دليل الطاقة النظيفة

نسب المصنف  -غير تجاري  4.0دولي
هذا ملخص قابل للقراءة بسهولة من النص القانوني (اقرأ النص الكامل) .إخالء
المسؤولية.
لك مطلق الحرية في
ــالمشاركة  -نسخ و توزيع ونقل العمل ألي وسط أو شكل.
ــالتعديل  -المزج ،التحويل ،واإلضافة على العمل.
ِّ
للمرخص إلغاء هذه الصالحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
ــال يمكن

موجب الشروط التالية
المص َّنف  -يجب عليك َنسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ،وتوفير
ــ َنسب ُ
رابط للترخيص ،وبيان إذا ما قد ُأجريت أي تعديالت على العمل .يمكنك القيام
بهذا بأي طريقة مناسبة ،ولكن على أال يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو
ِّ
المرخص مؤيد لك أو لعملك.
ــغير تجاري  -ال يمكنك استخدام هذا العمل ألغراض تجارية.
ــمنع القيود اإلضافية  -يجب عليك أال تطبق أي شروط قانونية أو تدابير
تكنولوجية تقيد اآلخرين من ممارسة الصالحيات التي تسمح بها الرخصة.

كتابة مفصلة ،خلق انشطة ،تيسير
ومراجعة الدليل:

مصمم رئيسي:
	-عالء الدين توفيق

	-محمد باشر محمد

مراجعة لغوية وترجمة:
	-منة اشرف

	-محمد حسين مصطفى كمال
	-مريم ابراهيم الصادق
	-نهال مجدي محمود

تنسيق ومراجعة على المحتوى:
	-مروان رسمى
إشراف عام على المحتوى:
	-شادى عبداهلل خليل
تنسيق عام المشروع:
	-احمد ذكي
مدير المشروع:
	-مريم عبدالعزيز عمر
مراجعة عامة:
	-مؤسسة نهضة مصر للنشر

شكر وامتنان
أثر الفراشة ال ينتهي،
أثر الفراشة ال يزول.
نوادي و دليل  Greenishهي إهداء
للمؤسس الشريك ل،Greenish
مدحت محمد محمد بنزهير .رحل عنا
فى  ١ابريل  ٢٠١٨قبل ذكرى ميالده
ال ٢٩بشهر بعد أن أشعل فى
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته ،و ألهمنا
بابتسامته و فنه.
رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.
نأمل أن يكون هذا الدليل ،و
المشاركين والمشاركات في نوادي
 Greenishاستكما ً
ال لمسيرتك في
الوعى البيئى لخلق عالم أخضر،
معطاء و صادق كقلبك.
نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل
أثرك في نفوسنا و أعمالنا ،فإن اثر
الفراشة ال ينتهي وال يزول.
مخلصين لذكراك.
أصدقائك،
إخوتك ،
أسرتك الثانية،
فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير...
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية،
المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر
بها على المجتمع"
 -مدحت بنزهير 2018 - 1989

المقدمة

هذا الدليل ،هو محتوى المساق
للطاقة النظيفة في برنامج نوادي
جرينش ( ،)Greenish clubsويقوم
هذا الدليل بشرح المصطلحات
اعتمادا على
الخاصة بالطاقة النظيفة
ً
األنشطة التي ستطبق ومن ثم يقوم
الميسر بمتابعة هذه االنشطة بتنفيذ
الجزء الخاص بإدارة فعاليات ومشاريع
مستدامة خاصة بالطاقة النظيفة.

