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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 اليونسكو التي توفِّرهاالمواد  - لفأ

 قصير) فيديو شريط( المناخ لتغّير التصّدي متعلُّ  - ١

تغّري املناخ يف جمال التعليم األسباب اليت جتعل الفيديو هذا يف أربع دقائق  شريطيبّني : هذه المادةلمحة عن 
 . على أرض الواقع التنمية املستدامة وكيفية ممارسته رسم معامليف مهماً 

 : اليونسكوالمصدر

التعليم التعليم االبتدائي و  (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية):المستوى (المستويات)/النوع 
 العايلالتعليم الثانوي و 

 : مجيع أحناء العاملاملعنية المنطقة (المناطق)

 : المادة المعنيةبها  ةر اللغات المتوفِّ 

: اإلجنليزية •
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=2569 

 الفرنسية: •
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=2&vl=Fr

 e&id=2569 
=vo=33http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg&سبانية:اإل •

vl=Spa&id=2569&3 

 
 العيش وأنماط المناخ رتغيُّ  بشأن الشباب بين المبادالت دليل - ٢

 .تغّري املناخ على صعيد ةواملمارسات السليمالتحديات والفرص على  املطبوعز هذا يركِّ  لمحة عن هذه المادة:
ثين وثقايف، علمي وسياسي واقتصادي واجتماعي وإر و من منظ العيشبني تغّري املناخ وأمناط  الرتابطستكشف وي
معلومات  رويوفِّ  .ستدامةلال قابليةأكثر  عيشأمناط  انتقاًال إىل اّختاذهاد اخلطوات اليت ميكن للشباب حيدِّ و 
حياهتم اليومية، كالطعام والشراب تتصل بشؤون الشباب و  هتمنصائح مفيدة بشأن مواضيع حاالت و دراسات و 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=2569
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=2&vl=Fre&id=2569
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=2&vl=Fre&id=2569
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=3&vl=Spa&id=2569
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=3&vl=Spa&id=2569
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&vo=3&vl=Spa&id=2569
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

الشباب واألشخاص العاملني معهم  أُِعد من أجلهذا الدليل إن الفراغ والتسلية.  أشغال وقتوالسفر والنقل و 
  العامل. يف خمتلف أحناءوقادة الشباب  واملدرّبنيكاملرّبني واملعلمني 

 اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئةالمصدر: 

التعليم التعليم االبتدائي و  المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية):
 الثانوي

 : مجيع أحناء العاملاملعنية المنطقة (المناطق)

  :المادة المعنية ة بهار المتوفِّ  اتاللغ

 /e.pdf0021/002128/212876http://unesdoc.unesco.org/images : اإلجنليزية •
  /f.pdf0023/002348/234825http://unesdoc.unesco.org/images الفرنسية: •

 

 الشواطئحال مراقبة  - ٣

واملعلمون  املدارس تالميذالشواطئ عملية تعليمية يعمل من خالهلا  حالمراقبة  تُعدُّ  لمحة عن هذه المادة:
التهديدات واملشكالت والنزاعات اليت  واستبانة ؛راقبة بيئاهتم الساحليةمل امليدان يف اً واجلماعات احمللية مع

تغّري رصد الشواطئ حال مراقبة وتشمل أنشطة نـُُهج مستدامة للتصّدي هلا.  ووضع ،وتقييمها ،يتعرضون هلا
) Sandwatch(الشواطئ  حالمراقبة ربنامج لكرتوين اخلاص باملوقع اإل وتساق يف. أساسي فيها مبثابة عنصراملناخ 

وعالوة على ذلك، أُعّد دليل . حىت اآلنتغّري املناخ  والشباب التالميذ اليت تناول هبا عن السبلأمثلًة ملهمة 
تغّري  إدماج سبل"التكّيف مع تغّري املناخ والتعليم من أجل التنمية املستدامة" إلرشاد املعلمني واملرّبني على 

  .مع التالميذ يضطلعون هباالشواطئ اليت  حالاملناخ يف أنشطة مراقبة 

 : اليونسكوالمصدر

التعليم التعليم االبتدائي و  المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية):
 والتعليم العايل الثانوي

 املناطق الساحلية يف مجيع أحناء العامل (المناطق) المعنية:المنطقة 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002348/234825f.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

