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 مقدمة
 

 لماذا أعددنا هذا الدليل
 

حيث أن العالم يتعرض للتهديد بسبب التغيرات المناخية 

 :وذل لألسباب التاليةالدليل ا بإعداد هذه فقد قمن

على  ين واألطفالرفع الوعي بين الشباب والمواطنل -

حد سواء بقضايا التحكم واالستفادة من مصادر 

 .الطاقة المتجددة وتطوير تلك المصادر
قضية التغير عن وجهات نظر جيل الشباب نقل  -

المناخي وخصوصاا بالقضايا المتعلقة بالنمط 

 هموأنماط همتصرفاتب لتحكموذلك ل االستهلكي

 .المتغيرة
عداد وتطوير أدوات ومواد تدريبية للشباب لتعزيز إل -

البرامج والنشاطات ودعم العملية التعليمية، والمعرفة 

 .المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة

 

 أين ومتى أعددنا هذا الدليل
 

( م2212أيار،  11 – 7)الفترة الواقعة بين  اليونان في -تم إعداد محتوى هذا الدليل في جزيرة لفكادا

برنامج تفعيل خلل من ( الطاقات الثلث يمكن أن تنقذ كوكبنا: الطاقة المتجددة)كجزء من مشروع 

 . 3.2الشباب 
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 من أعد هذا الدليل
 

الجزائر، مصر، فرنسا، : أربعة وعشرون مشاركاا يمثلون اثنتي عشرة منظمة عاملة في تسع دول

 .، األردن، المغرب، رومانيا، اسبانيا وتونساليونان

 

هذه المنظمات هم من المهتمين بموضوع الطاقة المتجددة وليسوا جميعاا متخصصين في هذا  أعضاء

 .المجال
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 كيف قمنا بإعداد هذا الدليل
دول المتوسط ممثلي الجمعيات ومؤسسات تبادل الخبرات واألفكار بين وعن طريق تنظيم ورش عمل  -

 .مصادر الطاقة المتجددة على نماذج تمثل استخدامات العمليةإجراء التجارب ولمشاركة ا
 .اختيار مواد ذات علقة بموضوع الطاقة المتجددة -
 .القيام بزيارات ميدانية -
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 لمن اعددنا هذا الدليل
 .الشباب الفاعلين واألطفال في دول البحر المتوسطهذا الدليل يستهدف 
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 مدربينإعداد ال

 تعريف
 

 ألمثلةومن ا. الطاقة المتجددة هي الطاقة المنتجة من المصادر الطبيعية دون أن يكون لها أية أضرار

 .الحيواناتفضلت الشمس، الرياح، المياه، النبات و: عليها
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 معلومات أساسية
 :األشكال األساسية للطاقة المتجددة هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة الشمسية
 تعريف

 .طاقة التي تستخدم أشعة الشمسهي ال

 
 أنواعها

تستخدم أشعة الشمس لتسخين المواد  :حرارية -
 .المختلفة مثل الماء المخزن في أنابيب معدنية

تستخدم أشعة الشمس لتوليد الطاقة من  :يةسكهروشم -
  .خلل استخدام ألواح توليد الطاقة الشمسية

 طاقة الرياح
 تعريف

لطاقة من خلل استغلل هي القوة المستخدمة لتوليد ا

  .حركة الرياح

 الطاقة المائية

 تعريف
ستخدم خصائص المياه في توليد وهي القوة التي ت

 .الطاقة
 

 أنواعها
تستخدم قوة المياه المتدفقة في توليد  :الكهرومائية -

 .الكهرباء

الحرارة الصادرة بصورة طبيعية من  :الحرارية -
  .المياه تستخدم في عمليات التسخين

 وقود الحيويال

 تعريف

الزيوت الناتجة بصورة طبيعية في التربة يتم تهيئتها 

 .لتستخدم كوقود

 
 أنواعها

تستخرج من الدهون ومخلفات أنواع وهي : حيوانية -

 .الحيوانات
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 .تستخرج من النباتاتأنواع وهي : نباتية -
 