يغطي هذا الدليل الخاص بالطاقة
النظيفة اإليجابيات والسلبيات لكل
خيار من خيارات الطاقة النظيفة
المحتملة التي تتضمن طاقة الرياح
والطاقة الشمسية وما إلى ذلك.
وسوف يزود المشاركين والمشاركات
بأفكار لمشاريع صغيرة ونظرة
تفصيلية ألزمة الطاقة الحالية التي
يواجهها الكوكب .سيغطي هذا
الموضوع ً
أيضا كيفية ارتباط الطاقة
بتغير المناخ وكيف يفرض االقتصاد
الكلي إدارة الطاقة .سوف يوضح
الدليل كفاءة الطاقة وكيفية توزيع
الطاقة بشكل عام ألنواع مختلفة من
الطاقة النظيفة.
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نظرة عامة

اسم النشاط/
الموضوع

األهداف

مدة
النشاط

المواد المستخدمة

ـ ـشرح مصادر الطاقة المختلفة
ـ ـمنح المشاركين والمشاركات فرصة
لتقرير ما هو نظيف وما هو غير نظيف
من مصادر الطاقة.

30
دقائق

ال يوجد

األزمة

فهما
ـ ـسيكتسب المشارك والمشاركة
ً
ألزمة الطاقة التي تواجهها الدول.

20
دقيقة

ال يوجد

ليه النظيفة
والمتجددة؟

ـ ـالغرض من هذا التمرين هو تزويد
المشاركين والمشاركات بشرح واضح
30
ال يوجد
للطاقة المتجددة وعالقتها بتغير المناخ
دقيقة
ـ ـسيعرض هذا النشاط ً
أيضا فوائد الطاقة
غير المتجددة.

كفاءة الطاقة
وتوزيعها

ـ ـسيشرح هذا النشاط أهمية كفاءة
الطاقة وسيغطي كيفية إدارة توزيع
الطاقة.

أنواع الطاقة

شمسنا طاقتنا

ً
عميقا
فهما
ـ ـسيكتسب المشارك
ً
للطاقة الشمسية.
ـ ـسيتمكن المشارك من معرفة المناطق
التي يمكنها االستفادة من الطاقة
الشمسية.

30
ال يوجد
دقيقة

45
دقيقة

ال يوجد

اسم النشاط/
الموضوع

األهداف

مدة
النشاط

المواد المستخدمة

الهوا هوايا

ـ ـسيكون المشارك قاد ًرا على فهم
العوامل التي تؤثر على قابلية طاقة
الرياح.

غاز طبيعي؟
الغاز الحيوي!

ـ ـتزويد المشاركين ببعض األفكار حول
45
االبتكارات الجديدة للغاز الحيوي وكيف
ال يوجد
يمكنه سد فجوات الطاقة في المناطق دقيقة
الريفية.

الطاقة
واالقتصاد
والمناخ

ـ ـسيحاول هذا النشاط شرح سبب
لعب االقتصاد دو ًرا كبي ًرا في اختيار
مصدر الطاقة الذي تختاره الحكومات
والمحليات.

20
ال يوجد
دقيقة

الدور عليك

ـ ـتزويد المشاركين والمشاركات بفرصة
تصميم حل للطاقة النظيفة للمنطقة
التي يعيشون فيها.

60
ال يوجد
دقيقة

45
ال يوجد
دقيقة

نشاط
“أنواع الطاقة”

نشاط «أنواع الطاقة»

شرح النشاط:

الفئة المستهدفة 25-14 :عام.

يقسم الميسر المشاركين
والمشاركات إلى مجموعات من 4-3
افراد ويوزع عليهم صور مختلفة
ألشكال من الطاقة والنشاطات
اليومية ويطلب منهم تصنيف الصور
إلى اشكال الطاقة (متجددة  -غير
متجددة) مع كتابة السبب الخاص
بكل اختيار باستخدام الجدول

المدة 30 :دقيقة (نصف ساعة).
األهداف:
ـ ـالتعرف على مفهوم الطاقة.
ـ ـالتعرف على أنواع الطاقات
المختلفة.