  :المادة المعنيةا ة بهر المتوفِّ  اتاللغ
 :نترنتعلى اإل ليونسكوا موقع
sciences/priority-http://www.unesco.org/new/en/natural- :اإلجنليزية •

/areas/sids/sandwatch 
sciences/priority-http://www.unesco.org/new/fr/natural- الفرنسية: •

/areas/sids/sandwatch 

الشواطئ:  حاللكتروني الخاص ببرنامج مراقبة الموقع اإل
http://www.sandwatch.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=3 

 سبانية والربتغالية: والفرنسية واإل اإلجنليزيةبمتوفر الشواطئ  حالمراقبة دليل 

http://www.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1
&gp=1&hist=1&pn=1&text=sandwatch&text_p=inc 

 
 التعليم من أجل التنمية المستدامة: الممارسات السليمة في مرحلة الطفولة المبكرة  - ٤

لتعليم من أجل التنمية املستدامة ا تتناولبرامج  على اثين عشر مثاالً  هذا املطبوعم يقدِّ  لمحة عن هذه المادة:
غري الرمسي. التعلم غري النظامي و التعلم وتشمل حاالت التعّلم النظامي و  وأطرها العملية الطفولة املبكرة أسيقة يف

  تغّري املناخ.يف جمال التعليم  خاص بوجه تتناول عدةومثة برامج 

 : اليونسكوالمصدر

 مرحلة الطفولة املبكرة المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية):

 مجيع أحناء العامل (المناطق) المعنية:المنطقة 

 : المادة المعنيةبها  ةر اللغات المتوفِّ 

 /f.pdf0021/002174/217413http://unesdoc.unesco.org/images  الفرنسية: •
 /e.pdf0021/002174/217413http://unesdoc.unesco.org/images :اإلجنليزية •
 s.pdf0021/002174/217413es/http://unesdoc.unesco.org/imag سبانية:اإل •

 
 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/sids/sandwatch/
http://www.sandwatch.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=3
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&text=sandwatch&text_p=inc
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&text=sandwatch&text_p=inc
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=0&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look=default&sc2=1&lin=1&futf8=1&gp=1&hist=1&pn=1&text=sandwatch&text_p=inc
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413s.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 النامية) الصغيرة الجزرية الدول( المناخ وتغّير الجوفية المياه - ٥

اجلزرية الصغرية  دولملياه اجلوفية يف الا على عرض وجيز حلالهذا الدليل  ينطوي لمحة عن هذه المادة:
موارد املياه اجلوفية يف أمهية و  ،دولالهذه  املياه اجلوفية يف يفآثار من تغّري املناخ ما ُحيتمل أن يرتتب على النامية و 

اجلزرية الصغرية النامية الضوء  دولط الدراسات بشأن ال. وتسلِّ املعنية دولالتخفيف من وطأة تغري املناخ على ال
  العامل. غريمها من أصقاعاحمليط اهلادئ والبحر الكارييب و  دولمن بني جزرية صغرية نامية  دولأوضاع على 

 : الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكوالمصدر

 لعايلالتعليم التعليم الثانوي وا المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية):

 يف مجيع أحناء العامل اجلزرية الصغرية النامية  الدول (المناطق) المعنية:المنطقة 

 : المادة المعنيةبها  ةر المتوفِّ اللغات 
 /e.pdf0024/002428/242861http://unesdoc.unesco.org/images :اإلجنليزية •
 /f.pdf0024/002428/242861http://unesdoc.unesco.org/images  الفرنسية: •
 /s.pdf0024/002428/242861http://unesdoc.unesco.org/images  سبانية:اإل •

 
 المناخ وتغير العالمي التراث - ٦

 وتستطلعبوجه خاص تغري املناخ على  جملة الرتاث العامليمن  الطبعةز هذه تركِّ  لمحة عن هذه المادة:
  ف معه.يف التخفيف من وطأته والتكيّ  هاور انعكاساته على مواقع الرتاث العاملي ود

 الرتاث العاملي التابع لليونسكو ركز: مالمصدر

 العايلالتعليم التعليم الثانوي و  (التعليمية المعنية):المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 : المادة المعنيةة بها ر اللغات المتوفِّ 
 /243054e.pdf0023/002355/235561http://unesdoc.unesco.org/images# :اإلجنليزية •
 /243054f.pdf0023/002355/235561http://unesdoc.unesco.org/images#  الفرنسية: •
 /243054s.pdf0023/002355/235561http://unesdoc.unesco.org/images#  سبانية:اإل •