 الكتلة الحيوية

استخدام مخلفات النباتات في إنتاج الغاز وهي 

 .الحيوي
 

 ىأخر

إلى جانب هذه المصادر الواسعة االنتشار يتم العمل على العديد من األفكار الجديدة لتطوير مشاريع 

 .الطاقة المتجددة
 

 الخصائص العامة للطاقات المتجددة

 متوفرة للجميع .1
 مستدامة .2
 ليس لها تأثير على البيئة .3
 تحدث بفعل الطبيعة .4
 يمكن أن تكون مثاليةانتاج الطاقة منها أساليب  .5

 

 لميزات العامة للطاقات المتجددةا

 يمكن أن تتوفر مباشرة في منزلك .1
 التشارك بهاكما يمكن يمكن أن تخّزن  .2
 في المناطق غير المأهولة بالسكانيمكن االستفادة منها  .3
 من الجهد قليليمكن أن تنتج كمية كبيرة من الطاقة ب .4
النقل والمواصلت، طواحين الماء والهواء، التدفئة، )يمكن استخدامها في العديد من النشاطات  .5

 .(،الخ...
 .بأن الطاقات المتجددة أكثر ملئمةا من الطاقات التقليدية ثباتمن السهل إ .1

 

 التحديات العامة الستخدام الطاقات المتجددة

حالة بتوجب نقلها ليتم استخدامها وهو شبيه تماماا إذا تم إنتاج هذه المصادر بكميات كبيرة، فإنه ي .1

 .الطاقات التقليدية
 .طرق اإلنتاج باهظة الثمن .2
في صالح استخدام ( أي نوع يمكن أن يؤثر على السياسات البيئية)ضغط الجماعات السياسية  .3

 .الوقود التقليدي يوقف أو يعطّل عملية التحّول نحو استخدام الطاقات المتجددة
ص، أكثر كفاءة العلمية لجعل هذه الطاقات آمن، أرخواألبحاث المزيد من التحقيقات ى الحاجة إل .4

 .وفي متناول الجميع بسهولة
 .تحتاج إلى مساحات كبيرة لتنصيبها وتركيبهايمكن أن  .5

 



 

10 

 مساندةأدوات وطرق تعليمية 
 

المختلفة ومن هذه ق األنشطة بالتجربة العملية وتطبيإذا ُدّعمت  وفاعليةتُصبح طرق التعليم أكثر انتاجيةا 

 :األنشطة

 التجارب -
 األلعاب -
 ةرح التفاعلياالمس -
 الرسم -
 التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو -
 األعمال اليدوية -

 

 التجارب
 ها وأدواتكما تقترح كل مجموعة تبني خطة معينة لها تقسيم األطفال المتدربين إلى مجموعات، يمكن 

 .هاوأفكار تهامعرف

 1تجربة 
سيتعلم األطفال . تصاص أشعة الشمس بعدة ألوانام

من خلل هذه التجربة بأن المكبّر يمكن أن يُرّكز 

هو أفضل األلوان سيتعلمون ما ما كأشعة الشمس 

تجربة رقم /ارجع إلى الملحق .المتصاص الضوء

(3.) 
 

 

 :الشرح
 اسمح لألطفال باللعب بالمكبّر -
 اعطهم أوراق مختلفة األلوان -
 مس على هذه األوراق باستخدام المكبّررّكز ضوء الش -
 دعهم يستكشفون النتائج -

 

 

 :فّكر ثم أجب
 األشياء سابقاا؟ كيف كنت تقوم بإشعال -
 فضل إلشعال األشياء؟األ ي الطريقةه ما -
 كيف يمكن أن تستفيد من هذه التجربة في منزلك؟ -
 ماذا حصل عندما استخدمت ورقة بيضاء؟ لماذا؟ -
 رقة قاتمة؟ لماذا؟ماذا حصل عندما استخدمت و -