األدوات المستخدمة :صور مطبوعة
 لوحة أو سبورة (فليب شارت).تحضيرات استباقية قبل النشاط:
الميسر يطبع صور مختلفة ألنواع
الطاقة واألنشطة اليومية اإلنسان
مثال صورة بير بترول  -صورة محطة
طاقة شمسية وهكذا.
الصور

متجددة/غير متجددة

السبب

1
2
3
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المخرجات التعليمية:

المصدر:

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف على أنواع الطاقات
ـ ـالتعرف علي مفهوم الطاقة
ـ ـيستطيع المشاركون والمشاركات
تقسيم أنواع الطاقة المختلفة
إلى متجددة وغير متجددة.

https://www.alliantenergykids.
com/AllAboutEnergy/
SourcesandTypesofEnerg
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نشاط
“األزمة المتجددة”

نشاط« :األزمة المتجددة»
الفئة المستهدفة 25-14 :عام.
المدة 15 :دقيقة.
األهداف:
ـ ـمعرفة التحديات التي تواجه
الطاقة في مصر.
األدوات المستخدمة :لوحة أو سبورة
(فيلب شارت).
تحضيرات استباقية قبل النشاط :ال
يوجد.
شرح النشاط:
ـ ـيقوم الميسر بادارة عصف ذهني
حول أزمة الطاقة التي تواجها
مصر.
ـ ـيقوم الميسر بسؤال المشاركين
والمشاركات حول ما مقدار
الطاقة التي تحتاجها بشكل عام
وماهي أهم القطاعات التي تحتاج
فيها هذه الطاقة.
ـ ـ ثم يتم سؤال المشاركين
والمشاركات « لنتخيل اننا في عام

 2050ما هي أشكال النشاطات أو
الصناعات التي ستكون موجودة
في مصر» بعد ذلك نسأل حول اذا
كانت مصر لديها القدرة على أن
توفي االحتياجات من الطاقة أم ال.
ـ ـبعد ذلك يقوم الميسر بادارة حوار
حول أزمة الطاقة سواء اإلنتاج أو
النقل.
المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف على أهم المشاكل التي
تواجه مصر في مجال الطاقة.
ـ ـيتمكن المشارك والمشاركة من
التفكير النقدي في قطاع الطاقة
المصري.
ـ ـيستطيع المشاركون والمشاركات
تقديم حلول حول مشاكل
الطاقة في مصر.
مصادر للمراجعة:
https://www.elwatannews.com/
588806/news/details
36hY9QD/https://bit.ly
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نشاط
“ليه الطاقة
المتجددة والنظيفة”

نشاط:
«ليه الطاقة المتجددة والنظيفة»
الفئة المستهدفة 25-14 :عام.
المدة 30 :دقيقة (نصف ساعة).
األهداف:
ـ ـالتعرف على فوائد الطاقة
النظيفة.
ـ ـالتعرف على تأثير الطاقة على تغير
المناخ .

شرح النشاط:
يقسم الميسر المشاركين
والمشاركات إلى مجموعتين وكل
مجموعة تأخذ نوع من الطاقة
(المتجددة  -غير المتجددة).
بعد ذلك يسأل كل من المشاركين
والمشاركات.
مجموعة عن ما هي اإليجابيات في
نوع الطاقة لديها ويتم عمل عروض
أو مناظرة سريعة حول النقاط من كل
مجموعة.

األدوات المستخدمة :ال يوجد.
تحضيرات استباقية :ال يوجد.
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المعيار