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242861s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561e.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561f.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561f.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561s.pdf#243054
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002355/235561s.pdf#243054
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 

 منظمات أخرى التي توفِّرهاالمواد  - باء

 ؟تحصيلك مستوى تعرف هل المناخ: تغّير - ٧

حبسب الوترية يف جمال تغريُّ املناخ  اإللكرتوين اجملاين للتعلم وحداتجمموعة من ست  لمحة عن هذه المادة:
 متاحة لكل من يهتم هبذا املوضوع.  اليت خيتارها الدارس

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: المصدر

 واملستويات: خمتلف األنواع المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  :المادة المعنيةاللغات المتوفِّرة بها 
 لكرتوينعلى املوقع اإل ملن يتسجَّلوالفرنسية واإلسبانية  اإلجنليزيةإن اجملموعة متاحة ب •

/http://unccelearn.org 
 

 الهدف العالمية: األهداف تحقيق أجل من الشباب يّتخذها التي التدابير العالم: في األكبر الدرس - ٨

 المناخ تغّير بشأن ١٣ العالمي

تتعلق بتغّري جذابة موارد تعليمية  لكرتوين املعينتتاح يف الركن ذي الصلة على املوقع اإل لمحة عن هذه المادة:
مرفقة  ،"أنقذوا املناخ!"): Simon Says/Jacques a dit(للعبة "قال املعلِّم" فيديو أشرطة  سلسلةمنها  ،املناخ

  ورسوم هزلية. ،وملصقات ،وأوراق عمل ،خطط دروسو مني، ملعلِّ خاص باعمل بكتاب 

 )مشروع الكل( Project Everyone - )الدرس األكرب يف العامل( World’s Largest Lesson: المصدر
 (اململكة املتحدة)

التعليم : التعليم االبتدائي و المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 الثانوي 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

http://unccelearn.org/
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

  :المادة المعنيةاللغات المتوفِّرة بها 
the-goals/protect-http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global- :اإلجنليزية •

/planet العربية)منها اإلسبانية والربتغالية و  بلغات أخرى اً (مثة جزء من املواد متوفر أيض 
 

  ألطفالبا خاصة بيئية قصص مجموعات - TUNZA نزاتُ  - ٩

التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة سلسلة  )TUNZA(نزا تُ  مشروع ت يف إطارصدر أُ  لمحة عن هذه المادة:
لألطفال  اليت ميكن هباتناوالن تغري املناخ والسبل جمموعتان ت منهاألطفال با خاصةقصص جمموعات من سبع 

 لتخفيف من آثاره.ا
 

 : برنامج األمم املتحدة للبيئةالمصدر

: مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 االبتدائي 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  :المادة المعنيةاللغات المتوفِّرة بها 
  

 )Tore and the Town on Thin Ice(قصة "تور واملدينة املبنية على اجلليد الرقيق"  •
 والصينية: اإلجنليزيةب

http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3798 
 )Ting and the Possible Futures("تنغ وآفاق املستقبل" قصة  •

 http://www.unep.org/pdf/Ting_Book_Layout.pdf :اإلجنليزيةب

 

 )GREEN NINJA( "األخضر نينجاال" - المناخ أجل من العامل خارقال بطلال -١٠

 أمثلةٌ تغري املناخ والطاقة والبيئة و عن فيديو ترفيهية  لكرتوين أشرطةُ هذا املوقع اإل تتاح يف المادة:لمحة عن هذه 
ق كل شريط فيديو تغري املناخ. ويُرفَ أجل محاية البيئة والتصدي لاألنشطة اليت ميكن لألطفال القيام هبا من  على

م الدراسة. وعالوة على ذلك، تقدِّ  صفوفملناقشات يف مدخالً إىل ا االستعانة بهلمربني ميكن لبدليل تدريس 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/protect-the-planet/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/protect-the-planet/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/protect-the-planet/
http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3798
http://www.unep.org/pdf/Ting_Book_Layout.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

