقديم المش
المطلوب تققديم المشورة للھم .واعتمادًا ع
شورة له ،يمكن معالجة األجزاء الفردية
نطبق على
منطقية بالنسبة له .وواألمر نفسه ينط
ة
والمختلفة ممن تقييم الكفاء ة .كما يحق للممستشار حذف أي أجزاء إذا لم تكن
الفردية .ودائ ًما ما يكوون التمديد
.
كتوجيه لتحديد الكفاء ة في سياق الممشورة
ه
خدام التوقيتات المحددة
استخدام الممواد .يتم استخد
ً
المجموعات وكذلك عند اللمشورة الفرديةة أمرًا ممكنا وممرغوبًا.
ت
عند معالجة األداة مع
الزمني د
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األساسيات:
نقاط القوة:
أطلس ط
جماعي.
صص لتقييم الكفااءة الفردي والج
مخص
مع المجموعات.
حسب الرغبة ع
يتمتع بمدى زمني يببلغ حوالي  ١٢٠دقيقة  /المشوورة )الفردية(  /يمكن تمديده ح
نقاط القوة
متطلبات ممستشار  /مستششارة أطلس ط
ت من االلتزام باللمبادئ األساسية التالية:
يجب التأكد ففي جميع األوقات

السرية

العدالة

النحياز
)الحيادية( عدم اال

الشفافية

صوصية
الخص



السلوك الحساس من الناحية الثقاففية ،والتعامل عللى قدم المساواة ،من األمور المھھمة بشكل خاص



ه
تتضمن الھجرة،
ن
ستشارة حساسًا تجاه السير الذاتتية التي
ييجب أن يكون االمستشار  /المس
وتجاه ثقافات التعلم ،والمواقف
ض.
ص ذوي الخلفية اللمھاجرة ،وأن يتتمتع بقدر كبير ممن تحمل الغموض
حياتية لألشخاص
الح



جب أن يمنح المششارك الشعور بأننه يتعامل في بيئئة آمنة ومحمية.
رية والوالء ،ويج
يللتزم المستشار  /المستشارة بالسر



ييجب أن تكون األألھداف واإلجراءءات وإمكانيات استغالل تقييم الككفاءة شفافة للمشااركين والمشارككات من البداية.



حيزة لنتائج بعينھھا.
طوعية دائ ًما وغير متح
ة
المشاركة في تقيييم الكفاءة



ييعمل تقييم الكفاءءة على إبراز نقااط القوة وعلى دعم الفرد .وال يننبغي في سياق اللمشورة أن يتناممى توقع الشخص
ص المطلوب
تققديم المشورة له ببالحصول على ففرصة عمل في بلده األصلي بعدد عودته إلى بلده بأمان.



لمشورة له.
لمطلوب تقديم الم
صة بالشخص الم
خالل المشورة يينبغي البدء في عملية توجيه المموارد وإظھار ننقاط القوة الخاص
خ
جية للمستقبل في ننھاية تقييم الكفاءءة.
الفكرة المركزية ،من أأجل التمكن من تتطوير إستراتيج
ة
وأثناء المشورة يججب إبراز

طلوب تقديم المش
في الكفاءة اللغويةة للشخص المط
شورة ناجحة ي
خاصة لتحقيق مش
إحدى التحديات الخا
تتمثل ى
شورة له .ولذا يينبغي على
عاة النقاط التالية.
المستشار  /االمستشارة مراعا

اللغة





ت.
في حالة الكفاءة اللغوية المحدودة يجب تكييف سرعة اللغة وواختيار الكلمات
ي
مفھوم بشكل صحيح.
م
دائ ًما من أنه يفھم بشكل صحيح ومن أنه
يينبغي على المسستشار التأكد ئ
تصورات واستيعاب المستشار ال تتتطابق مع
ت
المستشارة حساسية إدرا ك أن
ة
المستشار /
ر
ييجب أن يكون لدى
يعاب الشخص المطلوب تقديم المشورة له.
صورات واستيع
تص
ص ،بشكل
شار  /المستشاررة بالتأمل في الصورة العكسيية لدوره الخاص
ك ،يوصى بشددة بقيام المستش
عالوة على ذلك
ع
تجاه المشارك .فاإلللمام باللغة األلممانية ال عالقة لله بالذكاء.
دووري ،من أجل تجنب السلوك التحقيري ه
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أطلس نقاط القوة
ھيكل س

ي
إستراتيجيتي

أھدافي  /أفككاري
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طة بي /
البيئة المحيط
أماكن تععليمي

جذووري

قوة الخاص بي
أطلس نقاط القو

__________________
__________
االسم________________ :

_____
___________
___________
تاريخ الميالد__________ :
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رئيسية ألطلس نققاط القوة
المجاالت الر

جذووري )حوالي  ٣٣٠دقيقة(
من أنا؟
شجرة(
"سوسيوجرام"//حديقة زھور/ش
ت ،وأين ولدت؟ ااقتراحات للتنفيذ :يُرجى رسم خرريطة ذھنية )مخخطط اجتماعي "
من أين أتيت
المشارك في المنتصف ،وملء الخريطة الشخصية وخرييطة العالقات أثنناء الجلسة االستتشارية.
ك
مع