غير المتجددة

المتجددة

االستخدام

يتم استخدام الطاقة
المتجددة باستمرار مع
عدم نفاذها

يتم استخدامها لفترة
وتنفذ بعد ذلك

الكميات

غير محددوة

محدودة

البصمة الكربونية

قليلة

كبيرة

تكلفة اإلنشاء والصيانة

كبيرة

قليلة

طريقة اإلنشاء

تحتاج إلى مسااحات
كبيرة إلنشاء محطات
طاقة متجددة

تحتاج إلى مساحات
صغيرة نسب ًيا

نقل الطاقة

ال تحتاج الي نقل

تحتاج الي نقل

تأثرها بالطقس

تتأثر بالطقس بشكل كبير ال تتأثر بالطقس

انتاج الطاقة

يتم انتاج الطاقة بكميات
قليلة نسب ًيا

يمكن انتاج الطاقة
بكميات كبيرة على حسب
االحتياج

األسعار

أسعارها ثابتة

أسعارها متغيرة
17

يقوم الميسر بإدارة الحوار بين
المجموعتين في حالة عدم ذكر
عالقة الطاقة المتجددة بتخفيف
حدة تغير المناخ يقوم الميسر بتوضيح
هذه العالقة.
حوالي نصف االنبعاثات من غاز CO2
تأتي من حرق الوقود الغير متجدد
مثل الفحم والبترول ،تأثير االنبعاثات
على المناخ بالسلب بشكل كبير
وبالتأكيد يكون لها عامل مهم في
ظاهرة االحتباس الحراري.

مصادر للمراجعة:
https://ourplnt.com/benefitsrenewable-energy-fightingclimate-change/#axzz6fAg1yXbt
المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف عن أسباب تفضيل الطاقة
المتجددة.
ـ ـالتعرف على عالقة الطاقة
المتجددة لتغير المناخ.
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نشاط
“كفاءة الطاقة وتوزيعها”

نشاط« :كفاءة الطاقة وتوزيعها»

شرح النشاط:

الفئة المستهدفة 25-14 :عام.

يطلب من المتدربين والمتدربات
الوقوف بشكل أفقي ثم تخيل
وجود مسطرة تتفاوت نسبها بين
(أوافق بشدة ،وأوافق ،ومحايد ،وغير
موافق ،وغير موافق بشدة) ثم يطلب
منهم تحديد موقفهم من بعض
االفتراضات والنظريات التي يتلوها
عليهم منظم الجلسة والتي تتعلق
بتطبيقات كفاءة الطاقة وتأثيرها
ومن ثم مناقشة خياراتهم وسماع
أسبابها وسبل تطبيقها.
ـ ـفرض ضرائب اضافية على
الشركات والمصانع التي تنتج قدر
كبير من االنبعاثات.
ـ ـشراء اجهزة منزلية بسعر اغلى
لمجرد ان عالمة صديقة للبيئة
موضوعة عليها.
ـ ـاتحاد المالك أحدي العمارات ،قرر
اقتصار استخدام األسانسير على
االدوار العليا توفير للطاقة.
ـ ـشراء سيارات كهرباء بديل للسيارات
البنزين في الوقت الحالي.
ـ ـكل األجهزة المنزلية يكون لها
حساسات تشغيل/اغالق.

المدة 40 :دقيقة.
األهداف:
ـ ـاﻟربط بين ممارسات كفاءة الطاقة
واﻟﺘﺨﻔﻴف من حدة تغير اﻟﻤﻨﺎخ.
ـ ـ تعلم وسائل عملية يمكن
تطبيقها في الحياة الشخصية
للمساهمة من الحد من تأثير
بصمة اإلنسان الكربونية على البيئة
والمناخ.
األدوات المستخدمة:
شريط الصق ،اوارق مقصوصة.
تحضيرات استباقية :ال يوجد.
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المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـتحديد ما هي طرق ترشيد
استخدام الطاقة.
ـ ـالتعبير عن رأيهم حول نظريات
كفاءة الطاقة.
ـ ـيتمكن المشاركون والمشاركات
من تكوين موقف من الممارسات
العامة في المؤسسات المتعلقة
بالطاقة.
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نشاط
“شمسنا طاقتنا”

نشاط« :شمسنا طاقتنا»
الفئة المستهدفة 25-14 :عام.
المدة 45 :دقيقة.
األهداف:
ـ ـالتعرف على مفهوم الطاقة
الشمسية.
ـ ـالتعرف على طريقة تحويل الطاقة
الشمسية إلى كهرباء.
ـ ـالتعرف على أنظمة
ـ ـ(الطاقة الشمسية الحرارية –
ـ ـ)Solar thermal
ـ ـ(الكهروضوئية )Photovoltaic -