 

 2التجربة 

 توربينة الهواء

 :الشرح
نموذج اتبع الصور واستخدم المواد المتوفرة لبناء 

. توربينة هواء مصّغرة والتي تستخدم كمضخة ماء

 .1تجربة /ارجع الى الملحق
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 :فّكر ثم أجب
 لماذا نحتاج الذيل؟ -
 في ماذا أيضاا يمكن أن نستخدم هذا النموذج؟ -
 تستخدم هذا النموذج في المنزل؟هل يمكنك أن  -

 

 3تجربة 

 شواية شمسية
 :شرح

 

اتبع الصور واستخدم المواد المتوفرة لبناء نموذج شواية 

شمسية والتي تُرّكز أشعة الشمس وتستخدم للتسخين 

 .2تجربة /ارجع الى الملحق. والطبخ
 

 :فّكر ثم أجب
 كيف يمكن أن تجعل هذه الشواية أكثر كفاءة؟ -
 ار التي يمكن أن تستخدم هذا الجهاز؟ما هي األعم -

 4تجربة 

 نموذج بيت بيئي
 :شرح

البيت اتبع الصور واستخدم المواد المتوفرة لبناء نموذج 

الذي يمكنه أن يخّزن ويستفيد من الطاقات الطبيعية  البيئي

لكي تصبح مستقلا عن ( الشمس، األمطار، الرياح، المياه)

 .استخدام أنواع الطاقة التقليدية
المدّرب يجب أن يحاول تشجيع ومساعدة الصغار لتجربة 

تنفيذ هذا التمرين بصورة عملية واستخدام عناصره 

 .المختلفة
 

 :فّكر ثم أجب
 ماذا أضافت هذه التجربة إلى معرفتك؟ -
 ما هي األشياء األخرى التي تحتاج أن تضيفها إلى هذا النموذج لتزيد استفادتك منه؟ -

 

 5تجربة 

 (مجفف شمسي)نشافة شمسية 
 :شرح

 نشافةاتبع الصور واستخدم المواد المتوفرة لبناء نموذج 

يمكن أن تستخدم في تجفيف الطعام، شمسية 

ارجع الى . التوابل أو الخضروات، الفواكه، الحبوب

 .4تجربة /الملحق
 

 :فّكر ثم أجب
 لماذا يعتبر هذا الجهاز أفضل من الطرق التقليدية؟ -
 ي يمكن أن تجففها باستخدام هذا الجهاز؟ما هي األشياء األخرى الت -
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 المسرح التفاعلي
لتشعل الحطب الذي  (قّداحة)قد ذهبت في رحلة ونسيت أن تحضر معها شعلة ما افترض أن عائلة 

يمكن للمدرب أن يوزع ! نارالإلشعال العائلة ملكها ت، ما هي البدائل التي ستستخدمه لطهي الطعام

على المدّرب أن يقوم . لخروج بحلول لهذه المشكلةلقوم بالتفكير معاا ثلث مجموعات تاألطفال على 

 .وورقة عليها، حجرين أو مكبّر بمواد ليستفيدوا منها في إيجاد الحلول، مثال األطفالبتزويد 

 الرسم
 المدّرب من األطفال أن يقوموا برسم كيف يستطيعون استخدام عناصر الطبيعةأن يطلب يمكن 

 .المختلفة

 

 ير الفوتوغرافي والفيديوالتصو
وتصميم أفلم على فوتوغرافية أن يستكشفوا البيئة من حولهم وأخذ صور  أطفالمجموعة الطلب من 

 .التلوث، وعلى كل طفل أن يقوم باقتراح عنوان لهذه الصور واألفلم عنأمثلة 

 

 تنفيذ ورش عمل
 :لمواضيع التاليةالطلب من مجموعة من األطفال القيام بالتفكير واالستنتاج في ا