صف
ص .وفي المنتص
شجرة( لألشخاص
"/حديقة زھور/ش
صة يُرجى رسم خخريطة ذھنية )ممخطط اجتماعي "سوسيوجرام"
العائلة الخاص
صية.
خريطة العالقات الشخص
ة
يوجد المشاررك .اعمل بالتواززي على
فالي؟
جي؟ كم عدد أطفا
من ينتمي لععائلتي؟ من ھي ززوجتي/ھو زوج

زلت أھتم؟
بمن ما ت

من ھم أصددقائي؟ أين ھم؟

جاالت
خاص وكذلك مجا
اكتب األماكن واألشخ
سجل المحطات الففردية ھنا .ب
محطات حيااتي )استخدم وررقة العمل "حديققة الزھور" وس
العمل ،التي يرتبط بھا المشاارك ،في الزھورر(
صغيرة ،مدينة(
أين كنت أعييش طيلة الوقت؟؟ )قرية ،مدينة ص

ماذا فعلت ھھناك؟ )المدرسة ،،العمل ،أوقات الفراغ(
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القدوة
شاركة؛
صفات الشخصية لققدوة المشارك/المش
تي؟ )حدد أھم الص
من دائرة األصدقااء مھمين/كانوا مھمين في حياتي
أشخاص من العائلة ومن
ص
أي
ى/تسعى إليه؟(
لھا؟ ما الذي يسعى
ت لدى المشارك؟ مما ھي الصفات الممھمة بالنسبة له/لھ
ثل العليا/الطموحات
وما ھي ال ُم ل

لماذا؟

القيم
صية(
ضافية القيم الشخص
سبة لي في الحياةة؟ )الورقة اإلض
ما ھي األموور المھمة بالنس

في العائلة ،ممع األصدقاء ،باالنسبة للعمل؟

ما الذي أداففع عنه وأدعمه بشكل خاص؟

ار مشروع "التعلليم التكميلي
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اللغة
ما ھي لغتي//لغاتي األم؟ ما ممدى إجادتي للقرراءة والكتابة بلغغتي/لغاتي األم؟ )استخدم ھنا وررقة عمل "مذكررة تعلم اللغة" إذا كانت
مناسبة(

ضا؟ ما مدى إج
ت
ما ھي
جادتي للحديث بھھذه اللغات وفھممھا وكتابتھا؟
اللغات التي أتحدثھا أأي ً

اللغة األم

حدودة معرفة
محد

متوسطة

جيدة

لغات أخرى:
اللغة:

حدودة معرفة
محد

متوسطة

جيدة

اللغة:

حدودة معرفة
محد

متوسطة

جيدة

اللغة:

مححدودة معرفة

متوسطة

جيدة

اللغة:

حدودة معرفة
محد

متوسطة
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جيدة

صة بي
االتصاالت الشخصية الخاص
صاالت )ھاتف ،برريد
أو غيرھم في بلددي األصلي؟ كيف تتم ھذه االتص
صاالت مع األصدققاء أو األقارب و
حافظ على االتص
ھل مازلت أح
إلكتروني ،ررسائل ،برنامج ))Skype؟

ھل يمكنني/ھھل سأقوم باستخخدام ھذه االتصاالت بعد العودة؟
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يئة المحيطة بي ووأماكن تعليمي ) ٤٥دقيقة(
البيئ
الحياة االجتمماعية
ي؟
األسرة في ألمانيا أو ففي بلدي األصلي
ة
خل نطاق
ما ھي المھاام الخاصة التي ككنت أقوم بھا داخ

في الحي؟

في األندية )الثقافية(؟

في الطائفة الدينية؟

المنزل
َ
بز؟
الطبخ/الخ ؟
عند
ما ھي الخبررات التي أمتلكھاا في المنزل ،وع

أن أطبخ ،ولمن؟
ماذا أحب ن

ي كنت أمارسھا بالفعل في المنززل؟
شطة األخرى التي
ما ھي األنش

سنين واألطفال
رعاية المس
ھل سبق لي االعتناء باألطفافال؟

يسعدني االعتناء باألطففال؟
ي
ھل

ضة ،الغناء ،الرققص ،الخروج في الھواء الطلق ،التعلم؟
أن أفعل مع األطففال؟ )مثالً اللعب ،القراءة ،الرياض
ماذا أحب ن
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المرضى؟
؟
سن أو
لي رعاية كبار الس
ھل سبق ي

يسعدني رعاية المسنينن أو المرضى؟
ي
ھل

طبية
المعارف الط
ي أمتلكھا؟
ما ھي المعاررف الطبية التي

األعمال اليددوية
يء بالضبط؟ )التففصيل/الخياطة ،معالجة الخشب ،،إصالح
ھل أمتلك خببرة في مجال األألعمال اليدوية؟ إإذا كان األمر كذللك ،ففي أي شي
ج ،اللحام ،النجاررة ،أعمال البناءء(
ح األجھزة الكھرربائية )التلفاز ،االراديو( ،النسيج
السيارات والدراجات ،إصالح