يقوم الميسر بتحضير الشرح الكامل
للنشاط من خالل المصادر:
https://www.youtube.com/
_watch?v=k6veDQ6nWUQ&ab
channel=BestElectric
https://www.youtube.com/
8wnksG2Xe9Y&ab_=watch?v
channel=TradeSecrets
مصادر عربية:
https://www.youtube.com/
_watch?v=NTtEgHqYWpw&ab
channel=SolarEnergyforall
https://solarabic.com/
pv-systems-solar-/08/2019/learn
/inverters

األدوات المستخدمة :ال يوجد.
تحضيرات استباقية قبل النشاط:
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شرح النشاط :
يقوم الميسر بشرح ما هي الطاقة
الشمسية وطريقة تحويل الطاقة
الشمسية إلى كهرباء ،بعد ذلك
يقوم الميسر بشرح األنظمة االثنين
في الطاقة الشمسية والتي يتم
استخدامها بكثرة.

أوال :نظام الخاليا الضوئية
ً
( ،)Photovoltaicفي هذا النظام
يتم تحويل ضوء الشمس إلى طاقة
كهربائية ،األلواح الشمسية تحول
أشعة الشمس إلى طاقة  DCوهنا
يأتي دور االنفيرتر الذي يحول التيار
الناتج من األلواح إلى تيار  ACثم يكون
لدينا منظم فولت ،تثبيت الفولت
الخارج من األلواح يتم استخدام
البطارية لتخزين الطاقة في الليل
بينما يتم استخدام التيار مباشر في
وقت النهار.
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ثان ًيا :نظام التسخين الشمسي
وفيها يتم استخدام اشعة الشمس
لتسخين المياه أو انتاج البخار ،وعمل
نظام التسخين على وجود سطح من
زجاجات فارغة يتم تمرير فيها المياه
المراد تسخينها عن طريق مضخة يتم
تمرير المياه في األنابيب وفي النهاية
يتم تجميعها في خزان مياه
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بعد الشرح النظري لكل نظام يقسم
الميسر مجموعتين كل مجموعة
يكون لديها نظام واحد ويطلب
منهم ذكر المميزات والعيوب في
كل نظام ورسم مبسط للنظام الذي
يحبون استخدامه في منازلهم على
سبيل المثال
يعرض الميسر نماذج لمشاريع
استخدمت الطاقة الشمسية كجزء
من فكرة اإلنشاء لديها ويقوم
المشاركين والمشاركات بتحديد نقاط
القوة والضعف لدى كل شركة ناشئة
(ستارت أب).

المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف على مفهوم الطاقة
الشمسية.
ـ ـالتعرف على تكوين أي نظام
شمسي.
ـ ـتصميم نظام الطاقة الشمسية
المناسب لهم.

مثال:
https://masschallenge.org/
extraordinary--11/article
renewable-energy-startups-onthe-rise
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نشاط
“الهوا هويا”

نشاط« :الهوا هويا»
الفئة المستهدفة 25-14 :عام.
المدة 45 :دقيقة.
ألهداف:
ـ ـشرح طريقة عمل تربينة الهواء.
ـ ـشرح ما هي األجزاء المكونة ألي
تربية.
ـ ـشرح األضرار التي يمكن أن تحدث
للبيئة حين يتم استخدامها بدون
دراسة.
األدوات المستخدمة :ال يوجد.

مصادر عربية:
ـ ـhttps://solarabic.com/

/06/2019/learnمبدأ-عمل-طاقة-
الرياح/

شرح النشاط:
ـ ـيتم استخدام تربينة الهواء
لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة
كهربائية عن طريق ريش التربينة
التي تدور عن طريق الرياح ويكون
متصال بها مولد كهربائي يحول
ُ
الحركة إلى كهرباء.
ـ ـيقوم الميسر بعرض الرسمة
التوضيحية مع شرح لكل جزء من
أجزاء التربينة.