 خطورة التغيرات المناخية وتحدياتها -
 خصائص الطاقات المتجددة -
 كيف يمكن للطاقة المتجددة أن توفر وظائف جديدة -
 ...الخ  -

 

 ايجاد مراجع من مصادر خارجية
يجب على المدّرب أن يعرض عدد من المواقع اإللكترونية والكتب والمواضيع والمقاالت التي يسهل 

هذه المعلومات يمكن أن تتوفر على مواقع إلكترونية محلية، منظمات . المطلع فهمهاعلى القارئ و

 .متخصصة، المكتبات، الكتب المدرسية أو المؤسسات والوكاالت الوطنية
 

 تنظيم مجموعات وزيارات علمية
يمكن للمدّرب أن يطلب من منظمات متخصصة أو شركات لتقوم بتنظيم أيام علمية في 

للحديث عن الطاقة المتجددة أو القيام بزيارة هذه المنظمات والشركات لمشاهدة نماذج  مدرسته/مؤسسته

 .لتجارب حية لديها
 

 مشاريع مقترحة
مؤسسة الشباب )يتوجب على المنظمات والجمعيات أن تقوم بالتقدم لمشاريع للجهات المانحة مثل 

 .وغيرها( األوروبية، االتحاد األوروبي

تقدم لها يجب أن تشتمل على برامج تدريبية، تمارين عملية في مواضيع بيئية المشاريع التي يتم ال

 .كما يجب أن تهدف إلى رفع الوعي بين الشباب والمجتمعات منوعة
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 كن فاعاًل وبّناءاً 
يجب أن يتم نقل األطفال من مرحلة كونهم متلقيين للمعلومات ومراقبين لما يحدث إلى مرحلة أن يكونوا 

 .في عملية التعليم التي يتوالها المدربون فاعلين ومؤثرين
 

دع األطفال يكتشفون من خلل التجربة باإلضافة إلى تشجيعهم في كل المراحل ليعبّروا عن انطباعاتهم 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على المدرب أن يقوم بتعليم األطفال عن خطورة استخدام . واستفساراتهم

 .بعض األدوات خلل إجراء التجارب
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 نصائح عامة
 أطفئ األنوار ورائك -
اذهب إلى مكان عملك مع مجموعة من األشخاص بدأل من استخدام سيارتك لوحدك أو استخدم  -

 المواصلت العامة
 استبدل أنوار اإلضاءة التقليدية التي تستخدمها بأخرى موفرة للطاقة -
 أغلق النوافذ أثناء تدفئة أو تبريد منزلك -
  تستخدمهاأطفئ جميع األجهزة التي ال -
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 مبادرات من اختيارك
مبادرات من اختيارك هنا بحيث ترى بأنها قد تفيد في التدريب أو في أن  وإضافة مشاريع أو أفكار أ ىيرج [

 ] تكون مشاريع مستقبلية
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 مراجع مقترحة
 http://www.lhap.net األردن  –مؤسسة األرض واإلنسان لدعم التنمية  -

 http://www.pihe.ro رومانيا -جمعية شباب وطلبة بارتيام  -

 http://www.anme.nat.tn تونس -الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة  -

 http://www.thalassante.com فرنسا -جمعية إستاك ريو ثاالسانتيه  -

 http://www.tamonopatia.org اليونان -جمعية مسارات التضامن  -

 orghttp://www.sciint. اليونان -الجمعية الدولية للخدمات المدنية  -

 

http://www.lhap.net/
http://www.lhap.net/
http://www.pihe.ro/
http://www.pihe.ro/
http://www.anme.nat.tn/
http://www.anme.nat.tn/
http://www.thalassante.com/
http://www.thalassante.com/
http://www.tamonopatia.org/
http://www.tamonopatia.org/
http://www.sciint.org/
http://www.sciint.org/
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 الملحق
 .تجارب فعلية يمكن االستفادة منها خلل التدريبنماذج لالصور تالياا تمثل 

 1تجربة 
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 2تجربة 
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 3تجربة 
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 4تجربة 
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