ھل يمكنني تتجديد مسكني؟ ددھان الحوائط ،ووصقل األبواب ووتلميعھا؟
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الزراعة
به بالضبط؟
ھل سبق لي العمل في الحقلل أو في الحديقة؟ ھل لدي خبرة في التعامل مع االحيوانات؟ ما اللذي كنت أقوم ه
الزراعة
مع الحيواننات

أين
ن

طة
األنشط

في الحقل

الحديقة
ة
في

اإلبداع
ھل أنا مبدع؟

ھل أستمتع بصنع الجديد ،ووالتفكير خارج الصندوق؟

ص أو الغناء أو العزف باألدوات الموسيقية أو التلتمثيل المسرحي أو ممارسة الريياضة؟
ھل يمكنني الرسم أو الرقص

ج؟
ھل يمكنني تنفيذ تسريحات الشعر والمكياج

عل بين الثقافات
كفاءة التفاع
عد ،وطرق
الخلفيات الثقافية المختللفة؟ مثل القواع
ت
ص ذوي
ختلفة وعند التعاامل مع األشخاص
لفت انتباھي )تعلمتهه( في البالد المخ
ما الذي ت
التعامل ،والععادات ،والتقاليدد ،وأساليب الحيااة؟
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تعاملت مع ھذا األمر؟
ت
جبني وما الذي للم يعجبني؟ ولمااذا؟ كيف
ما الذي أعج

العمل١

المدرسة  /المھنة  /خبرات
ت بھا في بلدي األصلي وفي ألماانيا؟
ما ھي المداررس التي التحقت
من … إلى ….
ن
المدرسة

الشھاددات/التقارير الممدرسية

نشطة التي قمت بھا؟
عليه؟ ما ھي األنش
التدريب الذي حصلت ع
ب
؟ /ما ھو
ما ھي المھننة التي تعلمتھا؟/
الشھاددات/اإلثباتات
….
من … إلى …
المھنة  /التدريب  /النشاطط

القادمين من بالد أصلية ذات أسواق
ن
شورة لھم،
لمطلوب تقديم المش
سب لألشخاص الم
ربط مع أماكن التععليم المحددة مسبقًاا .وھو األمر المناس
 ١ھنا يمكن الر
جد لديھم تدريب مھھني تقليدي.
عمل منظمة ببشكل غير رسمي نوعًا ما ،وال يوج
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لعمل
الخبرات المھھنية وخبرات الع
على يديه؟
في أي مكان؟ من الذي تعلمت لى
سبق لي العمل ي
ي أمتلكھا؟ أين س
ما ھي الخبررات المھنية التي

األنشطة بدقة قدر اإلمكاان
ة
رجى تحديد
واصلت مساعدة العائلئلة أو األصدقاء؟ )في التجارة ،في الزراعة ،في المنزل(  -يُ ى
ت
كيف
العمل
مكان ل

من … إلى ….
ن

طة
األنشط

أعمال حرفية(
ل
سوب ،رخصة قييادة ،دورة
)دورة لغة ،دورة حاس
ة
صلت عليھا
ضا؟ ما ھي الددورات التي حص
ماذا تعلمت أأي ً
طة
األنشط
من … إلى ….
ن
دورة/تعليم تكميلي
م

ي؟
الذي مثّل صعوبة لي
شيء أعجبني خالل األنشطة/التدريببات؟ ما الذي أثاار اھتمامي أكثر؟؟ ما الشيء ي
ما أكثر ء
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أھھدافي وأفكاري ) ١٥دقيقة(
ما ھي رغبباتي وأھدافي؟
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ي  ٣٠دقيقة(
إسترراتيجيتي )حوالي
يمكنني االستفادة من ققدراتي وخبراتي؟
ي
كيف
تحليل SWOT؟

مجال أريد العمل بعد عودتي؟
في أي ل

عل ّي تطويره؟ ما االذي يجب عل ّي العمل عليه؟
ھل تتوافق ككفاءاتي مع رؤيتيتي المستقبلية؟ ما الذي يجب ل
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للعائدين/الععائدات" التابع للررابطة األلمانية
الكبار ).(.Deutscher Volkkshochschul-VVerband e.V
ر
لتعليم

ما ھي اإلمككانيات المتاحة للي لمواصلة التععليم التكميلي؟

ف؟(
ألصدقاء ،المعارف
من يمكنه تتقديم المساعدة للي؟ )األسرة ،األ

تظھر؟ ) SMARTمحددة ،قابللة للقياس ،مقبوولة،
ما ھي الصعوبات التي يمكن أن تظ
يجب عل ّي فعله لتححقيق أھدافي؟ ا
ما الذي ب
معقولة ،مقييدة بالوقت(
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