تحضيرات استباقية قبل النشاط:
يقوم الميسر بتحضير الشرح العلمي
للتربينه من المصادر :
ـ ـhttps://www.youtube.com/
ـ
ـ

_watch?v=qSWm_nprfqE&ab
channel=LearnEngineering
ـhttps://www.energy.gov/eere/
things-you--10-wind/articles/top
didnt-know-about-wind-power
ـhttps://www.treehugger.com/
ways-to-protect-bats-and-birds4868663-from-wind-turbines
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ـ

ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

ـبعد الشرح يسأل الميسر
المشاركين والمشاركات حول ما
هو المتوقع من أضرار محطات
توليد الطاقة بالرياح ،يركز الميسر
العرض على أضرار التربينات على
الطيور المهاجرة وكيفية عالج
هذه المشكلة عن طريق.
بعيدا عن أماكن
ـبناء المحطات
ً
تواجد الطيور بعد دراسة أسلوب
حياتها وتحركها.
ـاستخدام ال  Boom Boxesوالذي
يصدر موجات صوتية تكون قادرة
تبعد الطيور عن التربينات.
ـاستخدام ألوان جديدة بديل
لألبيض المعتاد.
ـاستخدام تصاميم جديدة
وصديقة للبيئة أكثر.
ـاستخدام الرادار لمراقبة حركة
الطيور وإيقاف التربينة في حالة
حركة أعداد كبيرة.

مثال:
ـ ـhttps://www.startus-insights.
-4/com/innovators-guide
top-wind-turbine-solutions/impacting-energy
المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـ
التعرف مفهوم طاقة الرياح.
ـ ـالتعرف على عناصر تكوين أي
محطة طاقة الرياح.
ـ ـالتعرف على أحدث الشركات
الناشئة في المجال.

ـ ـيقوم الميسر بعرض نماذج
لمشاريع استخدمت طاقة الرياح
كجزء من فكرة اإلنشاء لديها
ويحدد المشاركين والمشاركات
نقاط القوة والضعف لدى كل
شركة ناشئة (ستارت أب)
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نشاط
“غاز طبيعي؟ غاز الحيوي!”

نشاط « غاز طبيعي؟ غاز الحيوي!»

مصادر بالعربي:

الفئة المستهدفة :مفتوحة الفئات
العمرية.

https://solarabic.com/
power-generation-/10/2019/learn
/with-biogas

المدة 45 :دقيقة.
األهداف:
ـ ـالتعرف على مفهوم البايوجاز
وأهميته.
ـ ـالتعرف على استخدامات البايوجاز
المختلفة.
ـ ـتصميم نظام بسيط للبايو جاز.
األدوات المستخدمة :ال يوجد.
تحضيرات استباقية قبل النشاط:
https://www.eesi.org/
papers/view/fact-sheetbiogasconverting-waste-toenergy
https://www.homebiogas.
What_is_/142/com/Blog
7C_A_%7Cfq%Biogas
Beginners_Guide
/https://www.homebiogas.com

شرح النشاط:
يقوم الميسر بشرح مفهم
البايوغاز والغاز الناتج عن عمليات
التحليل الحيوية للمخلفات العضوية
وينتج عن العملية دي هي عبارة
عن غاز يتم استخدامه في االضاءة
والطبخ والتسخين وبينتج عنه ً
أيضا
سماد حيويي طبيعي.
يمكن تصميم وحدة بايوجاز بسيطة
في المنزل باستخدام أدوات بسيطة
ويتم استخدام المخلفات العضوية
كمخلفات المنازل العادية في إنتاج
الغاز.
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المصدر:

المخرجات التعليمية:

https://www.eesi.org/
papers/view/fact-sheetbiogasconverting-waste-toenergy

عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف على مفهوم طاقة الغاز
الحيوي.
ـ ـالتعرف على عناصر تكوين أي
محطة طاقة غاز حيوي.
ـ ـالتعرف على أحدث الشركات
الناشئة في المجال.

يقوم الميسر بعرض نماذج لمشاريع
استخدمت البايوجاز كجزء من فكرة
االنشاء لديها ويحدد المشاركون
والمشاركات نقاط القوة والضعف
لدي كل شركة ناشئة (ستارت أب) .
مثال:
https://swachhindia.ndtv.
com/a-biogas-startup-by-aniit-bombay-alumnus-aims-tofight-air-pollution-and-manage/30633-waste
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نشاط
“الطاقة واالقتصاد والمناخ”

نشاط :الطاقة واالقتصاد والمناخ

شرح النشاط:

الفئة المستهدفة 25-14 :عام.

يقوم الميسر بادارة نقاش حول أهمية
استخدام الطاقة المتجددة في
حياتنا:
ـ ـكم تدفع في الشهر فاتورة
كهرباء.
ـ ـما هو االفضل لمصر من ناحية
استخدام الطاقة ( المتجدة أم غير
المتجددة).
ـ ـما هي االثار المتوقعة
الستخدامات الطاقة الغير
المتجددة ( االجتماعية ،الصحية،
االقتصادية ).
ـ ـما هي اهم المعوقات الستخدام
الطاقة المتجددة في مصر.
ـ ـما هو االكثر جدوى التحول
التدريجي او التحول الكلي.
ـ ـما هي اكثر المجاالت التي يجب ان
يتم استبدال الطاقة بها بالطاقة
المتجددة.
ـ ـما الذي يجب ان يحدث لدفع
االفراد الستخدام الطاقة
المتجددة المنزلية.

المدة 20 :دقيقة.
األهداف:
ـ ـمناقشة أهمية استخدام الطاقة
المتجددة في حياتنا.
ـ ـجدوى استخدام الطاقة المتجددة
في حياتنا.
االدوات المستخدمة :ال يوجد.
تحضيرات استباقية قبل النشاط :ال
يوجد.
مصادر للمراجعة :
https://www.irena.org/-/
media/Files/IRENA/Agency/
Oct/IRENA_/2018/Publication
Ar__2018_Outlook_Egypt
9D60=summary.pdf?la=en&hash
2D517472BA4489CA327F2BB74
78835FDF522
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المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـالتعرف على أهم تأثيرات استخدام
الطاقات على مصر.
ـ ـالتمكن من تحديد أهم المعوقات
التي تواجه مصر في مجال
الطاقة.
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نشاط
“دورنا ايه؟”

نشاط« :دورنا ايه؟»
الفئة المستهدفة 25-14 :عام.
المدة 60 :دقيقة (ساعة).
األهداف:
ـ ـيحدد المشاركين والمشاركات ما
هو النظام المناسب لهم.
ـ ـتحديد افكار مختلفة الستخدامات
الطاقة المتجددة.

بعد ذلك يقوم الميسر بإدارة نقاش
حول أهم الطاقات التي يجب
استخدمها في محافظات:
قنا :بايوجاز لكثرة المخلفات الزراعية.
القاهرة :الطاقة الشمسية.
البحر األحمر :طاقة الرياح

األدوات المستخدمة :ال يوجد
تحضيرات استباقية قبل النشاط :ال
يوجد
شرح النشاط:
يقسم الميسر المشاركين
والمشاركات إلى ثنائيات حيث يطلب
من كل منهم تصميم وتحويل
الحي أو المنزل الذي يعيشون فيه
ليتحول ليكون منزل اخضر سوا من
حيث االستخدامات المنزلية العادية أو
استخدامات الطاقة وأهم الممارسات
اليومية واألنظمة التي سيتم
استخدامها .
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المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
المشاركين والمشاركات قادرين على
ًكال من:
ـ ـتصميم نظام بالطاقة المتجددة
للحي السكني لهم.
ـ ـالتعرف على أنسب أنظمة الطاقة
المتجددة المتوزعة على خريطة
مصر.
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مراجع

http://nrea.gov.eg/Content/reports/Arabic20%AnnualReport202019%.
pdf

42