حتديث تساعد املربني على  نصيةمواد أشرطة فيديو و ) Green Ninja Academy( "األخضر نينجاالأكادميية "
  ملواضيع املتعّلقة باملناخ والطاقة.معارفهم با

 الواليات املتحدة األمريكية) ،والية كاليفورنيا(جامعة سان خوسيه،  GREEN NINJAموقع : المصدر 

التعليم : التعليم االبتدائي و المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 الثانوي

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
 http://greenninja.org/ :اإلجنليزية •

 مطبوع: شكل في أو اإلنترنت على متاحة المناخ بتغير تتعّلق وألغاز ألعاب -١١
CLIMATE CHANGE GAMES AND PUZZLES  

للتاريخ األمريكي لتابع للمتحف األطفال اخلاص با كرتوينلهذا املوقع اإلتتاح يف  لمحة عن هذه المادة:
دعم التعليم يف لتغّري املناخ منها فيديو تتناول مواضيع علمية متنوعة  وأشرطةُ  الطبيعي ألعاٌب وقصٌص وأنشطةٌ 

  .املعنية كيفية استخدام املواد  بشأننصائح للمعلمني  كما ُتسدى فيه  .الدراسة صفوف

 املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي: المصدر

: مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية) المستوى (المستويات)/النوع
 االبتدائي 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
 change-http://www.amnh.org/explore/ology/climate :اإلجنليزية •

 

 

 

 

http://greenninja.org/
http://www.amnh.org/explore/ology/climate-change
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 )الهادئ المحيط منوال على( المناخ تغّير مجال في التعّلم - مرئية أدلة -١٢

دول تغّري املناخ وآثاره يف األوضاع فيما خيص  علىمرئية  تتاح يف هذه األدلة أمثلةٌ  لمحة عن هذه المادة:
 . وكرييبايتفيجي و وفانواتو وساموا تونغا  منهانامية جزرية صغرية 

 ئأمانة مجاعة احمليط اهلاد المصدر:

: مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 الثانويالتعليم االبتدائي و 

 منطقة احمليط اهلادئ الدول اجلزرية الصغرية النامية يف  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  والفرنسية: اإلجنليزيةتتوفر هذه األدلة باللغتني  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
• complete.pdf-project/Fiji-change/cc-http://www.spc.int/images/climate 
• complete.pdf-project/Kiribati-change/cc-http://www.spc.int/images/climate 
• complete.pdf-project/Samoa-change/cc-http://www.spc.int/images/climate 
• complete.pdf-project/Tonga-change/cc-http://www.spc.int/images/climate 
• complete.pdf-project/Vanuatu-change/cc-http://www.spc.int/images/climate 

 
 )KIDS 4 CLEAN AIR( نقي هواء أجل من األطفال -١٣

 بعدة مسائلتتعّلق  وألغازٌ  معلومات وألعابٌ  أوراقلكرتوين تتاح يف هذا املوقع اإل لمحة عن هذه المادة:
 بتغّري املناخ كتلّوث اهلواء واالحرتار العاملي.  متصلة

 (منظمة غري حكومية، اململكة املتحدة) Clean Air Kidsمنظمة  المصدر:

التعليم : التعليم االبتدائي و (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)المستوى 
 الثانوي

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
 kids.org.uk/acidrain.html-air-http://www.clean :اإلجنليزية •

 

http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Fiji-complete.pdf
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Kiribati-complete.pdf
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Samoa-complete.pdf
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Tonga-complete.pdf
http://www.spc.int/images/climate-change/cc-project/Vanuatu-complete.pdf
http://www.clean-air-kids.org.uk/acidrain.html
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

  الثانية) الطبعة( المناخ تغير تحديات بطاقة -١٤

احليوي دور بالرشاد هذه إىل املساعدة على توعية األطفال والشباب يُرمى من وثيقة اإل لمحة عن هذه المادة:
حياتنا اليومية يف مناخ أمناط  كيفية تأثري  هافي ُتدرسكما   .املناخ يف حفظ احلياة على األرضالذي يؤديه 

إسهاماً بغية جعل هذه العالقة الوثيقة أكثر  هبا لألفراد اختاذ تدابرياليت ميكن  أفكار عن السبل تقدَّمو  ،األرض
 ،كالتنوّع البيولوجي  متصلة بتغري املناخ،ناول مواضيع أخرى بطاقات حتديات تت اً ستدامة. وتتوفر أيضيف اال

