
النهوض بالشباب والنساء � ا�جتمع � بلدان البحر ا�توسط

عزز مهاراتك كمدرب/ة مح�ف/ة

 هل تبحثوا عن فرصة لتضم� موضوعات ا�قتصاد ا�ستدام
بعض  � التعليمية  مهاراتكم  وتعزيز  تدريباتكم   � 

ا�وضوعات ا�ك� أهمية �جتمعنا؟

اكتشفوا كيف تكونوا جزًءا من التغي�
ا�جتªعي، كن مدرب/ة � م§وع كلس� 

من خ¯ل برنامج تدريبي مصمم خصيًصا للشباب والنساء
الباحث�/ات عن عمل وغ� ا�نتسب�/ات �ي برنامج تعليمي 

أو تدريبي، يهدف كلس� إ· إµاك ا�درب�/ات � ال³نامج 
التدريبي من خ¯ل نهج شامل 

µكاء ا�§وع

ال§يك الرئي¹

إسبانيا

ق³صإيطاليا

تونسفلسط�

ا�ردنا�ردنفرنسا

 تم إصدار هذه الوثيقة Àساعدة مالية من ا�تحاد ا�ورو¿ � إطار برنامج التعاون ع³ الحدود � البحر ا�بيض.
 ا�توسط. محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولية منتدى سيدات ا�عªل- فلسط� و� Çكن تحت أي ظرف

من الظروف اعتبارها انعكاساً �وقف ا�تحاد ا�ورو¿ أو الهيكل اÊداري لل³نامج

القضاء عÌ الفقر ا�ساواة ب� الجنس� العمل ال¯ئق وÍو ا�قتصاد

ا�سته¯ك
واÊنتاج ا�سؤول 

العمل ا�ناخي الحياة � ال³

كلس� وأهداف التنمية ا�ستدامة
لÐمم ا�تحدة 2030 

 تتفق أهداف كلس� وتتقاطع بشكل مباµ وغ� مباµ مع أجندة ا�مم ا�تحدة لتحقيق

:التنمية ا�ستدامة 2030 من خ¯ل ا�هداف التاليه

نبذة عن ا�§وع

اتجاه ا�نت§ة  والفقر  الشمولية  وتحديات  قضايا  �واجهة  جهوده  كلس�  م§وع   يوجه 

وتدريب أخرى  مشاريع  توصيات  من  ا�ستفادة  خ¯ل  من  ا�جتمع   � معينة   مجموعات 

Ìالشباب والنساء الباحث�/ات عن عمل وغ� ا�نتسب�/ات �ي برامج تعليم أو تدريب ع 

الزراعة وقطاع  الدائري  ا�قتصاد   ،Óا�خ ا�قتصاد  ا�زرق،  ا�قتصاد   � ا�طلوبة   ا�هارات 

ا�ستدامة � سوق العمل

 يهدف ا�§وع ا· تقوية التعاون ما ب� ا�ؤسسات التدريبية والتأهيلية والجهات التعليمية،

السياسات أصحاب  ودعم  ا�جتªعي  ا�قتصاد   � الفاعلة  والجهات  الخاص   والقطاع 

وا�سؤول� � وضع سياسات شمولية للتوظيف

 م§وع كلس� ا�مول من برنامج التعاون ع³ الحدود � البحر ا�بيض ا�توسط يدعم بدوره

 مشاريع التعاون اÊقليمي بهدف تعزيز ا�نافسة وا�بتكار وا�ستدامة � بلدان منطقة البحر

.ا�بيض ا�توسط

.

.

�عرفة ا�زيد Çكنكم ا�نضªم ا·

صفحة الفيس بوك
@cluster.enicbc

صفحة توي�
@cluster_enicbc

صفحة ا�§وع
www.enicbcmed.eu/projects/cluster

اÇيل ا�§وع
clusterproject.enicbcmed@gmail.com



م§وع كلس� حلقة وصل ب� مؤسسات التعليم والتدريب
وخاصة التقني وا�هني والقطاع الخاص 

لزيارة وا�هني  التقني  والتدريب وخاصة  التعليم  ا�درب�/ات من مؤسسات   سيتم دعوة 

القطاعات احتياجات  لفهم  ا�ربعة،  ا�ستدامة  ا�قتصادية  القطاعات  العاملة �   ال§كات 

