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السياق:
يُعترب »التدريب عىل القيادة يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة« 

أحد املشاريع املنظمة يف إطار برنامج العمل العاملي للتعليم من أجل التنمية 
املستدامة. وقد استهلت اليونسكو برنامج العمل العاملي للتعليم من أجل التنمية 
املستدامة متابعًة لعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )٢٠١٤-
٢٠٠٥( يركز الربنامج عىل استحداث وتكثيف أنشطة التعليم من أجل التنمية 
املستدامة عىل جميع املستويات ويف جميع مجاالت التعليم ويف جميع قطاعات 

التنمية املستدامة. ويتضمن برنامج العمل العاملي خمسة مجاالت عمل يخصص 
أحدها لحشد وإرشاك الشباب املعرتف بأهميتهم الحاسمة يف نجاح برنامج 

العمل العاملي.
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األهداف: 
هذا التدريب موجه للشباب الذين ترتاوح 

أعمارهم بني ١٨ و٣٥ عاماً والذين يؤدون 
دوراً قيادياً نشطاً يف تحقيق التنمية املستدامة 
يف مجتمعاتهم ومناطقهم، ويسعى إىل ما ييل: 

١- تمكني القادة الشباب ليكونوا مصدر 
إلهام لغريهم ويشجعوا اآلخرين عىل اتخاذ 

التدابري الالزمة لبناء مجتمعات أقدر عىل 
االستدامة والصمود وتنعم بمزيد من العدل.

٢- بناء شبكة يقودها الشباب للتعليم من 
أجل التنمية املستدامة ألغراض التبادل والتعاون*

* سيتم دعوة خريجي التدريب عىل القيادة يف مجال التعليم 

من أجل التنمية املستدامة لينضموا إىل شبكة القادة الشباب يف 
مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة، التي تنسقها اليونسكو 

والشبكة الرشيكة الرابعة يف برنامج العمل العاملي.

سيتناول املشاركون النظريات 
واملمارسات املتعلقة باملواضيع 

التالية:
 

االستدامة  •
التعليم من أجل التنمية املستدامة  •

التفكري املنهجي  •
تحويل مسار النزاعات  •

القيادة  •
وضع التصور  •

التواصل  •
التيسري  •

الربط الشبكي   •
الرصد والتقييم  •

الهيكل:
يتمحور الربنامج التدريبي حول 

حلقة عمل من يومني يتناول فيها 
املشاركون النظريات واملمارسات 
املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية 

املستدامة بهدف بناء قدرتهم عىل 
أداء دور قيادي يف مجال التعليم 
من أجل التنمية املستدامة. ومن 
أجل االستفادة من فرص التعلم 
إىل أقىص حد خالل حلقة العمل 

املمتدة عىل يومني، عىل املشاركني 
أن يخضعوا لجلسة إلكرتونية 

تمهيدية الكتساب املعارف 
األساسية قبل التدريب، ولجلسلة 
إلكرتونية الحقة لضمان استمرار 

املجموعة ومواصلة األهداف 
التدريبية بعد التدريب.

املدةالطريقةالوحدات

 الوحدة األوىل: 
األساس للتدريب عىل التعليم من أجل 

التنمية املستدامة
٣ أسابيعجلسة إلكرتونية تمهيدية

 الوحدة الثانية:
التحول يف نموذج التعليم من أجل 

التنمية املستدامة
يوم واحدحلقة عمل، اليوم األول

 الوحدة الثالثة: 
أدوات التعليم من أجل التنمية املستدامة

يوم واحدحلقة عمل، اليوم الثاني

 الوحدة الرابعة: 
أنشطة التعليم من أجل التنمية 

املستدامة ورصده
٤ أسابيعجلسة إلكرتونية الحقة

األساليب
يقوم هذا الربنامج عىل نهج 

التعلم التشاركي والجماعي. 
ويشرتك امليّسون يف استحداث 
وتنظيم حيز للتعلم حيث يمكن 

للمشاركني إجراء االختبارات 
وممارسة سبل القيادة والتحاور 

ومواجهة التحديات والتفكري. 
ويتضمن املنهاج مجموعة 

منوعة من الطرق - العروض، 
وأرشطة الفيديو، والحوار، 

نص التدريب
وينبغي تعديل النص ليتناسب 

مع السياقات املحلية ويمكن 
أن تشكل ديناميات املجموعة 

مورداً تكميلياً للربامج التدريبية 
القائمة.

أعد نص التدريب هذا بإرشاف  
شعبة اليونسكو للتعليم من 

أجل التنمية املستدامة واملواطنة 
العاملية ليكون بمثابة دليل 

لتنظيم دورات التدريب عىل 
القيادة يف مجال التعليم من 

أجل التنمية املستدامة بالتعاون 
مع عنارص التغيري الشابة. 

ويتضمن نص التدريب تعليمات 
ومضامني مفصلة لتوجيه 

امليسين عرب الوحدات التدريبية. 

وتأدية األدوار، والتأمل والتفكري، 
والتمارين الجماعية - ترمي 

إىل تحفيز التعلم البرصي 
والسمعي والحركي/اللميس 

واالنفعايل. ويفرتض بامليسين 
إعطاء نماذج وأمثلة ملموسة 

عن مبادئ التعليم من أجل 
التنمية املستدامة أثناء تنفيذ 

حلقات العمل.