 ). هنانظر اواملياه ( ،والرتبة ات،واحمليط ،والغابات ،والطاقة ،وتغّري املناخ واألمن الغذائي

 بالتعاون مع شركاء هلا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة المصدر:

التعليم : التعليم االبتدائي و المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 الثانوي

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
 /e.pdf5216i-a/3http://www.fao.org :اإلجنليزية •
 /r.pdf5216i-a/3http://www.fao.org  الروسية: •
 /s.pdf5216i-a/3http://www.fao.org اإلسبانية: •

 

 المناخ بتغير متعلقة تعليمية مواد بالمناخ: المعنية GERMANWATCH منظمة حملة -١٥

 Climate("محلة املناخ" املسمى  Germanwatchمنظمة يف سياق مشروع عدت أُ  لمحة عن هذه المادة:

Expedition ( ومن تغّري املناخ.  ما خيصاألملانية  املدارس تالميذ تعليمسلسلة من املواد التعليمية اهلادفة إىل
 ينطوي على) فوق" (تغري املناخ من Climate Change from Aboveبعنوان " هذه املواد التعليمية كتيب

وجمموعة من أوراق العمل اليت تتناول تغّري املناخ  ساتليةان فيها بصور تغري املناخ يف العامل مستع توطئة لتناول
األمن املطرية و الغابات االستوائية و ارتفاع منسوب البحار و  يةاجلليداأل�ار ومواضيع أخرى مرتبطة به كذوبان 

  الظواهر الطبيعية القصوى.و الغذائي 

 (منظمة غري حكومية، أملانيا)  Germanwatchمنظمة  المصدر:

http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
http://www.fao.org/3/a-i5216e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216s.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 : التعليم الثانوي(المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)المستوى 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:
 أوراق العمل: 

 ):اً أوراق العمل باللغة الصينية أيض (تتوفر واحدة من اإلجنليزية •
http://germanwatch.org/en/worksheets 

 tter4A3%http://germanwatch.org/de/arbeitsbl%C األملانية: •

 ):فقط اإلجنليزية(ب )فوق" (تغري املناخ من Climate Change from Above"ُكتّيب ال
http://germanwatch.org/en/8198 

 http://germanwatch.org/de/poster واألملانية): اإلجنليزية(باملتعلقة باملناخ الملصقات 

 
 العالم أنحاء جميع من ملهمة مبادرات المناخ: تغيرب يهتمون شبابال -١٦

شباٌب يف مجيع أحناء  يبادر إليهااملطبوع الضوء على أنشطة ملموسة  يسلط هذا لمحة عن هذه المادة:
 تغّري املناخ. لالعامل للتصدي 

  املناخ تغريو  بشأن األطفال والشباب املشرتكاألمم املتحدة مبادرة إطار عمل  المصدر:

والتعليم : التعليم االبتدائي المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 العايلالتعليم الثانوي و 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

 العربية والفرنسية:والروسية والصينية و  اإلجنليزيةاإلسبانية و  •
https://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6581.php?displayPool=1584 

 

http://germanwatch.org/en/worksheets
http://germanwatch.org/de/arbeitsbl%C3%A4tter
http://germanwatch.org/en/8198
http://germanwatch.org/de/poster
https://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6581.php?displayPool=1584
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 الواقع صورة تكوين -١٧

ميكن للطالب واملربني من خمتلف األعمار استخدام هذه األداة التعليمية التفاعلية  المادة:لمحة عن هذه 
إن . للتخصصات لتدريس علوم املناخ جامعاً  اً �ج هتيئفهي  من منظور جديد. تغّري املناخ إىلرؤية للاجملانية 

يتخطى إىل حد على وجه اخلصوص،  ةوالعالي ةاملتوسطالثانوي مبرحلتيه التعليم يف  هذا احملتوى التعليمي، املفيد
والدراسات االجتماعية.  الفنيشمل التاريخ واالقتصاد واجلغرافيا وعلم فإطار علوم األرض وعلم األحياء  بعيد
  الطالب واملرّبني.املعين موارد أخرى متعلقة بتغري املناخ خاصة بلكرتوين املوقع اإل تتاح يفكما 

 (منظمة غري حكومية، الواليات املتحدة األمريكية) Earth Vision Institute معهد المصدر:

: الصفوف العليا يف املرحلة المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 واملرحلة الثانوية  ،االبتدائية

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  بها المادة المعنية: اللغات المتوفِّرة

 http://www.gettingthepicture.info/ :اإلجنليزية •

 
 بالمياه اً مغمور  كوكبنا -١٨

يعيش أحدمها  طفلنييزيد هذا الكتاب اهلزيل الوعي بشأن تغري املناخ من خالل قصة  لمحة عن هذه المادة:
 يف جزيرة توفالو يف احمليط اهلادئ والثاين يف مدينة أوروبية كبرية. 

  )ADEME(الفرنسية  وكالة البيئة وإدارة الطاقةو  ،)Alofa Tuvaluرابطة "حمبة توفالو" ( المصدر:

التعليم االبتدائي و : التعليم المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 الثانوي 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

  اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

والفرنسية والربتغالية والدمناركية والعربية  اإلجنليزيةاألملانية و  هاخبمس عشرة لغة منهذا الكتيب ر توفَّ ي •
 http://www.alofatuvalu.tv/page_cadres_fr.html واليابانية:

http://www.gettingthepicture.info/
http://www.alofatuvalu.tv/page_cadres_fr.html
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 

 الثانوية المرحلة ميمعلِّ  لتدريب اليونسكو دورة الدراسة: صفوف في المناخ تغير موضوع تناول - ١

 المجال هذا في

يف جمال تغري املناخ أُعّدت ستة أيام على اإلنرتنت ملدة  للتدريبدورة األوىل إن هذه ال عن هذه المادة:لمحة 
يف جمال تغري املناخ من أجل  تمكني املعلمني الذين يدّرسون مواد خمتلفة يف املرحلة الثانوية من إدماج التعليمل

عنه وحملة عامة  التدريب) إطار ١أربعة أجزاء: (يف هذه الدورة  وتأيتيف املناهج الدراسية.  التنمية املستدامة
) املواد التعليمية اليومية ٤من املوارد اإلقليمية و( ات) جمموع٣و( لتدريب املعلمني) املواد التعليمية اليومية ٢و(

 الدراسة.  صفوفيستخدمها املعلمون يف  املعدة لكي

 منظمة اليونسكو  المصدر:

 : املعلمون يف املرحلة الثانوية يات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)المستوى (المستو 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

 /fe.pd0021/002197/219752http://unesdoc.unesco.org/images  :اإلجنليزية •
 الفرنسية: •

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/index.html#4 
 /por.pdf0022/002297/229737http://unesdoc.unesco.org/images الربتغالية: •

  

 ١٩ الوحدة( المعلمين إلعداد وسائط متعدد برنامج – مستدام مستقبل أجل من والتعّلم التعليم - ٢

  المناخ) تغّيرب المتعلقة

هذا موارد للمعلمني األدوات التدريبية برنامج  وحداتمن  ١٩ الوحدةيف إطار ر توفَّ  هذه المادة: لمحة عن
الهتمام حتظى باتيح هلم إعداد دروس تعلم تغّري املناخ وآثار أزمة املناخ و  يفمن معارفهم  على يقنيعلهم جت

 وتناسب طالهبم. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/CCEC/index.html#4
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229737por.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 منظمة اليونسكو  المصدر:

 : تدريب املعلمني (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)المستوى 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

 :اإلجنليزية •
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod19.html?panel=1#top 

 

 التعليم بمخطِّطي خاص المناخ تغير مسائل في دليل المناخ: تغير يخص فيما لمبتدئينل دليل - ٣

 وممارسيه

 طائفةتوطئة وحملة عامة عن وممارسيه على  التعليم مبخطِّطي اخلاصهذا الدليل  ينطوي لمحة عن هذه المادة:
أسبابه وآثاره واسرتاتيجيات التخفيف من وطأته والتكّيف  منها ه،التعليم يف جمالتغري املناخ و  مسائلواسعة من 

تعليم إدماج تعميم ل اً منطلق يـُتََّخذذا الدليل أن هل ويراد. ذات الصلة بعض املبادئ السياسية واالقتصاديةو معه، 
وخطط  هبراجمه و مناهجسياسات التعليم و  إىل تيسري تطوير ويُرمى منه املدرسية.تغّري املناخ يف املناهج  ما خيص

 . هدروس

 منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة المصدر:

التعليم االبتدائي  مهنيو: (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)المستوى 
 العايلالتعليم الثانوي و والتعليم 

 مجيع أحناء العامل  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

 /E.pdf0021/002111/211136http://unesdoc.unesco.org/images :اإلجنليزية •

 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod19.html?panel=1#top
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136E.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 في للمربين توجيهية مبادئ - مستدام مستقبل أجل من المادي غير التراث إلى المستند التعّلم - ٤

 الهادئ والمحيط آسيا منطقة

ماج إد باألسباب اليت تستوجب اإلحاطةمعلمني للدريب املعلمني و ملهذا الدليل  يتيح المادة: لمحة عن هذه
إنه مبادئ التعليم من أجل التنمية املستدامة وآفاقه.  إىل جانب ةهج الدراسياالرتاث الثقايف غري املادي يف املن

وثائق تتعلق  علىملعلمني وأمثلة تدريب المنوذجية  وحدات منهاخاصة باملعلمني على مواد مرجعية حيتوي 
  .منوذجية دروسوخطط بالرتاث الثقايف غري املادي 

 منظمة اليونسكو  المصدر:

: معّلمو الصفوف العليا يف المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 ونهنياملو  ،بو املعلمني يف مؤسسات إعداد املعلمنيومدرِّ  ،املرحلة االبتدائية والصفوف الدنيا يف املرحلة الثانوية

 تطوير املناهج الدراسية. املعنيون ب

 احمليط اهلادئ  -آسيا  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 :دليل المعنيبها ال اللغات المتوفِّر

 الفيتنامية):ب ئه(تتوفر بعض أجزا اإلجنليزية •
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232381E.pdf 

 

 - المعيَّنة مناطقال من غيرهاو  الحيوي المحيط معازل في المستدامة التنمية أجل من التعليم - ٥
 :المتوسط األبيض البحر حوضو  أوروبا شرق جنوب بلدان في للمربين مرجعيٌّ  كتابٌ 

 منظمة اليونسكو  المصدر:

مهنيو التعليم االبتدائي : المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 العايلالتعليم الثانوي و التعليم و 

 البحر األبيض املتوسط حوض جنوب شرق أوروبا و  (المناطق) المعنية:المنطقة 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232381E.pdf
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 ملدارس املنتسبةاشبكة  - اليونسكو

  التعليم يف جمال تغّري املناخ من أجل مقرتحةموارد 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

 /e.pdf0021/002199/219946http://unesdoc.unesco.org/images  :اإلجنليزية •
 

 الثانوي التعليمو  االبتدائي التعليم في المناخ تغّير تناولب يتعلق فيما الساعة قضايا - ٦

 جمتمعاتنا أمام ه املاثلةحتدياتمبعلومات عن تغّري املناخ و املعلمني تزويد  ذا املطبوعيراد هب لمحة عن هذه المادة:
حتّمل املسؤولية من والتعاضد يف  التحاورإىل تعزيز أمهية فيه سعى يُ وشحذ وعيهم باملسائل املعنية. وهكذا 

إىل إضافًة  وينطوي هذا املطبوع،تقوم على منهجيات تشاركية.  ابتكاريةوممارسات  مجاعية سريوراتخالل 
 . الدرسقاعة  يفالقيام هبا  لالضطالع بأنشطة يسُهل مقرتحات يتضمَّنفصل  على، مواد املطالعة

 الربازيل، جامعة ساو باولو، )INCLINEللتخصصات ( املناخية اجلامعة مركز البحوث المصدر:

التعليم االبتدائي  مهنيو: المستوى (المستويات)/النوع (األنواع) التعليمي المعني (التعليمية المعنية)
 والتعليم الثانوي

 مجيع أحناء العامل (المناطق) المعنية:المنطقة 

 اللغات المتوفِّرة بها المادة المعنية:

الربتغالية:  •
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MU

line.pdf-DANCAS_CLIMATICAS_on 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219946e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219946e.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MUDANCAS_CLIMATICAS_on-line.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/TEMAS_ATUAIS_EM_MUDANCAS_CLIMATICAS_on-line.pdf
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