 بشكل أفضل، وبالتا× تطوير قدراتهم وأساليب التدريب الخاصة بهم. وعÌ نفس النهج،

التقني وا�هني والتدريب  التعليم  لزيارة مؤسسات  ال§كات   سيتم دعوة ممثل�/ات من 

بهدف رفع مستوى الوعي � فهم متطلبات التدريب والتعليم ا�هني

يقدم الكلس� نهًجا مبتكرًا بفضل منصة
التعليم والتدريب اÊلك�ونية 

 تستخدم هذه ا�نصة الرقمية منهجية تدريبات تدمج ب� التعلم الذاØ، والتعلم ا�سجل

وغ� ا�تزامن، وتقدم

وحدات تدريبية بخمس لغات (العربية، الفرنسية، اليونانية، اÊيطالية واÊسبانية)

تجربة تعليمية كاملة ممتعة وتفاعلية وجذابة

 سهولة الوصول إ· التدريبات �ختلف الفئات العمرية � مناطق جغرافية مختلفة، مع

ا�رونة � أوقات التدريب

أدوات ومنهجيات تعلم مبتكرة مدعومة بتقنيات جديدة

اكªل شهادات   Ìع والحصول  التدريب  وواجبات  ا�شاركة  طلبات  تقديم   إمكانية 

التدريب ع³ ا�نصة ا�لك�ونية

Úلك�وÊقم بزيارة منصة التعلم ا

www.Clusterlearning.net
CLUSTER

ترغبوا بأن تكونوا جزًءا من
برنامجنا التدريبي؟ 

ال³نامج التدريبي لكلس�
ما هي اÛلية ا�تبعة؟ 

التدريبات عن بعد .1

من خ¯ل ا�نصة اÊلك�ونية لكلس�
ا�ستدام ̄قتصاد  ل ا�ربعة  القطاعات   �) ا�بتدئ  (ا�ستوى   تغطي 

ا�ستهدفة، شاملة بعض ا�فاهيم ا�ساسية للمهارات الشخصية
 تدريب 36 ساعة لكل موضوع تدريبي � قطاعات ا�قتصاد ا�ستدام

تدريب متقدم 36 ساعة عÌ ا�هارات الحياتية والوظيفية ا�تقدمة
تعلم ذاØ غ� متزامن

تدريبات ا�ستوى ا�تقدم الوجاهية � ا�وقع

تدريب عمÞ وجاهي �دة 25 ساعة مع زيارات ميدانية
سوق بدخول  لهم  تسمح  مهنية  مهارات  اكتساب  من  ا�تدربات   àك� 

العمل
ا�وجهة ا�وضوعات  ايدي مدرب�/ات ذوي خ³ة �   Ìالتدريب ع  توف� 

نحو قطاعات ا�قتصاد ا�ستدام

.2

ا�سؤولية ا�جتمعية لل§كات

يتم ا�رشاد عÌ ا�سؤولية ا�جتمعية بالتزامن مع التدريب الوجاهي
 يتم توجيه ا�تدربات لبناء مهاراتهم � ا�سؤولية ا�جتمعية وتطوير مبادرتهم الخاصة

با�سؤولية ا�جتمعية لل§كات
توف� التدريب عÌ ايدي مدرب�/ات ذوي خ³ة

مشاركة ممثلو القطاع الخاص خ³تهم � ا�سؤولية ا�جتمعية مع ا�تدربات

.3

التدريب عÌ رأس العمل (ا�رحلة ا�خ�ة) .4

بتغطية مالية من ا�§وع
بهدف تعزيز مهارات الحياة العملية للمتدربات

تحت إµاف فريق ا�§وع وا�درب�/ات

 ستنضم ا�تدربات إ· µكات القطاع الخاص � تدريب داخل مواقع
العمل مدفوع ا�جر قد يصل إ· 3 أشهر

دليل كلس� ا�وجه للمدرب�/ات

فرصة عظيمة لتعزيز 
ا�هارات التدريبية 

تضم� موضوعات ا�قتصاد
ا�ستدام � التدريب 

إيجاد فرص جديدة
كمدرب/ة مح�ف/ة 

ا�ساهمة � اÊدماج
ا�جتªعي للشباب 

والنساء الباحث�/ات عن 
عمل وغ� ا�نتسب�/ات 

�ي برامج 
تعليم أو تدريب 

الدخول إ· شبكة من
ا�درب�/ات ا�ح�ف�/ات 

� منطقة البحر 
ا�بيض ا�توسط 

تأن تكون/ي جزًءا
من نهج تعليمي 
وتدريبي مبتكر 

القطاعات ا�ستهدفة

الزراعة ا�ائية
 âوا�ستزراع السم

التصنيع الغذاã ا�ستدام الزراعة العضوية

:


