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 العالمية أهدافالكتاب 

 .أبدلنكل مكان. في للجميع. من الجميع. 
 

 

 مختبر الابتكارمدارس 

 ات المتحدةأي. الولانيوزيلاندرلاندا. أيبلجيكا. البرازيل. 

 

 المحرران

 ليامزيو كوين تيمرز & جينيفر 

 

 المؤلفون

 ريتشيل تشيسنال

 ت موريأيك

 فرانسيسكو توبي

 ستيلا تشرشأي

 زمر تيكوين 

 ويليامزجينيفر 

 ررأورين مأي

 نأينيومي ڤول

 راندي زيغنفس

 

 ترجمة

 أحمد القاضي

 

 المساهمون والمستشارون

 سعاد بلقائد

 سمر حوارث

 توني باركن

 وارن سبارو

 نأومارج بر 

 ريتشارد هيمان

 جيم بيدريتش

 جينيفر ڤيرسكور

 كمنسأيڤر دإلىأو

 سونأيمريم م

 فريد ساغوي

 ڤوندراتشك مارك

 دودتش أناه

 ما نازأي

 ك سوسكيلأيم

لا ڤورنأوب
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 جدول المحتويات

 

 مقدمة: 1الفصل 

 العالمية أهداف: ال2الفصل 

 والمقاصد أهدافال

 العالمية أهدافاليَدرسون  عالميونمعلمون 

 مفاهيم شاملة: 3الفصل 

 مدارس مختبر الابتكارلهام، التعاطف، العمل: جوهر لإا

 (STEAM) ستيمة الحيادمج التعلم في  أسلوبي لوحات )بورتريهات( المتعلم: فن ف

 للمخ منياأل الشق للمخ، سرياأل الشق

 والشمول الدعم

 تساؤل

  ممارسات تربوية: 4الفصل 

 للمنهجنظرة عامة 

 الفعال لقويعناصر التعلم ا

 دورك كميسر للتعلم

 موقع علم التربية

 نتاجات تعلمية

 عرض الدروس: 5الفصل 

 يالصف الدراسترتيب حجرة            

 المجموعات أنواع          

 مختبر الابتكار أدوات         

 تكنولوجية أدوات         

 

 التتنمية المستدامة أهدافدروس مشاريع : 6الفصل 

 التنمية المستدامة أهدافنظرة عامة على  :1الدرس

 التنمية المستدامة  أهدافل ذهنية: خارطة 2الدرس 
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 المستدامةالتنمية  فأهدا: اشترك في 3الدرس 

 الحلول إيجاد: 4الدرس 

 : مقابلة خبير5الدرس 

 عرض أولفيلم  إعداد: ال6الدرس 

 العروض التقديمية أوالقصص المصورة والفيلم المصور  إعداد: 7الدرس 

 للاحتفال إعدادوال الأفلامتحرير : 8الدرس 

 للاحتفال إعداد: تغذية راجعة وال9الدرس 

    بالتعلم: الاحتفال 10الدرس 

 LEGO EXTENSIONSالمستدامة التنمية  أهدافلدرس  الليغو ملحقات :7الفصل 

 (9، 11، 6 أهداف)ال استباقي لمشكلة المياهبناء حل : 1الدرس 

 (4، 3، 16، 17 أهدافالعمل )ال أجلاقناع من قصة  إنتاج : لعبة لعب الادوار:2الدرس 

 ( 15، 14، 13 أهدافالالمرجانية )عب قوة الش   :3الدرس 

 (5، 1، 2، 10 أهداف)اليا. هل ذلك عدلا؟ أو متس ليس : العالم4الدرس 

 ( 12، 8، 7 أهدافالالمجتمع )تعزيز  أجلمساعدة الاخرين من : 5الدرس 

 أفضلمعيشة  أجل: الرجال الآليون )الروبوتات( من 6الدرس 

 (15، 14، 2 أهداف)ال: النباتات رائعة! 7الدرس 

 Minecraft Extensionsن كرافت أيالمملحقات : 8 الفصل

 (9، 11، 6 أهداف)ال: بناء محطة لمعالجة المياه 1الدرس 

 (4، 3، 16، 17 أهداف)ال: لعبة لعب الادوار: محاكاة مواقف وشخصيات 2الدرس 

 ( 15، 14، 13 أهدافال: مناظر طبيعية! )3الدرس  

 (5، 1، 2، 10 أهدافاليا. هل ذلك عدلا؟ ) أو متس سلي العالم: 4الدرس  

 ( 12، 8، 7 أهدافالطاقة نظيفة ) توليد: 5الدرس  

 استشراف المستقبل: 9الفصل 

 المراجع

 الملاحق

 نموذج البحثملحق أ: 

 ية جوهريةأساسقراءات ملحق ب: 
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1ل والفصل األ  

 مقدمة
وع وانعدام تغير مناخي وفقر وج :في الوقت الراهنعالمية وشعوبنا تحديات خطيرة  ،رضأيواجه كوكبنا ال

طت عأعلام إأن وسائل المن رغم على ال. وطولوالقائمة ت ،والتمييز بين الجنسين والتشرد ليمفي التع المساواة

جدا  ليلا والقياهذه القض حجمعن  ليلنعرف الق الا زلنننا ألا ، إايانة ومواجهة مثل هكذا قضيالنا الفرصة لمع

 ها.عن طرق حل

تقدير موضع نتطور لنكون عالما يصير فيه مبدأ حل المشكلات الخلاق  فإننا بشارة النجاح،مل وأوبتقديم ال

 .مضطرد لوبشك

 للجميعوصحة  مناأ وأكثر أفضلضمان حياة  أجلمناطق الاحتياج من  لتحديد ،ودقيق وبشكل واضح يعمل الناس 

 العديد منبدأ  ."ةالتنمية المستدام أهداف" 2030العام  إلىالمتحدة  الأممخريطة طريق مقدمة من بحسب 

 واحد. بالإضافةكعالم جميعا رؤيتنا ا بأوبد اكم وضوحا. أكثربشكل  التي تواجهنا التحديات أكثرفهم في الناس 

 لتغيير.ا إلىتقود التي مهمة ال أسئلةال بطرحالناس ذلك بدأ هؤلاء  إلى

  ليم.تقد أن الحل يكمن في التععن ،ين العالميينيكمجموعة من التربو كيف نواجه هذه التحديات؟ بالنسبة لنا 

المكونة من تربويين عالميين مخلصين  ةتشكلت مجموعتنا الصغير  ، لاجود جين معهدمع  التعاونوب ،2018في عام 

 -أفضلطريق  -خلق طريق جديد أجلإننا نسعى من  جابي في حياة التلاميذ حول العالم.يإتغيير حداث إ  أجلمن 

 المحسوسة والعقلية.  الخبرات والتجاربمن خلال  ،ليمتعالعالم للالتحاق بال لأطفال

 أجلل ،طلبةلدعم المية لالتربوية والتكنولوجية والتعوالمساحات ت ءاالفضا أفضل مدارس مختبر الابتكارجمعت 

والعالمي. ولهدف جعل كل طالب وطالبة لي المح ينيبالمستو ن يفكروا بشكل ناقد عن تأثيرهم على العالم أ

خبرة طوال ال ر يرشد الصفوفيس  د الطلبة بمدرس م  زو   ،الناس هاحتاجيها لها قيمة و /هأفكار أن  اكإدر مشارك 

 قيقوالتح البحثة التنمية المستدامة بعدس أهدافاختبار  أجلمن  أشهر ةلمدة عشر تستمر  يالتعلمية والت

 ظيم المشاريع.نوت وتصميم التفكير بتكارالاو

 ليةعاالخبرة الذوي  ليمينالتع المصممينلفه فريق عالمي من أوالذي  (ميةالعال أهدافالكتاب ) ،إن هذا المنهج

الاجتماعي والعلوم والفن الصالح والعمل الملتزم في مجالات التربوية والبحث التربوي  بالتدريس والقيادة

 اكون متوفر ليو ،مدارس مختبر الابتكارلبرامج  اومصدر ا كون مرجعليتوسع  والكتابة، قدوعلم القراءة والتكنولوجيا 

  .كل مكان حول العالم الجميع، وفيومن  ،للجميع

حول العالم من  من معا، والطلبة القادمين ينالمدرسبصحبة و العالمية هدافاألوكتاب  مدارس مختبر الابتكارمع 

 واستدامة. منا وسلاماأ أكثرسنكون قادرين على تحقيق مستقبل  ،إجراءاتخاذ  أجل

 دعونا نبدأ.
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 وقم بمتابعة حساب     www.innovationsdglab.comقم بزيارة مختبر الابتكار لمزيد عن مدارس فة المعر 

@SDGLabSchools .على تويتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovationsdglab.com/
https://twitter.com/SDGLabSchools
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 2الفصل الثاني 

 العالمية فداهاأل

 

 

 

تصاعدية وضعت خطة  ،المستدامة للتنمية 2030 اعمال جدول: عالمنا تحويلوثيقة معنونة ب ومن خلال  2015،في عام 

 لحاحا والتي نواجهها نحن مواطني العالم. إقيدا وعكثر المشاكل تأ حلول ل إيجاد أجلمن 

ل من أوإن السطر ال البشر والكوكب والازدهار. لأجمن برنامج العمل العالمي هو خطة عمل  أوجندة أإن هذه ال

ولكن  ،فقط خارطة طريق شاملة للنجاح ليسوبشكل واضح  رط  أ http://bit.ly/2I9ExlI  جندة العالميةأمقدمة ال

 بلنا.مستق حمايةواظ وهو الحف، مشترك هدف أجللبعض من ه االعالم بعض شمل لممل لأيقدم ال ضاأي

التنمية المستدامة  أهدافعرفت ب والتي  17ال مجموعة  ددتحدة ح  تمال الأمم هاتوضع التيفي هذه الخطة 

(SDGs أهدافال أو )جه أوالحد من  إلى( 1كالقضاء على الفقر )الهدف  ،د من نواحيتمي ،كل هدف .العالمية

واضحة ين مقاصد ومرامي نوتقدم للدول والمواط .(13العمل المناخي )الهدف  إلى( 10)الهدف  المساواةعدم 

ما  17ال  أهدافالتوفر   .2030بحلول عام  أهدافاللنداء العمل لتحقيق  الاستجابة أجلمن  ياسوقابلة للق

 الأعماللجدول  وفقاالاقتصادي والاجتماعي والبيئي. و ،بعاد الثلاثة للتنمية المستدامةأال في امقصد 169يساوي
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للرقابة ةطتربوالممن المؤشرات المنسجمة 230موعه ما مج تدم. وق  ألا يتجز  مترابطة وكلافإن هذه المقاصد 

 مل.الع أجلة للعالم من أيوكنقطة بد أهدافالعلى 

جميع مواطني العالم دون استثناء. وعلى الرغم من أن لدينا هدف خاص  ةمسؤولييعد  أهدافالإن تحقيق هذه 

 ملينمتكا والطلبة همدرسين فإن كل المدارس والصفوف الدراسية والم ،الجيد ليمالتع: SDG4عليم بما يتعلق بالت

 17ال التنمية المستدامة  أهداف. إن 2030بحلول عام  اهدف 17 وبشكل ناجح ال إدراك أجلبالنسبة لنا من 

مؤشرات الهدف قم بزيارة  إلى. وللوصول ليالتاالقسم  فيبتوصيفاتها ومقاصدها مدونة 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar 

 

 والمقاصد أهدافال

 ضاء على الفقر ق: ال1المستدامة هدف التنمية 

نما أيه للناس اجمعين أشكالالقضاء على الفقر بكل  إلى SDG1يهدف 

 كانوا. 

 : ليكالتاومقاصد هذا الهدف 

بحلول عام انوا نما كأيالقضاء على الفقر المدقع للناس اجمعين  1.1

 1.25بعدد الاشخاص الذين يعيشون بأقل من  لياحاوهو يقاس  2030

 .مليوادولار في 

من جميع الاعمار الذين  الأطفالتخفيض نسبة الرجال والنساء و 1.2

النصف  الوطنية بمقداريعانون الفقر بجميع ابعاده وفقا للتعاريف 

 .2030بحلول عام  الأقلعلى 

وتحقيق  ،ميع ووضع حدود دنيا لها جاجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني لل حمايةدابير استحداث نظم وت 1.3

 .2030تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 

الموارد الحصول على  فيبنفس الحقوق  منهم،والضعفاء  ءولاسيما الفقراضمان تمتع جميع الرجال والنساء  1.4

وعلى حق ملكية الاراضي والتصرف فيها وغيره من  يةأساساللى الخدمات وكذلك حصولهم ع ،ةالاقتصادي

والتكنولوجيا الجديدة  الطبيعية،وبالحصول على الموارد  ،وبالميراث ،أخرىالالملكية  أشكالبالحقوق المتعلقة 

 .2030بحلول عام  ،رالمتناهي الصغذلك التمويل  فيبما  ،الماليةوالخدمات  الملائمة،

والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة رة الفقراء بناء قد 1.5

 2030والاجتماعية والبيئية بحلول عام والكوارث الاقتصادية  بالمناخ وغيرها من الهزات

تزويد  أجلمن  ،الانمائي المعزز التعاونذلك عن طريق  فيبما  متنوعة،. أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر 1

تنفيذ البرامج  أجلبما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من  نموا،ولاسيما أقلها  ،البلدان النامية

 القضاء على الفقر بجميع ابعاده.  إلىوالسياسات الرامية 

 تيجياتاسترا إلى استنادا ،ليوالدو ييمالأقلو على كلا من الصعيد الوطني ةليمساطر وسياسات  .ب وضع1

تسريع وتيرة الاستثمار في  أجلمن  ،النوع-انمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية استراتيجيات تطور حساسية

 القضاء على الفقر. إلىات الرامية إجراءال

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar
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 التام على الجوع : القضاء2هدف التنمية المستدامة 

ية القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذ إلى SDG2يهدف 

 المستدامة.  ةوتعزيز الزراعالمحسنة 

  تشمل:المقاصد 

راء قولا سيما الف الجميع،على الجوع وضمان حصول  القضاء 2.1

 العام،ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي طوال  ىوالضعفاء عل

 . 2030بمن فيهم الرضع بحلول عام 

حقيق ذلك تبما  ،2030سوء التغذية بحلول عام  أشكالء جميع إنها 2.2

بما يتعلق بتوقف  2025بحلول  ،لياعلى تحقيقها دو متفقال أهدافال

المراهقات والنساء الحوامل  الفتياتتلبية احتياجات التغذية لدى و الخامسة،دون  الأطفالالنمو والهزال لدى 

 السن.والمرضعات وكبار 

 والمزارعينليين والسكان الاص ا النساءولا سيم ،الأغذيةية الزراعية ودخل صغار منتجي إنتاجال مضاعفة 2.3

الاراضي وموارد  إلى ياووالمتسالوصول الآمن في  المساواةوالرعاة والصيادين بما في ذلك من خلال الاسريين 

 فةوحصولهم على الفرص لتحيق قيمة مضا الأسواقو الماليةوالمعلومات والمعرفة والخدمات  أخرىال إنتاجال

 . 2030عام  زراعية بحلول وحصولهم على فرص عمل غير

 ،إنتاجوالية إنتاجمتينة تعمل على زيادة وتيرة الوتطبيق ممارسات زراعية  مستدامة، إنتاجضمان وجود نظم  2.4

التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة احوال الطقس وتعزز القدرة على  ،وتساعد على الحفاظ على النظم البيئية

 .2030وتحسن تدريجيا جودة الاراضي والتربة بحلول عام  أخرىالارث لكووا تأناوالفيضوالجفاف القاسية 

ت نااوبنظرائها من الحيو ةليفوالأالمزارع  تأناعة وحيوالمزروالحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات  2.5

طنية تويات الوعلى المس ليموالتي تدار بشكل س البذور والنباتات المتنوعةبما في ذلك من خلال بنوك  البرية،

للفوائد الناتجة عن استخدام الموارد  يةاو والمتسوالمشاركة العادلة  اليهإوتسهيل الوصول  ،ليةوالدو يةيمالأقلو

 .2030بحلول عام  ليادو عليهعلى النحو المتفق  يةليدتقالجينية وما يتصل بها من معارف 

 في البنى التحتية الريفية وفي البحوث الزراعية ،عززلما ليالدو التعاون.أ زيادة الاستثمار بما في ذلك من خلال 2

تعزيز القدرة  أجلوفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من  ،رشاد الزراعيإوخدمات ال

 نموا الأقلية الزراعية في البلدان النامية وبالخصوص إنتاجال

بما في ذلك عن  ،الزراعية العالمية الأسواقات في التشوه.ب منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح 2

وفقا  المماثل،ثر أوجميع تدابير التصدير ذات ال ،ت الصادرات الزراعيةأنااع أشكاللغاء الموازي لجميع إطريق ال

 دورة الدوحة للتنمية. فاليلتك

لمعلومات عن ير الحصول على اومشتقاتها وتيس يةأساسال.ج اعتماد تدابير لضمان سلامة اداء اسواق السلع 2

وذلك للمساعدة على الحد من شدة  ،الأغذيةما في ذلك عن الاحتياطات من ب ،في الوقت المناسب الأسواق

  اسعارها.تقلب 
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 :3هدف التنمية المستدامة 

ضمان تمتع الجميع بحياة صحية وبالرفاهية في  إلى SDG3يهف 

 جميع الاعمار

 :ليكالتاوالمقاصد منه 

 

حالة  70اقل من  إلىخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية  3.1

 .2030مولود حي بحلول عام  100،00وفاة لكل 

 

. مع جميع 2030دون سن الخامسة بحلول عام  الأطفالو داليللموللوفيات والتي يمكن تفاديها نهايةوضع 3.2

وخفض  حي،مولود  1000فاة في كل الة وح 12 إلى الأقلعلى  داليالموخفض وفيات  إلىالدول التي تهدف 

 مولود حي.  1000حالة وفاة في كل  25 إلى الأقلدون الخامسة على  الأطفالوفيات 

والسل والملاريا والامراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي  دزأيبئة الأولنهاية وضع 3.3

 . 2030بحلول عام  أخرىالوالامراض المنقولة بالمياه والامراض المعدية 

ة والعلاج وتعزيز أيالناجمة عن الامراض الغير معدية من خلال الوقبمقدار الثلث للوفيات المبكرة  تخفيض 3.4

 .2030بحلول عام  ليةالعقة الصحة والسلام

 .حولللكالضار  لاووالتنبما في ذلك تعاطي المخدرات  المواد،ة والعلاج من سوء استخدام ياتعزيز الوق 3.5

 .2030النصف بحلول عام  إلىصابات الناجمة عن حوادث المرور إخفض عدد الوفيات وال 3.6

بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم  ،جابيةوالآنة الصحة الجنسية يارعضمان حصول الجميع على خدمات  3.7

 .2030الوطنية بحلول عام في الاستراتيجيات والبرامج  الإنجابيةدماج الصحة إو ،والتوعية الخاصة به الأسرة

وامكانية الحصول على خدمات  ،الماليةمن المخاطر  حمايةبما في ذلك ال ،تحقيق التغطية الصحية الشاملة 3.8

 التكلفة.واللقاحات الجيدة والميسورة  الأدويةالجيدة وامكانية حصول الجميع على  يةأساسالة الصحية ياالرع

عرض للمواد الكيميائية وتلوث وتلويث الهواء الامراض الناجمة عن التحد كبير عدد الوفيات و إلىخفض  3.9

 .2030والماء والتربة بحلول عام 

 طر اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع الدول وحسب الاقتضاء.أتعزيز تطبيق . أ 3

البلدان  دية التي تتعرض لهاالمعدية وغير المع مراضللأ الأدويةدعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات و .ب3

وفقا  ،مناسبة  بأسعار يةأساسالواللقاحات  الأدويةمكانية الحصول على إوتوفير  ،ل أوالنامية في المقام ال

 ،وبالصحة العامة  الفكريةالدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  لإعلان

حكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة أة في الاستفادة بالكامل من الالذي يؤكد حق البلدان النامي

ولا سيما العمل من  ،الصحة العامة  حمايةزمة لالمرونة اللا جهأوببالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلق 

  . الأدويةامكانية حصول الجميع على  أجل
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وتدريبها واستبقائها في البلدان عاملة في هذا القطاع يف القوى الالصحي وتوظ لكبير التموي زيادة وبشكل.ج 3

 النامية.الجزرية الصغيرة  لنموا والدو الأقلوبالخصوص في البلدان  ،النامية

 وإدارةنذار المبكر والحد من المخاطر إفي مجال ال النامية،وبالخصوص البلدان  البلدان،.د تعزيز قدرات جميع 3

 نية والعالمية.المخاطر الصحية الوط

 

 الجيد التعليم: 4مية المستدامة هدف التن

الجيد المنصف والشامل للجميع  التعليمضمان  إلى SDG4يهدف 

 وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

ابتدائي  ليمضمان أن يحصل جميع الفتيات والفتيان على تع 4.1

تعلمية ملائمة تحقيق نتائج  إلىيؤدي  ،وجيد وثانوي مجاني ومنصف

 .2030وفعالة بحلول عام 

 

ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية  4.2

 ليمللتعأن يكونوا جاهزين  أجلقيل الابتدائي من  التعليمة في مرحلة الطفولة المبكرة وأيجيدة من النماء والرع

 .2030الابتدائي بحلول عام 

الجيد  اليالع التعليمالمهني و التعليمفرص جميع النساء والرجال في الحصول على  ياوتسضمان  4.3

 .2030الجامعي بحلول عام  التعليمبما في ذلك  ،والميسور التكلفة

ذلك المهارات التقنية في زيادة وبشكل كبير عدد الشباب والكبار الذين يمتلكون المهارات المناسبة بما  4.4

 .2030الحرة بحلول عام  وللأعمالل وظائف لائقة للعمل وشغ ،هنيةوالم

جميع مستويات  إلىالفرص بينهما للوصول  ياوتسوضمان  التعليمالفوارق بين الجنسين في  علىالقضاء  4.5

 الأطفالو ليينعاقة والسكان الاصإبما في ذلك الاشخاص ذوي ال ،والتدريب المهني للفئات الضعيفة التعليم

 .2030ضاع هشة بحلول عام أوشون في ن يعيالذي

قراءة والكتابة والحساب الب ،رجالا ونساء على حد سواء ،ونسبة كبيرة من الكبار بضمان أن يلم جميع الشبا 4.6

 .2030بحلول عام 

ومن  ،بما في ذلك ،المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامةأن يكتسب جميع ضمان  4.7

 ،الإنسانوحقوق  ،العيش المستدام باليوأسالتنمية المستدامة  أجلمن  التعليممن بينها  ،ديدمن العض

ع الثقافي وتقدير والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية واحترام التنو  ،بين الجنسين المساواةو

 . 2030بحلول عام  ،مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة

 للجميع، ،وحساسية النوع والتي توفر ،الطفل والاعاقة وتراعي ية التي تناسبالتعليمسين المرافق اء وتح.أ بن4

 ية من العنف وشاملة وفعالة.لآمنة وخا تعليميةبيئات 
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نموا  الأقلوبالخصوص الدول  ،في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان الناميةالتوسع عالميا وبشكل كبير .ب 4

بما في ذلك منح التدريب المهني  ،اليالع التعليمللالتحاق ب الافريقية،الجزرية الصغيرة والدول والدول 

مة والدول النامية في البلدان المتقدوالبرامج التقنية والهندسية والعلمية  ،وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 .2020بحلول عام  أخرىال

لتدريب المعلمين في الدول  الدولي التعاونمن خلال  ،المؤهلينن المعلمي إعداد.ج الزيادة وبشكل كبير في 4

 .2030نموا والدول الجزرية النامية الصغيرة بحلول عام  الأقلوبالخصوص  ،النامية

 

 بين الجنسين المساواة: 5هدف التنمية المستدامة 

بين الجنسين وتمكين كل الفتيات  المساواةتحقيق  إلى SDG5يهدف 

 .والنساء

 :اليالتصد هذا الهدف على مقا تشمل

 النساء والفتيات في كل مكان.التمييز ضد  أشكالنهاء كل إ 5.1

العنف ضد جميع النساء والفتيات سواء  أشكالالقضاء على كل  5.2

تجار بالبشر والاستغلال إبما في ذلك ال ،الخاص أوفي المجال العام 

 . أخرىالالاستغلال  أشكالالجنسي وكل 

 أوالمبكر  الأطفالكزواج  ،ممارسات الضارةعلى جميع الالقضاء  5.3

 (.ثأناال )ختان ثأنالللية الاعضاء التناس تشويه أوالقسري 

والبنى  العامة،من خلال توفير الخدمات  المنزليجر والعمل اة الغير مدفوعة الأيالاعتراف والتقدير للرع 5.4

والعائلة حسبما يكون  الأسرةفراد أبين  ةالمسؤوليقاسم ت أالاجتماعية وتعزيز مبد حمايةالتحتية وسياسات ال

 ذلك ملائما على الصعيد الوطني.

وتكافؤ فرصها في القيادة على كل مستويات صناعة الكاملة والفعالة  المرأة المشاركةة كضمان مشار  5.5

 القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

 عليهكما هو متفقا  الإنجابيةقوق وعلى الح جابيةوالآنصحة الجنسية ضمان حصول الجميع على خدمات ال 5.6

لمؤتمرات للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية  الدوليووفقا لبرنامج عمل المؤتمر 

 مراجعتهما.

حصولها على وكذلك امكانية  ،في الموارد الاقتصادية يةاو متسحقوقا  المرأةاعطاء  أجلاصلاحات من  إجراء.أ 5

 ،والميراث والموارد الطبيعية الماليةوعلى الخدمات  ،والتصرف في الاراضي وغيرها من الممتلكات لملكيةحق ا

 طبقا للقوانين الوطنية.

تعزيز  أجلمن  ،وبالخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية.ب 5

 .تمكين المرأة

بين الجنسين وتمكين  المساواةتعزيز مبدا  أجلمن ة وتشريعات قابلة للتنفيذ ليمس ية سياساتتبني وتقو .ج 5

 النساء والفتيات على كل الاصعدة.
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 : المياه النظيفة والنظافة الصحية6هدف التنمية المستدامة 

وخدمات الصرف الصحي  هعلى توافر واستدامة الميا SDG6يركز 

 للجميع.

 :ليالتاهدف على وتشمل مقاصد هذا ال

حصول الجميع وبشكل عادل على مياه شرب آمنة وميسورة  تحقيق 6.1

 .2030التكلفة بحلول عام 

والنظافة تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي  6.2

اجات يواعطاء اهتمام خاص لاحت ،للتغوط في العراءنهاية الصحية ووضع

 .2030بحلول عام  ،ع هشةاضأوالنساء والفتيات ومن يعيشون في ظل 

 ليلات والمواد الكيميائية الخطرة وتقأيتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف القاء النف 6.3

زيادة اعادة التدوير واعادة و ،النصف إلىنسبة مياه المجاري الغير معالجة  وخفض ،أدنى حد إلىتسربها 

 .2030بحلول عام  عيد العالمييرة على الصكبمونة بنسبة أالاستخدام الم

على  مدادتهاإوة بالعذ هفي جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب الميا هاستخدام الميا كفاءةزيادة  6.4

 ،هدرة المياوالحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ن ،هة شح المياجمعال أجلنحو مستدام من 

 .2030بحلول 

العابر للحدود  التعاونبما في ذلك من خلال  ،على جميع المستويات المياهتكاملة لموارد تنفيذ الادارة الم 6.5

 .2030بحلول  ،حسب الحاجة

هار والآنبما في ذلك الجبال والغابات والاراضي الرطبة  ،المياهكلوجية المتصلة باأيوترميم النظم ال حماية 6.6

 .2020الجوفية والبحيرات بحلول عام  المياهومستودعات 

ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الانشطة والبرامج المتعلقة  ،لىالدو التعاون.أ تعزيز نطاق 6

العادمة  المياهومعالجة  ،وكفائة استخدامها ،وازالة ملوحتها ،المياهبما في ذلك جمع  ،والصرف الصحي لمياهبا

 .2030عام  لعادة الاستعمال بحلوإوتكنولوجيات اعادة التدوير و

 دارة المياه والصرف الصحي.إفي تحسين لية .ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المح6
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 : طاقة نظيفة وباسعار معقولة7هدف التنمية المستدامة 

ضمان حصول الجميع وبتكلفة معقولة على  إلى SDG7يهدف 

 خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.

 :اليالت لىع وتشمل مقاصد هذا الهدف

 

ضمان حصول الجميع وبتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة  7.1

 .2030بحلول عام الحديثة الموثوقة 

 

 .2030زيادة وبشكل كبير حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام  7.2

 .2030 مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 7.3

بما في ذلك المتعلقة  ،فةبحوث وتكنولوجيا الطاقة النظي إلىتيسير الوصول  أجلمن  الدولي التعاون.أ تعزيز 7

نظافة وتشجيع  الأكثربالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الاحفوري المتقدمة و

 .2030طاقة النظيفة بحلول عام الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا ال

تقديم خدمات الطاقة الحديثة  أجلمن نطاق الب نى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا  توسيع.ب 7

والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان 

 .2030صة بكل منها على حدة، بحلول عام ج الدعم الخا، وفقا لبرامليةالساحالنامية غير 

 

 نمو الاقتصاد.: العمل اللائق و8هدف التنمية المستدامة 

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع  إلى SDG8يهدف 

 .وتوفير العمل اللائق للجميعوالكاملة ، ةوالعمالة المنتجوالمستدام، 

 : اليالتوتشمل مقاصد هذا الهف على 

 

الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية،  8.1

في المائة على  7بنسبة  اليالإجم لىالناتج المحوبخاصة على نمو 

 .سنويا في أقل لبلدان نموا الأقل

 

ابتكار، ية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والإنتاجحقيق مستويات أعلى من الت 8.2

 .والقطاعات الكثيفة العمالة العاليةالمضافة بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة 
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 الأعمالق، ومباشرة ية، وفرص العمل اللائإنتاجتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة ال 8.3

الصغر لى إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع ع

 .الماليةوالصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات 

، 2030، تدريجيا، حتى عام إنتاجوالتحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك  8.4

 إنتاجوالالبيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك صادي عن التدهور فصل النمو الاقت إلىوالسعي 

 .المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب  8.5

 .2030ؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكاف

 .2020حلول عام التدريب ب أو التعليم أوالحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة  8.6

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال  8.7

ه بحلول أشكالبجميع  الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفالعمل  أشكال أسوأ

 .2025عام 

حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة  حماية 8.8

 .المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة  إلىيذ سياسات تهدف وتنفوضع  8.9

 .2030بحلول عام  المحليةوالمنتجات 

على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين  المحلية الماليةتعزيز قدرة المؤسسات  8.10

 .للجميع، وتوسيع نطاقها الماليةوالخدمات 

التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار  أجلادة دعم المعونة من يز .أ 8

 .أقل البلدان نموا إلىالمتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة 

مل الصادر عن وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص الع.ب 8

 .2020بحلول عام  ليةالدول منظمة العم

 

 يةأساسال: الصناعة والابتكار والهياكل 9هدف التنمية المستدامة 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز  إلى SDG9ويهدف 

 ،التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع لابتكار

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

 

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على  9.1

والعابرة للحدود، لدعم  يةيمالأقلالصمود، بما في ذلك البنى التحتية 

ب ل وصول الإنسانمية الاقتصادية ورفاه التن ، مع التركيز على تيسير س 

 .المساواةبتكلفة ميسورة وعلى قدم  هاإليالجميع 
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في حصة الصناعة في  2030دام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام امل للجميع والمستتعزيز التصنيع الش 9.2

 .، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموااليالإجم المحليالعمالة وفي الناتج 

بلدان النامية، ع، ولا سيما في الزيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاري 9.3

 .الأسواقميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة و تالائتمانيا، بما في ذلك الماليةى الخدمات عل

تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة  أجلمن  2030تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 9.4

بيئيا، ومع قيام جميع  ةليموالسالصناعية النظيفة  تلياوالعملوجيات استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنو

 .ات وفقا لقدراتهاإجراءالبلدان باتخاذ 

تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما 9.5

في  العاملينكبيرة في عدد ، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة 2030البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 

 .والخاص على البحث والتطويرون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام لبمجال البحث والتطوير لكل م

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم .أ 9

، ليةالساحان النامية غير الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدوالتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان  اليالم

 .ميةوالدول الجزرية الصغيرة النا

والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود  المحليةدعم تطوير التكنولوجيا .ب 9

 .أخرىبين أمور  يةأساسالبيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع 

توفير فرص  إلىتحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي .ج 9

 .2020رنت في أقل البلدان نموا بحلول عام أنتشبكة ال إلىالوصول الشامل والميسور 

 

 .المساواةجه عدم أو: الحد من 10هدف التنمية المستدامة 

 .داخل البلدان وفيما بينها المساواةالحد من انعدام  إلى SDG10يسعى 

 :اليكالتومقاصدنا لهذا الهدف 

تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى  إلىالتوصل تدريجيا  10.1

في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول  40

 .2030عام 

ي والسياسي للجميع، بغض الاجتماعي والاقتصاد تمكين وتعزيز الإدماج 10.2

غير ذلك،  أوالوضع الاقتصادي  أولدين ا أوالأصل  أوالإثنية  أوالعرق  أوالإعاقة  أوالجنس  أوالنظر عن السن 

 .2030بحلول عام 

نين في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوا المساواةجه انعدام أوضمان تكافؤ الفرص والحد من  10.3

 .ات الملائمة في هذا الصددإجراءالتشريعات والسياسات والوالسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز 

الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من  حمايةوسياسات الأجور وال الماليةياسات، ولا سيما السياسات اعتماد س 10.4

 .تدريجيا المساواة

 .العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات ماليةلاوالمؤسسات  الأسواقتحسين تنظيم ورصد 10.5
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القرار في المؤسسات الاقتصادية  صنععملية ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في10.6

 .والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات ةاليالفعتحقيق المزيد من  أجلالعالمية، من  ليةالدو الماليةو

، بما في ذلك من خلال ليةبالمسؤومنظم وآمن ومنتظم ومتسم  ل الأشخاص على نحوتيسير الهجرة وتنق10.7

 .والتي تتسم بحسن الإدارةتنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها 

للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات  ليةوالتفضيتنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة .أ 10

 .ةمنظمة التجارة العالمي

لدول ا إلى، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، الماليةتشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات .ب 10

، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، هاإليالتي تشتد الحاجة فيها 

 .الوطنية ها وبرامجها، وفقا لخططليةالساحوالبلدان النامية غير 

 الماليةفي المائة، وإلغاء قنوات التحويلات  3أقل من  إلىمعاملات تحويلات المهاجرين  فاليتك.ج خفض 10

 .2030في المائة، بحلول عام  5على  فهااليتكالتي تربو 

 

 مستدامة. ليةمح ومجتمعات: مدن 11هدف التنمية المستدامة 

املة توطنات البشرية شجعل المدن والمس إلى SDG11 يسعى

 .للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

ية ملائمة أساسضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات  11.1

وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 

2030. 

ونة وميسورة قل مأمنظم ن إلىالجميع توفير إمكانية وصول  11.2

ومستدامة، وتحسين السلامة على  هاإليالتكلفة ويسهل الوصول 

اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون  لاءأيالطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع 

 .2030والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام  الأطفالفي ظل ظروف هشة والنساء و

المستوطنات البشرية  وإدارةتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط  11.3

 .2030ركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام في جميع البلدان على نحو قائم على المشا

 .وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي حماية إلىتعزيز الجهود الرامية  11.4

درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر  ىإل ليلالتق 11.5

العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك  اليالإجم المحليالاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج 

ضاع هشة، بحلول أوظل الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في  حمايةالكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على 

 .2030عام 

 

 وإدارةلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء أيالحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق  11.6

 .2030ات البلديات وغيرها، بحلول عام أينف
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، هاإليكن الوصول توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويم 11.7

 .2030وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام  الأطفالنساء وولا سيما بالنسبة لل

جابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق أيدعم الروابط ال.أ 11

 .يةيمالأقلوة الوطنية الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمي

، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد 2020العمل بحلول عام .ب 11

شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من  أجلوتنفذ سياسات وخططا متكاملة من 

لمخاطر  ليةالكيذ الإدارة ي مواجهة الكوارث، ووضع وتنفتغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود ف

 .2030-2015للحد من مخاطر الكوارث للفترة  أيالكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سيند

والتقنية، في إقامة المباني المستدامة  الماليةدعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة .ج 11

 .لمحليةالى الصمود باستخدام المواد والقادرة ع

 

 .لانالمسؤو إنتاجوال: الاستهلاك 12هدف التنمية المستدامة 

 .مستدامة إنتاجضمان وجود أنماط استهلاك و إلى SDG12ويهدف 

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

المستدامين، مع  إنتاجوالتنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك  12.1

البلدان المتقدمة النمو دور  لىات وتوإجراءيع البلدان باتخاذ قيام جم

 .الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها

تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية،  12.2

 .2030بحلول عام 

ئة والمستهلكين بمقدار صعيد أماكن البيع بالتجز  ات الغذائية العالمية علىأيتخفيض نصيب الفرد من النف 12.3

وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول  إنتاجفي مراحل ال الأغذيةالنصف، والحد من خسائر 

 .2030عام 

ق متفال ليةالدوات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر أية والنفبيئيا للمواد الكيميائي السليمةتحقيق الإدارة  12.4

أدنى حد من آثارها الضارة  إلى ليلالتق أجلا، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من عليه

 .2020والبيئة، بحلول عام  الإنسانعلى صحة 

المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول ات، من خلال أيالنف إنتاجالحد بدرجة كبيرة من  12.5

 .2030م عا

1x.6  تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج

 .معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها

 .لويات الوطنيةأوللسياسات والتعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا  12.7

التنمية المستدامة وأنماط العيش ن المعلومات ذات الصلة والوعي بضمان أن تتوافر للناس في كل مكا 12.8

 .2030في وئام مع الطبيعة بحلول عام 
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 إنتاجوالك دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلا.أ 12

 .استدامة الأكثر

امة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل التنمية المستدلرصد تأثيرات  أدواتوتنفيذ  .ب تطوير12

 .المحليةوتعزز الثقافة والمنتجات 

ت الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق أناترشيد إع.ج 12

إعادة هيكلة الضرائب والتخلص ، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق الأسواقضاء على تشوهات الق

ت الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو أنابالتدريج من الإع

أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من  إلى ليلوالتقكامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، 

 .المتضررة المحليةالفقراء والمجتمعات  حمايةتنميتها، وعلى نحو يكفل 

 

 : العمل المناخي.13هدف التنمية المستدامة 

للتصدي لتغير المناخ وآثاره  عاجلةات إجراءاتخاذ  إلى SDG13ويهدف 

المبدئية بشأن التغير المناخي  المتحدة الأمم)مع الاعتراف باتفاقية 

 .للتغير المناخي( الدوليالرد  ضةاولمف يلأووحكومي  ليدوكمنتدى 

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهف على 

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار  13.1

المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز 

 .القدرة على التكيف مع تلك الأخطار

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات  13.2

 .استراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطنيوال

من تغير المناخ، والتكيف معه،  وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف التعليمتحسين  13.3

 .ذار المبكر بهوالآنوالحد من أثره 

ر ارية بشأن تغيالمتحدة الإط الأممتنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية .أ 13

ميع من ج 2020دولار سنويا بحلول عام  نليوب 100المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 

ات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق إجراءالمصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق 

 .ويده برأس المال في أقرب وقت ممكنالأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تز 

تغير المناخ في أقل البلدان المتعلقين ب ناليالقعتحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة  آلياتتعزيز .ب 13

 المحليةنموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات 

 .والمهمشة

 



 
 

 

19 
 ع ة ي م ا ل ال ف ا د ه أ ال ب ا ك ت

 تحت الماء. : الحياة14تدامة هدف التنمية المس

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية  إلى SDG14ويسعى 

 .واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

ه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا أنواعمنع التلوث البحري بجميع  14.1

ما في ذلك الحطام البحري، وتلوث سيما من الأنشطة البرية، ب

 .2025المغذيات، بحلول عام 

على نحو مستدام  ليةوالساحكولوجية البحرية أيإدارة النظم ال 14.2

تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن  أجلتها، من أيوحم

ية للمحيطات، بحلول تاجنإوالتحقيق الصحة  أجلات اللازمة من إجراءطريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ ال

 .2020عام 

العلمي على  التعاونأدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز  إلىتحمض المحيطات  ليلتق 14.3

 .جميع المستويات

تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم  14.4

 أنتما ك إلىإعادة الأرصدة السمكية  أجلئمة على العلم، من يد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قاوممارسات الص

أقصى غلة مستدامة  إنتاجالمستويات التي يمكن أن تتيح  إلى الأقلفي أقرب وقت ممكن، لتصل على  عليه

 2020وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 

 ليوالدووالبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني  ليةالساحمن المناطق  الأقلفي المائة على  10حفظ  14.5

 .2020أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام  إلىواستنادا 

ة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد ت المقدمأناالإع أشكالحظر  14.6

الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام هم في صيد ت التي تساأناالأسماك، وإلغاء الإع

عالة الملائمة والف ليةوالتفضيبأن المعاملة الخاصة  ليمالتست جديدة من هذا القبيل، مع أناعن استحداث إع

عالمية بشأن منظمة التجارة ال ضاتاومفللبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من 

 .2016ت لمصائد الأسماك، بحلول عام أناالإع

الاستخدام زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من  14.7

، المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية

 .2030والسياحة، بحلول عام 

ير اللجنة أيزيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة مع.أ 14

تحسين صحة  أجلومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من  ليةالدوكومية قيانوغرافية الحأوال

النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة  نوع البيولوجي البحري في تنمية البلدانالمحيطات، وتعزيز إسهام الت

 النامية وأقل البلدان نموا

 .الأسواقالموارد البحرية و إلىتوفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين .ب 14
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بصيغته  ليالدوالقانون  خدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذتعزيز حفظ المحيطات ومواردها واست.ج 14

المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها  الأممالواردة في اتفاقية 

 .“هإليالذي نصبو  المستقبل” وثيقةمن  158ذلك الفقرة  إلىواستخدامها على نحو مستدام، كما تشير 

 

 : الحياة في البر.15مية المستدامةهدف التن

كولوجية البرية وترميمها أيالنظم ال حماية إلى SDG15ف ويهد

الغابات على نحو  وإدارةوتعزيز استخدامها على نحو مستدام، 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، 

 .ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

كولوجية البرية والنظم يأضمان حفظ وترميم النظم ال 15.1

وخدماتها، ولا سيما الغابات  ليةالداخكولوجية للمياه العذبة أيال

ضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها على والأرا

، بحلول ليةالدونحو مستدام، وذلك وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقات 

 .2020عام 

الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة  أنواعجميع تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة ل 15.2

 .2020زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام  وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة

اف مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجف 15.3

 .2030تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام  إلىت، والسعي أناوالفيض

تعزيز قدرتها على توفير  أجل، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من ليةالجبكولوجية أيضمان حفظ النظم ال 15.4

 .2030المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 

للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، وهامة  عاجلةات إجراءخاذ تا 15.5

 .المهدَّدة ومنع انقراضها أنواعال حماية، ب2020بحلول عام 

 إلىتعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز سبل الوصول  15.6

 .ليادو عليه، على النحو المتفق لمواردتلك ا

ت والاتجار فيها، أناالمحمية من النباتات والحيو أنواعلوقف الصيد غير المشروع لل عاجلةات إجراءاتخاذ  15.7

 .لأحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواءوالتصدي لمنتجات ا

أثر ذلك  ليلوتقكولوجية للأراضي والمياه أيالنظم ال إلىالغريبة الغازية  أنواعاتخاذ تدابير لمنع إدخال ال 15.8

 .2020ا، بحلول عام عليهالقضاء  أولوية أوذات ال أنواعحد كبير، ومراقبة ال إلى

 تلياوالعم، والمحليالتخطيط الوطني  تلياعمكولوجية والتنوع البيولوجي في أيإدماج قيم النظم ال 15.9

 .2020لفقر، والحسابات، بحلول عام اتيجيات الحد من االإنمائية، واستر 
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من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم  الماليةحشد الموارد .أ 15

 .كولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً أيال

الإدارة المستدامة للغابات  حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل.ب 15

 .لنامية لتعزيز تلك الإدارة، بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغاباتوتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان ا

المحمية والاتجار بها، وذلك  أنواعمكافحة الصيد غير المشروع لل إلىتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية .ج 15

الحصول على فرص سبل كسب الرزق  إلىعلى السعي  المحليةرات المجتمعات بوسائل تشمل زيادة قد

 .المستدامة

 

 القوية.: السلام والعدل والمؤسسات 16هدف التنمية المستدامة

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا  إلى SDG16ويهدف 

تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية  أجليهمش فيها أحد من 

العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة  إلىميع وصول الج

 .وشاملة للجميع على جميع المستويات

 :اليالتوتشمل مقاصد هذا الهدف على 

العنف وما يتصل به من  أشكالالحد بدرجة كبيرة من جميع  16.1

 .معدلات الوفيات في كل مكان

 أشكالوجميع إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر  16.2

 .وتعذيبهم الأطفالالعنف ضد 

 .العدالة إلى وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع ليوالدوتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني  16.3

الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها  16.4

 .2030لجريمة المنظمة، بحلول عام ا أشكالومكافحة جميع 

 .هماأشكالالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع  16.5

 .وخاضعة للمساءلة على جميع المستوياتإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة  16.6

على جميع  ليوتمثيضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي  16.7

 .المستويات

 .توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية 16.8

 .2030، بحلول عام داليالموتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل  16.9

، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات يةأساسالالحريات  حمايةالمعلومات و إلىكفالة وصول الجمهور  16.10

 .ليةالدو

القدرات على جميع  ، سعياً لبناءليالدو التعاونتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها .أ 16

 .المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
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 .تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.ب 16

 

 .أهدافاللتحقيق ت راكا: عقد الش17تدامةهدف التنمية المس

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية  إلى SDG17ويهدف 

 .التنمية المستدامة أجلمن 

بناء والتكنولوجية و الماليةا أيقدمت مقاصد هذا الهدف في القضو

 . والتجارة والنظمالقدرات 

 الماليةالشؤون 

، بوسائل تشمل تقديم الدعم ةالمحليتعزيز تعبئة الموارد  17.1

في مجال  المحليةالبلدان النامية، لتحسين القدرات  إلى ليالدو

 .راداتأيتحصيل الضرائب وغيرها من ال

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في  17.2

 اليالإجمفي المائة من دخلها القومي  0.7لبلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة ذلك التزام العديد من تلك ا

في المائة  0.20و  0.15بين  حاو تتر صيص نسبة البلدان النامية، وتخ إلىللمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة 

ع مقدمو ال اليالإجممن الدخل القومي  مساعدة الإنمائية للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّ

من الناتج القومي  الأقلفي المائة على  0.20خصيص الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في ت

 .دة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواللمساع اليالإجم

 .البلدان النامية أجلإضافية من مصادر متعددة من  ةاليمحشد موارد  17.3

قدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق نامية في تحقيق المساعدة البلدان ال 17.4

يون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الد إلىالسياسات الرامية 

 .مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة

 .اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها 17.5

 التكنولوجيا

الثلاثي فيما  التعاونبين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب و ليوالدو ييمالأقل التعاونتعزيز  17.6

ا، بوسائل عليهق ، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفهاإلييتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول 

ة عالمية يآلالمتحدة، ومن خلال  الأممالقائمة، ولا سيما على مستوى  اتآليالتشمل تحسين التنسيق فيما بين 

 .لتيسير التكنولوجيا

البلدان النامية بشروط مواتية، بما في  إلىبيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها  ةليمستعزيز تطوير تكنولوجيات  17.7

 .عليه، وذلك على النحو المتفق ليةوالتفضي ليةاهالتسذلك الشروط 

القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل ة بناء آليالتفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا و 17.8

، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات 2017البلدان نمواً بحلول عام 

 .لاتوالاتصا
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 بناء القدرات

دعم  أجلمن  أهدافاللتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد  ليالدوتعزيز الدعم  17.9

بين الشمال  التعاونالتنمية المستدامة، بوسائل تشمل  أهدافتنفيذ جميع  إلىالخطط الوطنية الرامية 

 .لاثيلثا التعاونوالجنوب وفيما بين بلدان الجنوب و

اف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار تعزيز نظام تجاري متعدد الأطر  17.10

الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها  ضاتاوالمفمنظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام 

 .تلك المنظمة

بلدان نمواً من صة أقل الًة كبيرًة، ولا سيما بغرض مضاعفة حزيادة صادرات البلدان النامية زياد 17.11

 .2020الصادرات العالمية بحلول عام 

بدون رسوم  الأسواق إلىتحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً  17.12

منها كفالة جعل قواعد المنشأ حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل  أوجمركية 

المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافًة وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير  ليةالتفضي

 .الأسواق إلىالوصول 

 ا النظميةأيالقض

 اتساق السياسات والمؤسسات

 .نسيق السياسات وتحقيق اتساقهاعلى الصعيد العالمي، بوسائل تشمل ت لىالكتعزيز استقرار الاقتصاد  17.13

 .تحقيق التنمية المستدامة أجلعزيز اتساق السياسات من ت 17.14

احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق  17.15

 .التنمية المستدامة

 الشراكات المتعددة

تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة  لجأتعزيز الشراكة العالمية من  17.16

التنمية  أهدافوتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق  الماليةالمتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد 

 .المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية

ن القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بيتشجيع وتعزيز الشراكات العامة و 17.17

 .بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

 ت والرقابة والمساءلةأناالبي

لجزرية الصغيرة ا تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول 17.18

الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل،  ةاليعت أناالنامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بي

العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من  ماءتوالآنونوع الجنس، والسن، والعرق، 

 .2020ل عام الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلو

 

ل الناتج أيالاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مق 17.18 يس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكم  

 .2030الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام ، ودعم بناء القدرات اليالإجم المحلي
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 العالمية أهدافالمعلمون عالميون يدرسون 

التنمية  أهداف أجلرفع الوعي والحث على العمل من في مهم دورهم أن ين يدركون المعلمون الذ مضني

العالمية. ويعمل هؤلاء المعلمون على  أهدافال رسوادي  ن من أجل أبعضهم البعض كل يوم  إلىالمستدامة 

في  نلييدومعلمين  إلى ضمامنيقومون بتنفيذ مشاريع صفية والابحيث بالمنهج الدراسي  أهدافالربط هذه 

 فأننا العالمية، أهدافاللرحلة مع طلابك في دروس كتاب  كإعدادوبالنشاط والاخلاص.  اعي يحدوهمعمل جم

 العالمية. أهدافالنقاط دخول لتدريس ثلاث  كيإلوتجهيز نفسك وصفك وممارستك. أن ندعوك ل

 العالمية.لتتعرف على الهداف minute video-this threeال )ماذا( وال )لماذا(: شاهد هذا الفيديو القصير 

الموقع وهذا  على التويتروتابع هاشتاج وحسابه   pledge to #TeachSDGs؟( قم بهذا التعهد ال)كيف

(www.teachsdgs.orghttp:// 

   /https://www.un.org/sustainabledevelopment/arالعالمية  أهدافال( قم بطباعة نلآ)اوال 

اركها العالمية كتوقيع في بريدك الالكتروني وش أهدافالصورة  بإضافةفي صفك الدراسي. قم  بإلصاقهمقم 

  وماليومع افراد مجتمعك مع اصدقائك وزملائك وافراد عائلتك 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
http://www.teachsdgs.org/
http://www.teachsdgs.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 3الفصل 
 حرية"لالبيئة و "ا ،االنصاف ،امكانية الوصول شاملة:مفاهيم 

هو حق من حقوق  " التعليمالمتحدة للأممقال كوفي عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام والامين العام السابق 

 نسانية المستدامة."لإدعائم الحرية والديموقراطية والتنمية القف ته أساسعلى  للتحويل،قوة هائلة و ذ ،الإنسان

الجيد  التعليمأن  . ويؤكد هذا الفريق علىعلى مقولة كوفي عنان team مدارس مختبر الابتكاريوافق فريق 

تتوقف عجلة  التعليمالنظر عن الحدود الجغرافية. وبغياب هو حق لكل متعلم بغض والشامل للجميع والمنصف 

 لحريتنا وديموقراطيتنا.بالنسبة  كما هو الحال ،التنمية المستدامة

 الأممن تضع أ(. ومع ذلك فإنه وقبل SDG4التنمية المستدامة ) أهدافالجيد هو الهدف الرابع من  التعليميعتبر 

العالمي لحقوق  علانلإايات في أساسمن ال أساسكبت كان قد ث  الجيد  التعليمفإن  ،أهدافالهذه  تحدةالم

 فإنه: الإنسانالعالمي لحقوق  علانإمن ال 26(. وطبقا للمادة 1948 ،الإنسانحقوق  ة، مفوضيUDHR) الإنسان

 االبتدائي   التعليم ويكون. يةساساألو االبتدائية لتيهمرح في األقل على ،أنامجَِّّ التعليم يُوفَّر أن ويجب. التعليم في حق ِّ شخص لكل  ِّ (1

 .لكفاءتهم تبعًا للجميع ُمتاًحا اليالع التعليم ويكون. للعموم متاًحا والمهني الفن ِّي التعليم ويكون. إلزاميًّا

 

 أن يجب كما. يةساساأل ياتلحروا اإلنسان حقوق احترام وتعزيز اإلنسان لشخصية الكاملة ِّ التنمية ِّ التعليم يستهدف أن يجب  (2

ز  األمم بها تضطلع التي األنشطة ِّ يؤي  د وأن الدينية، أو العنصرية الفئات وجميع األمم جميع بين والصداقة ِّ والتسامح ِّ التفاهم ِّ يعز  

 .السالم لحفظ المتحدةُِّ

 

 .الدهموأل يُعطى الذي التعليم نوع اختيار حق   لوية،واأل سبيل على لآلباء، (3

 مختبر االبتكارجوهر مدارس  والعمل:طف والتعا االلهام
تحقيق التنمية المستدامة وتنمية حقوق الإنسان  باتجاهومتقدم متسلسل وبشكل  ،مختبر الابتكارإن مدارس  

المتعلمين على امتداد العديد من الدول والعديد  ينيالملشامل وجيد  ليمتع إلىتوفير وسيلة وصول  إلىتهدف 

شاركة بين المدرسين والطلاب ستعمل على بناء مجتمع وتعزيز الحصول على تلخبرات الم  من القارات. إن ا

 خلال التعاطف والفضاء المشترك. نالحياة ممدى  ليمتع

فيها  إجراءخير مواقف وحالات يكون اتخاذ في الوقت الذي ينمو فيه شبابنا أكاديمياً واجتماعياً، سيواجهون في الأ

أن هؤلاء الشباب سوف يختارون الطريق الصحيح في كل موقف و دنا الجازم والراسخ هأمراً ضرورياً. إن اعتقا

 هونها. ذلك الطريق هو طريق الحب والرحمة والتسامح والخير العظيم.جمن المواقف التي سيوا

يحافظ فيه على بقائه مرهون بمدى قدرة الشباب على التعاطف مع إن المدى الذي يمكن للجنس البشري أن 

الشباب. نمذجة وضرورياً في خلق بيئة تعلمية عملية، وكذلك في  احتمي ارين. ولذلك، يعد التعاطف عنصر الآخ

 درس بشكل واضح وصريح.وعليه، فإن التعاطف يجب أن ي  

وقد تم تضمين التعاطف في العملية التعلمية بالنسبة لمدارس مختبر الابتكار، فبينما تميل أساليب التدريس 

مهارات التلقين التي تحد من نمو وتطور الشخصية، تتيح أساليب التدريس في مدارس مختبر  إلىالتقليدية 

عي، وتجعل المتعلمين على اتصال مع الاجتما-الابتكار مساحة لممارسة التعاطف وتشجع على النمو العاطفي

يتعلق بأسباب  ماب إجراءأقرانهم وبيئتهم ومجتمعهم. ومن شأن هذا الاتصال تحفيز الشباب على أن يتخذوا 

.ر المناخي والمجتمعات المستدامةا الفقر والتغيياعالمية، كقض أومحلية  نتاا التي تدعو للقلق سواء كياالقض

  

https://innovationsdglab.com/team.html
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 ، :mate Action ProjectCli هذه المشاريع  إلىمثلة للقرار المتخذ من الطلبة لنرجع أبعض ال ولأخذ 

Innovation Project،or Human Differences Project  (  (-https://innovationsdglab.com/sdg

projects.html 

 

 . أخرى تعليميةو ومصادر غيلت الرنت ومنتجاأنتمجهزة بالحواسيب المحمولة وخطوط ال مختبر الابتكارإن مدارس 

دمج الحياة في  أسلوبالعالمية المخصص لذلك مع التركيز على  أهدافالالطلبة في منهج  كشتر وفيها سي

بين  ليدون وانتاج وثمرة تع نتاإن مناهج المعامل كوالاستدامة.  التفكير وتصميم (STEAM) )ستيم( التعليم

دول. وبالرغم من أن علوم  ضاأيو ،ومدرسي مستويات مختلفةخصصين معلمين لمختلف المجالات الدراسية ومت

يضمنوا أن هذا التعلم أن عملية ير لا أنه على ميسإ ،ختبرفي الم المتعلمكبر من خبرة أ التكنولوجيا تأخذ الجزء ال

 المشاركين. حاجاتا ومستجيبا لبالطرق التي يبقى فيها التعلم مرنا ومناس يلغيمر لن أال

معلمين من ضافية إمزود بتفاعلات صفية  ليمحيقوده معلم  رمختبر الابتكامدارس ن مختبرات كل مختبر م 

 ليةللعممركزيا  يئاشعلى امتداد مجتمعاتنا العالمية  بأقرانوتعد القدرة على الارتباط نحاء العالم. أوطلبة من 

 بين بعضهم البعض.سامح سخ قيم التمر الذي ير أالتعلمية من خلال تزويد الشباب بتبادلات للثقافات القيمة ال

صيلة أالتنمية المستدامة بطرق  أهدافبنه ومن خلال التكنولوجيا والفنون سيرتبط الطلبة أ إلى بالإضافة

التعلم  أسلوبإن ذاتية. لزيادة دافعية المتعلم ال -الثلاثة يةأساسالالمكونات —جدوى قيمة وذاتة وذات يوحقيق

من تمكين الطلبة على التعلم بالعمل ويوفر لهم الفرص لاكتشاف مفاهيم  يزيد (PBL)القائم على المشاريع 

سيتبع الطلبة مسارا للتحقيق في عدة  ،سبيل المثال في درس عن التغير المناخيفعلى  .ضاأيشاملة جامعة و

 أسلوب ،ينأسلوبكلا الالموسيقى.  أوعبر المسرح  أواستنتاجاتهم من خلال فيلم مصور  نت ومن ثم ينقلوناابي

يخلقان مساحة واسعة  (Roots & Shoots“   )rootsandshoots.org” أسلوبالتعلم القائم على المشاريع و

 بتقدمهم.والاحتفال  إجراءللمتعلمين للمشاركة والملاحظة واتخاذ 

 جزافا. رنانة ألقيتمجرد كلمات  ليستهذه 

المختبرية النماذج في المتعلمين  إلى النظريتم  خلالهاعدسة من  أو ليلد أو كإطاربر كل مصطلح منها عتلن

 العالم مننحاء أالدارسون في  سيتمكنقدم الخدمة. إنه ومن خلال مدارس مختبر الابتكار والتي بواسطتها ست

فضل من أال إلىيل مجتمعاتهم وسيتعلم الشباب من تحو جيد ومنصف وشامل للجميع.  ليمتع إلىالوصول 

 خلال تطورهم في هذه المختبرات.

 

 

 مكانية الوصول.إ

 نصاف.إال

 الشمول.

 الحرية.

 

https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://www.rootsandshoots.org/
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 STEAMفي الحياة  التعليم ستيم( دمجالفن في ) لمتعلم:افنون تصوير 

 

كير حسي ويومي بكل الطرق ذت وهي STEAM)ستيم(  التعليمدمج الحياة في  أسلوبحدى مظاهر إ هيالطبيعة 

على  ذالبعض. لنأخظائف بعضها بووالهندسة والفن والرياضيات  يانولوجوالتكمن العلوم  اً كل تقوم. ففيها الجميلة

وسط  والاستلقاء سداسية متناظرة ومكسوة. أشكالالنحل وبشكل محكم من  ليةختتألف . النحل ليةخسبيل المثال 

ض تعمل النحل مع بعضها البع الهندسة وفي حكمة فيثاغورس. دروسمن  ادرس يعتبرهذه المضلعات والمثلثات 

وفي تحركاتهن دروس في علم الاجتماع وعلم وظائف الاعضاء وفي العلوم الصالح العام  أجلكمجتمع واحد ومن 

في التصميم  اً ة لنا دروسمن الجمال والغذاء الحلو مقدم اً وتتألق منتجاتها التامة الصنع كالذهب فتقدم كل ية.الإنسان

دب والتاريخ أما تقدم هذه النحل وبيوتها بشكل رمزي في ال حة والرقص والرسم. وغالباً المعمارية والص ةوالهندس

 سجام وك فينوس وافروديت.والآنكرموز للوفرة 

 

، STEAM)ستيم(  التعليمدمج الحياة في  أسلوبعن طريق  متعلمين،للتوفر مدارس مختبر الابتكار الحرية التامة 

 المستدامة التنمية أهداف عن طريقالتفكير و باليأسهكذا مفاهيم وبواسطة العديد من لاكتشاف وبشكل عميق 

 اً شامل اً أسلوب STEAM)ستيم(  التعليمدمج الحياة في  أسلوبيعد . و ضاأي Roots Schoolsمدارس الجذور ودروس

 عيستطي أسلوبفي هذا الن أول .ضاأيللتعلم يشمل كل منظومة المهارة للمتعلمين ومواهبهم وجوانب نموهم 

لدى المتعلمين احاسيس النجاح والاعتداد بالذات وكأنها مفاهيمهم  عززقة ما، فإن هذا الامر يالمتعلم أن يكتشف بطري

 على الحفاظ على بيئة وجو دراسي يكون محوره الطالب أسلوبال اذلك، يساعد هذ إلى بالإضافةالذاتية الاكاديمية. 

 صوت الطالب واعطائه حريته. بإعلاءوذلك 

 

ببعض المشاريع المذكورة آنفا بأن يرسموا  أوالتعلم عن طريق المشاريع  أسلوببرة ذوي الخب من المتعلمينلب ط  

التعلمية، من  ليةالعميكون الطالب فيها هو محور  لبيئاتبعض العروض البصرية سفل أفضاءهم التعلمي. في ال

لنماذج السالفة تي تدعم ات النوعية الأنارسمة كقطعة من البي أومختلفين. ولنعتبر كل لوحة  متعلمين فنانين ثلاثة

 الذكر.
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  للمخ منياأل والشق سرياأل الشق. 1الصورة 

 

فإن هذه اللوحة مستوحاة من فكرة الثنائية ومفهوم "الطفل ككل". حيث يوجد هناك الشق  ،فنانطالب  أيوبحسب ر 

العقل مهمة وكذلك هو الحال  والفني. وبكل تأكيد، فإن الرياضيات وعجائب ليليالتح–من من المخ أيسر والأيال

نقوم به. وهذا تذكير لنا كتربويين بأن نضع كل الطلبة  ءشييجب أن يكون التعاطف في مركز كل  بالنسبة للقلب.

 عمل. أيناقصي التمثيل في  أوغير منسيين  -في المركز
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 والشمول الدعم. 2الصورة 

 

وبالرغم من أن فتوحة شاملة للجميع. ماكن مأحالة الدعم وخلق  ، فإن هذه الصورة تعبر عنفنان طالب أيوحسب ر 

جيد  ليمتعالوحيد المهم لتوفير  ءالشي تليسساط وأأن هذه ال لاإساط الاكاديمية مهمة لخلق بيئة تعلمية، أوال

على جعل  هتمام وتساعدتتصدر الاة وتتربع القمالتي  أخرىالشياء أوال. ويقع المتعلم في مركز هيكل الدعم للأطفال

 جتماعية والهوية.ضافية والفن والعواطف والمنابر العاطفية الاإانشطة منهجية  –الطفل ككل 
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 وفضول تعجب. 3الصورة 

بداع إوالخيال وال ستكشافالدهشة والا أولصورة تعبر عن العجب فإن هذه ا فنانطالب  أيوبحسب ر 

المتعة التي تحدث عندما يشترك  أو التعليم، تعبر عن الجانب "الممتع" من أخرىبتكار. وبكلمات والا

يتربع دافع الفضول القمة. الطالب في فضاء تعلمي. وقد يكون هذا تمثيل لما يحدث عندما 

 . أحد يشاهده نلا يكووسيستمر الطفل بالمشاركة حتى عندما 

 

خيرة منه، المادة أ( هي المادة الUDHR) نسانالإالعالمي لحقوق  علانإهم مادة من مواد الأقول بأن ويمكن ال

ة دولة أييله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أو نٍص  يجوز ت أي علانفي هذا الإليس "والتي تنص على:  30

يات  أيهدم  ىإلفعل يهدف  أيب أونشاط  أيحٍق  في القيام ب أيفرد،  أي أوجماعة،  أو من الحقوق والحر  

 ا فيه."عليهالمنصوص 

ية نسانالإلتحمل حقوق  ةوليالمسؤفقد ورد ضمنيا، أن كل الجهات المختصة والمعنية لديها  ،على ذلك ةاووعل

( 4الجيد )الهدف التعليم، فإننا في هذه معا. وفي حالة يةساسأال. وبالصورة علانإهذا الالجماعية كما وردت في 

 ستدامة.مما يؤذن بعالم من الا نمسؤولوفإننا جميعا التنمية المستدامة،  دافأهمن 

بحد  التعليمعطاء الحب هو إ،" نسانالإالعالمي لحقوق  علانإالالمشاركين في  أحدانور روزفلت، يإلذات مرة قال 

اف مراكز مجتمعية والفن، ولكنها في اخر المطبتكار هي فضاءات لاكتشاف العلوم ذاته." إن مدارس مختبر الا

 سيأتي شبابنا لتطبيق الحب والتعاطف. حيث
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 4الفصل 

 ليمية ممارسات تع
-وفر ن التعليم الذيإنه ومن خلال قدرات مدهشة.  اذ فريداً  بتكار شخصاً يعد كل متعلم يزور مدارس مختبر الا

رشادهم إدرون على ما هو كامن في داخل كل طفل. ونحن قا لإطلاقالبيئة المناسبة  فيه -لمينعكمنحن 

بتكار هو نقطة انطلاق شيقة لتصميم للمساهمة وبطرق فعالة في عالم محتاج. إن منهج مدارس مختبر الا

هذا الفصل، سنزودك كميسر للتعلم  يمتعلم. وفدة لكل ت الفريأنامكإتطلق الفضاءات وبيئات تعلمية 

للمتعلمين الذين هم تحت  اً فعال اً م تعلمبمعلومات واستراتيجيات ونصائح للنهوض والتقدم في عملك ولتصم

 تك.أيرع

 نظرة عامة على المنهج
مم قد ص  و .ولمدة عام ءصاوالتحري والاستق قائمة على البحث ةيلمتعبتكار خبرة منهج مدارس مختبر الا يقدم

العمل  إلىالعالمية و هدافأال إلىنقطة انطلاق  ونليك أنشئ وقد ،التعلم ةيلعمبقاء الطلبة في مركز إ أجلمن 

خذ أ إلىن واء على ذلك فإن المعلمين مدعونوب .ة للحوارأيالبد ونيكان صد بهذا المنهج ق   كما أنه قد. الطلابي

 يلبت ابطريقة ما تجعله اتكييفه أجلية من التعليمالمقدمة والتوصيات التربوية والمصادر  الدروسهذه 

 ونات جوهرية للمناهج الدراسية:طلاب في حجرات صفوفهم الدراسية. هناك ثلاثة مكلحتياجات التعلمية لالا

توجيه تصميم  الفصل ستساعد فيية المقدمة في هذا التعليم الممارسات التعليمية: الممارسات (1

 .ضاأيالجانب التربوي ودور المعلم 

التنمية  أهدافصد من الدروس العشرة لمشاريع ق   التنمية المستدامة: أهدافدروس مشاريع  (2

بتكار، فإن درس الة مدارس مختبر الاح. وفي سل ولفترة من الزمنبشكل متسل أن تمارسالمستدامة 

. وبالنسبة للبرامج المدرسية التي تنفذ خارج برامج أشهركل شهر ولمدة عشرة  سيؤخذواحد فقط 

عشره اسابيع. ستقود  تهامد دورةمع  تتناسبلالوقت بين الدروس  ليصتقبتكار سيتم مدارس مختبر الا

والتحري ( من خلال مشروع قائم على البحث 18-12بها  ىالموص عمارأ)ال الطلبةهذه الدروس 

والبحث والفنون وتعلم القراءة التنمية المستدامة وتصميم التفكير  أهدافمدرج فيه والاستقصاء 

بتكار والتكنولوجيا غرست في كل هذه الدروس.  والكتابة والعلوم وتنظيم المشاريع.  كما أن الا

 ،انعكاسية ليةتأم دوية وتمريناتاليالتعلم  بادل مصنوعاتختتم هذا المشروع باحتفال يتم فيه توسي  

 المستقبل. نحوتوجيه الو

والتي تسمح الملحقة وقدمت مجموعة مختارة من الدروس  :الملحقةالتنمية المستدامة  أهدافدروس  (3

 (Minecraftن كرافت)أي(  والمLEGOغو) يلالتنمية المستدامة من خلال استخدام لعبة ال أهدافباكتشاف 

التنمية المستدامة. قدمت هذه الدروس الموسعة على شكل  أهدافتمام دروس مشروع إ أجلومن 

وصممت بطاقات الدروس بالشكل الذي  كمجموعات للمعلمين ومجموعات للطلبة. بطاقات مطبوعة

( LEGOغو )يلملحقات الدروس مع لعبة ال إلى ضافةبالإوقت.  أيترتيب وفي  أييسمح بممارستها على 

 متزامنة معشتراك في مؤتمرات فيديو ( فإنه تم تشجيع الصفوف على الاMinecraft)ت كراف نأيوالم

و المتزامن في دروس على شكل ديمن العالم. وتم دمج مكونات الفي أخرى أجزاءصفوف دراسية من 

 ة.تعاوني( Flipgrid) ديجر فليب فيديوهات 
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 (ساعات 4-2) تعلمية خبرة من عينة

 ساعة 1صفية: الدرس والبيئة ال إعداد •

 ساعتين  2-1التنمية المستدامة:  أهدافدرس مشروع  •

 ساعتين 2-1الدرس الملحق:  •

 

 عناصر التعلم الفعال 
نا يللى عوأالتفكير في مشاركة الدروس، ال أوة التعلمية يلدوارنا كمعلمين في العمأقبل أن نبدأ بالتفكير في  

تضع هذه عالمنا.  أجلمن  إجراءاتخاذ  أجلة فرصة رائعة من التنمية المستدام أهدافتقدم  أن نفكر في طلابنا.

 فكارأالواستكشاف  والحوار والتحقيق سئلةأرح الطسية لتصبح حية ومباشرة من خلال االفرصة الصفوف الدر 

بتكار تعلم دينماكي حيوي وذو معنى ووثيق الصلة . إن التعلم في مدارس مختبر الاأيضا العالمواستكشاف 

 تعلم الفعال:د حددنا خمسة عناصر من عناصر الال. ولقبالحياة وتعلم فع  

يكون المتعلمون سلبيين ولكن لهم كل  افيه، لبدان والعقول. فيه، تشترك الا  نشط.التعلم الفعال تعلم  •

وتعمه الفوضى ومتحرك في بعض  اجهم وآمالهم وهمومهم. قد يكون مزعأفكار و مراءهآ الحق في طرح

 .أخرى ينايأحس في ومقا هادئ ودقيقحيان، وقد يكون الا

هناك تقريبا خطوط اتصال في كل نقطة من نقاط  التعلم الفعال تعلم ذو صلة شخصية بالمتعلمين. •

ذات  روابط إيجادالجميع  عيستطي ختيار والخياراتالابتكار، ومن خلال قوائم في مدارس مختبر الاالتعلم. 

 والعالمية. المحليةصلة على المستويات الشخصية و

ستكشاف والتحقيق الا إلىالتنمية المستدامة  أهدافتدعو  المتعلم. أسئلةبفعال مدفوع التعلم ال •

جابات. إمما يقدم من  أكثر أسئلةويقدم  أسئلةللمساحة  أن يوفر يملالتع على يجب فعال.والا أفكارلل

 .اتليمللتع المحورمكتب المساعدة، سيضمن المعلم تطبيقات يكون فيها الطلاب هم  ةليوبعق

بتكار على أن يتحدثوا يشجع الطلاب في صفوف مدارس مختبر الا  تعلم الفعال تعلم اجتماعي.ال •

يجب أن تشجع وتغذى العملية كما أنه ويفكروا مع بعضهم البعض وعلى أن يستمتعوا بالتعلم. 

 فتراضية.التفاعلية بين الطلاب في كل الفضاءات التعلمية المادية والا

 نقطةكو بتكار بشكل منفصل عن غيره.مدارس مختبر الايتم التعلم في لا   ط.التعلم الفعال تعلم متراب •

 الجلساتالسابقة ومرتبط بالتعلم في  بالجلساتيكون التعلم في جلسة ما مرتبط بالتعلم  ،ةليطو  رحلة

وتتم هذه الترابطات داخل . التعلم هنا مرتبط بتجارب الحياة ومرتبط بتطلعات المستقبل. ليةالمستقب

شخاص من الطالب العالم وبين الا إلىمن الطالب طالب وفي خارج الصف  إلىف من طالب الص

 ي.نسانالإرتباط ي المتمثل بالاساسأ. وتدعم المصادر الرقمية والتناظرية المصدر الالخبرة إلى
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 دورك كميسر للتعلم
لذي ندرسه وفي في المحتوى ا فيه خبراء أنه الدور الذي ينبغي أن نصير إلىغالبا ما ننظر لدورنا كمعلمين 

منك  طلبنالعالمية  هدافأالفي منهج كتاب  نحنالمتعلمين الصغار في صفوفنا. و إلىكيف ننقل المعرفة 

يبدو الشعور وكأنك تتخلى عن  د. قبشكل مختلف الدراسيدورك في صفك ماهية عن التفكير  إلى نفسكدفع 

حدا ما. ابق معنا! نحن نريد أن يكون لطلابنا تحكم  إلىبا محتوى. وقد يبدو ذلك مرعالتحديا لخبرتك ب أوالسيطرة 

أن  إلىعالم ملئ بالتحديات. ونحن كمعلمين نحتاج  إلىوحدهم الذين يدخلون  فإنهم همالمطاف، نهاية. وفيأكثر

 لتحديات العالم. ةاليفع كثرالأ نقيم شراكة معهم. ومن ثم هم ونحن سنعمل على تصميم الحلول 

ومن ثم استخدم ما تسمع للمساعدة  ،لأسئلتهمعطي طلابك مزيدا من التحكم؟ فقط استمع كيف يمكنك أن ت

ل. لدينا هنا أوالمتنوحب استطلاعهم حول الموضوع على تصميم خبرة تعلمية مرتبطة باهتماماتهم الفريدة 

 عتبار كلما شعرت بأن دورك في الصف بدأ يتحول.التي يجب ان تأخذها بعين الا فكارأالبعض 

 وصل همزة أنت •

لما يقود فضول المتعلمين. كيف يتعلمون خارج  أعمقفهم  أجلاستخدم ملف المتعلم التعريفي من 

م بشكل عليهأن تتعرف  أجلالمدرسة؟ ما الذي يلهمهم؟ تواصل معهم من خلال محادثة بما تتعلمه من 

 . اقم علاقة قوية ووثيقة مع كل فرد منهم. أفضل

  تعلمية خبرات مصمم أنت •

ا يجعلهم متحمسين للتعلم صل تلك بمجرد أن تكون قد بنيت علاقة متينة وقوية مع طلابك وفهمت م

بتكار. والميولات في كل درس من دروس مدارس مختبر الا والمشاعر بالمحتوى وبالمهارات العواطف

وشغف بمشاعر تربط الدرس  خبرة تعلمية تصميمماهي اسئلتهم بموضوعات الدرس وكيف يمكنك 

 متعلمين؟ال
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  السائل أنت •

 سئلةأهذه الخبرة التعلمية. دع تلك ال طوال وفضول طلابك دائمة التطور أسئلةلكن فطنا ومهتما 

فهم ما  أجللمتعلمين الصغار من ا أسئلةمن  أسئلةالسائل ووجه  أنتكن  التعلم. ليةبعمتقود وتتحكم 

. سئلةأمن خلال ال تعاونيي عمل تحقيق المتعلم واشترك مع طلابك ف أنتكن . أفضلتم تعلمه بشكل 

 كبر في مهنتك.تشكل الجزء الا سئلةأانسان ممارس للعمل وال أنت

 موقع علم التربية

سناد تفكيرهم بالتفكير الروتيني إ استقصائي هيفي اشراك التلاميذ في تحقيق  ةاليفع كثرالأ إن احدى الطرق 

 عملية ترسم كيفية تقدم المتعلمين في البروتوكولات ه. هذفكارأالبروتوكولات بسيطة لاكتشاف  -وميالي

. وعندما تدرس هذه الطرق الروتينية للتفكير كجزء من علم التربية، اسأل نفسك هذا السؤال: هل التفكير مالتعل

يستخدمون بداعية؟  هل إ أفكارالبعض؟ هل يقدم الطلبة  لبعضهممور الأهل يشرح الطلبة هنا؟ ليواضح وج

 ( لغة التفكير؟كمدرسهم أناو)

 ها!أنواعبكل  دويةاليتعمل بشكل جيد مع المصنوعات  – انظر، فكر، تسائل

 ؟ ماذا تلاحظ؟دويةاليفي هذه المصنوعات  ترىماذا  •

 ؟ ما هو تفسيرك لما تراه؟ لماذا تقوا ذلك؟تفكرما تراه، ما الذي يجعلك  أساسوعلى  •

 ه؟التي اثيرت بما تراه وتفكر في سئلةأعنه؟ ما ال تتساءلته وما تفكر به، ما الذي أيما قد ر  أساسوعلى  •

 الروتين!المتعلمين؟ استخدم هذا هل تريد أن تتعمق فيم يفكر به  – فكر، َتَفكُّر، استكشف

 فيه؟تفكر ما الدرس الذي يجعلك  •

 ذلك التفكير؟ هاإليالتي يقود  لغازالا أو سئلةأما ال •

 لغاز؟اال أو سئلةأتلك ال استكشافكيف يمكنك  •

 البرهان. أو ليلبالدهم أفكار ساعد المتعلمين لأن يسندوا  - ؟قول ذلكليدفعك ا الذي م

 تعرفه؟ أوما الذي تراه  •

 ؟ليلبالدما الذي يجعلك لأن تقول ذلك؟ كيف يمكنك دعم ما تقوله  •

ير روتين لمساندة المتعلمين هو مشاركة كيف تغ أعظمن إ – ... أفكر أنان ... ولكن الاأفكرتعودت على أن 

 كيف قد تعلموا! -تفكيرهم اثناء الدرس

 ......أفكرتعودت على أن  أناعن الموضوع قبل الدرس؟  ليةوأالك أفكار  نتاماذا ك •

 ....أفكرن آهاء الدرس، ما هو تفكيرك؟ ولكنني الأنتوبعد  نوالآ •

 نتاجات المتعلم

يكون  ألاج الدرس سوف لن يكون ويجب التعلم أن تفهم أن نتا ليةلعمهمية بمكان لك كميسر واخيرا، فإنه من الا

التعلم يمكن  أهدافسيكون هدفك كمعلم أن تتعرف على جوانب نمو كل متعلم. إن  لكل طالب. النتاج فسنهو 

 الشخصية. هأهدافوبمرتبطة بالمشاعر الذاتية للطالب وباهتماماته داة أأن تشمل الطلبة ويجب ان تقدم 
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 :5الفصل 

 الدروس عرض
التنمية المستدامة  أهداف دروس أوالتنمية المستدامة المقدمة في هذا الفصل  أهدافع إن دروس مشرو 

تصميم التفكير ومع  ومع مبادئالتنمية المستدامة  أهدافمع  والسابع تتماشىالسادس  لينالفصالملحقة في 

 .لعاببالأ بتكار والتعلموالا طرق تدريس التعلم القائمة على المشاريع

 أجلمن  step formula-Roots and Shoots fourمنهج وفقا للصيغة الرباعية لمدارس الجذور وقد تشكل هذا ال

 جابي.أيتغير 

 : اشترك 1الخطوة  •

 . لاحظ2الخطوة  •

 إجراء. اتخذ 3الخطوة  •

 . احتفل4الخطوة  •

ط بصيغة مدارس الجذور. والدروس بالدروس التي ترت هي (10. 5. 4 .3) ⭐بنجمة  تي يرمز إليهاالدروس ال

وإنشاء  فلامالأستكون عن كيفية صناعة  ��تخطيط عام، والدروس المَعلمة بهدف  هي ��المَعلمة بمصباح 

نجوم  ا الطلابوسيدعو العروض التقديمية في الصفوف الدراسية. في الدرس العاشر، سينظم الصف احتفالا

 جزء من العرض. ليكونوابشكل افتراضي(  أومادي  شكلب)ن لييمح

 SDGsالتنمية المستدامة  أهدافنظرة عامة على : 1الدرس 

التحديد الذاتي للمشاكل  /بالمجتمع هدافأالعلى ترابط  )الدروسخبرة تصميم التفكير موجهة : 9-2الدرس 

 إلىقران، استراتيجيات الخروج تعراض الا، اس-- التفكير،، انشطة تصميم ليةوأال، البحوث، النماذج المحلية

 التسوق الممكنة(

 وللكوكب( )للناسحتفال الا: 10الدرس 

https://www.rootsandshoots.org/formula
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 (SDG Project Lessonsالتنمية المستدامة ) أهدافدروس مشروع 
 التنمية المستدامة أهدافنظرة عامة على  :1الدرس

 التنمية المستدامة  أهداف: خارطة مفاهيم 2الدرس 

 التنمية المستدامة أهدافي : اشترك ف3الدرس 

 الحلول إيجاد: 4الدرس 

 : مقابلة خبير5الدرس 

 عرض أولفيلم  عدادإ: ال6الدرس 

 العروض التقديمية أوالقصص المصورة والفيلم المصور  إعداد: 7الدرس 

 للاحتفال عدادإوال فلامالأ: تحرير 8الدرس 

 للاحتفال عدادإ: تغذية راجعة وال9الدرس 

 حتفال بالتعلم: الا10الدرس 

 حجرة الصفوتجهيز  إعداد
ستكشاف واللعب. ونورد هنا بعض البحث والتحقق والا ليةعقكوين تيا في أساسبيئة التعلم الصفية مفتاحا  تعد

 فضل لمكان التعلم والتفكير.أال مخداتسالا أجلالنصائح من 

أن تكون مساحات  أجلمن  الزينة ولكن أجلتستخدم مساحات الجدران من  أل ايجب  الجدران:مساحات  •

المستدامة بشكل ملون على بطاقات  التنمية أهدافالتعلمية. ويمكن أن تطبع  ليةالعمللتعلم ولتوثيق 

ت غير اممية أناتحميل ملفات لكيو إلىللوصول  HEREثم تعرض على جدران الصف. انقر هنا 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/  ويمكن استخدام قصاصات ورق الملاحظات

 التصورات.  أومساحات الجدران عمل المجموعات  فياللاصقة والبطائق 

نوار أأن تكون ال إلى هدفا  غطاء.  أوعندما تكون النوافذ دون ستائر  ةاليمثن تكو ضاءة الطبيعيةالا •

 .أمكن إذاقات النهار أو في مطفأة

 .يةليدالتقمفضلة على المناضد  وهيمما يسمح لعمل المجموعات.  لات عمل كبيرةأوط •

 خارج الصف. أورض أتسمح للطلاب بالجلوس على ال جيد ارضية صغيرةاحافظات وسج •

 لعمل المجموعات وللعمل الثنائي والعمل الفردي.ساحة وفر م •

 التفكير والتعلم. يليتعمموسيقى خلفية هادئة تدعم  •

ماكن أماكن التعلم وألى، قم بجولة داخل الصف لتعرض لهم كل وأعندما يدخل الطلاب حجرة الصف للمرة ال

، احترام الناس جهزةبالأهتمام الا سبيل المثال، على)التوقعات التخزين ولتوفر لهم شرح وافي ومفصل لكل 

فاذا لم تكن قد —ءشي أيفضل عندما لا يعتقد المدرس أستخدام المثلى( والتدبير الوالطبيعة، سياسات الا

  للممارسة. أويكون الطالب مدركا للمبادئ التوجيهية  ألار التوقعات فافترض شل مباكمت وبشدق

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 المجموعات أنواع
وقد بتكار. ل جلسات مدارس مختبر الاامختلفة للمجموعات، طو أنواعوبالبعض  سيشتغل الطلاب مع بعضهم

ددت  ون في سجل الدروس. وعلى حسب ما د   ،الغرض منها أساسعلى المجموعات  أنواع ح 

 المباشر. التوجيه أوات التعليم لإعطاء: وتشمل كل الطلاب مع المدرس ليةالكالمجموعة  •

طلاب للعمل مع بعضهم البعض وبشكل  5-3مجموعات من  إلى قسم الطلبةي  المجموعة الصغيرة:  •

سبيل المثال، لا تضع كل البنات في  )علىالمشابهة" “بحسب . امتنع عن تقسيم المجموعات تعاوني

 .(قسم المجموعات بحسب العمر الخمجموعة واحدة ولا ت  

عند  أو البحوثيد لعمل بشكل منفرد. وهذا في الغالب مف العمل الفردي: بحيث يختار الطلبة للعمل •

 المشروع. أجزاءكمال جزء من إ

 بتكارمدارس مختبر اال أدوات
 ز عرضالوحة بيضاء وجه •

 أن يكون جهاز محمول( )ويفضل أكثر أوجهاز حاسوب  •

 WIFIلاسلكية  رنتنتأبالنقطة اتصال  •

 :اليالت يكون لديهاويستحسن أن 

 Lego WeDoوي دو  غوليإلتطبيق  •

 www.minetest.netن كرافت: أيم •

 تكنولوجية أدوات
التعبير  أو أفكارالتنمية المستدامة لابتكار  أهدافتكنولوجيه في كل دروس مشروع  أدواتسيستخدم الطلاب 

 استخدامها:  ىالموص يةساسأال دواتأال بأهموهنا قائمة عنها. 

يسمح هذا البرنامج للمعلمين بأن يسجلوا مقطع فيديو فوري : Flipgrid (flipgrid.com)جريد  ليبف •

ومشاركة ردود لهذا  Flipgridجرد  ليبف إلىومن ثم تعطي كود قابل للمشاركة. ومن ثم يصل الطلاب 

ويكون الطلاب قادرين  تعاونيويتم تنسيق هذه الردود في فضاء الفيديو من خلال فيديوهات قصيرة 

 ذية راجعة للردود الفردية.غء تطاعا أووالرد  ليقالتععلى 

o  جريد  ليبفكيفية تركيبFlipgrid  Lmhttps://bit.ly/2l5Ed 

o واأوم إلىكارسين فاهي  إعدادالمعلم من  يللد  https://bit.ly/2ETPK7Q 

o جرد للطالب  ليبفاستخدام  اتليمتعhttps://bit.ly/2KuiCHu 

    PowerPoint/Google Slides :(Microsoft suite/Google Classroom) غوغلشرائج /ربوينتأوب •

 .ربوينت للعروضأوبانشاء شرائح  أوخيارات للطالب في استخدام 

 لأنشاءكروسوفت أيمجانية من م أدوات ) https://bit.ly/2MwleaoMindMap Touch:(ندماب تاتشأيم •

 الخرائط الذهنية.

  Videoconferencing Tools: Skype، Zoom، Google Hangout، appear.inمؤتمرات الفيديو  أدوات •

  http://lego.build/2WnW6aoLEGO WeDo Kits غوليلعبة ال •

  us/-https://www.minecraft.net/enMinecraft  تن كرافأيم •

  

http://www.minetest.net/
https://bit.ly/2l5EdLm
https://bit.ly/2ETPK7Q
https://bit.ly/2KuiCHu
https://bit.ly/2Mwleao
http://lego.build/2WnW6ao
https://www.minecraft.net/en-us/
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 روابط مفيدة لتصميم التفكير  •

o -design-the-in-stages-rg/literature/article/5design.o-https://www.interaction

process-thinking 

o  thinking/-design-is-16/whathttps://eodysseyblog.wordpress.com/2016/02/ 

  

https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://eodysseyblog.wordpress.com/2016/02/16/what-is-design-thinking/
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 الفصل السادس

 التنمية المستدامة أهدافدروس مشروع 
 

 التنمية المستدامة أهدافعامة على  نظرة :1الدرس 

 التعلمية هدافأال

 

 المتعلمون سوف:

 

 هداف التنمية المستدامةأ وتاريخ وحيثياتخلفية  ونفهمي •

 

 مةالتنمية المستدا أهدافكل هدف من   يتعلمون •

 

 طلاب(  5-3معلمهم )من  مختارة منسيوضعون في مجموعات  •

 

 مجموعات عمل الفريق الواحد أسلوبالمناقشة والحوار النشط و أسلوب مونستخديو  ونفهمي •

 

 التنمية المستدامة بمجتمعهم أهدافكل هدف من  ونربطي •

 

 موعاتالبياني لزملائهم في المج شفويا وبالرسمالتنمية المستدامة  أهداف ونقدمي •

 

 المنتهى منها عمالالأييمية لتسجيل تق ليةتأمفيديوهات  نؤونشي •

 

 

 المطلوبة دواتأال

 

 

 ركمبيوتحواسيب  •

 شاشة •

 جهاز عرض •

 (أمكنورق )بحجم ملصق اعلاني إن  •

 رسم أقلامو رصاص أقلام، أقلام •

 

 مصادر للمعلم:

 التنمية أهدافلالتعلمية  /يةالتعليم هدافأال •

   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444ستدامةم

 قبل الدرس Flipgridب جرد ليعلى المعلم تجهيز الف •

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
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 دقيقة( 15) التهيئة

 

 

 مجموعة دراسية: أوشاهدوا الفيديو كفصل كامل 

 

•  https://bit.ly/2WMzcsw(The World’s Largest Lesson  

•  https://bit.ly/2WcKKRy( People We The 

• https://bit.ly/2roKtO7(Do you know all 17 SDGs?   

 

 

 اكتشف )ساعة(

 

 المعلم:

 

قع يوفر شرائح وفردي. هذا الم أو تعاونيبشكل  ةالتنمية المستدام أهدافللم النظرة العامة يعرض المع

 set/-slide-basic-://17goals.org/17goalshttp(لعرض  vides a SLIDEDECKwebsite proعرض 

 

 .عمل المجموعات وديناميكيةويقوم بشرح طرق 

 

 مجموعات عمل الطلاب:

 مة.التنمية المستدا أهدافكل هدف من  تصف كلمتين إلىكلمة ابتكار من  •

 على كل مجموعة عرض كلماتها واسباب اختيار تلك الكلمات •

 التنمية المستدامة للبحث والقراءة والمناقشة أهدافمن  2-1عين المدرس من ي   •

 

 

 دقيقة( 30) أنشئ

 

 مجموعة عمل الطلاب:

 

 هدافأ 2-1صفحة ملصق اعلاني( تلخص من  أوشرائح الجوجل ) أوربوينت أوة بحعلى كل مجموعة انشاء صف

 التنمية المستدامة. أهدافمن 

 قائمة تربطها بمجتمعات الطلبة. أوتقرير التنمية المستدامة  أهدافعن  لكل صفحةيجب أن يكون 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cBxN9E5f7pc
https://bit.ly/2WMzcsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RpqVmvMCmp0
https://bit.ly/2WcKKRy
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&feature=youtu.be
https://bit.ly/2roKtO7
https://www.google.com/url?q=http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/&sa=D&ust=1548959982319000&usg=AFQjCNE1joGuVYbMVeDzBgKSN8A_83z4Xg
http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/
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 دقيقة( 15شارك )

 

. يكون Flipgrid جرد. ليبفكلفة به مستخدمة مهدف التنمية المستدامة العلى كل مجموعة تقديم تقرير عن 

ب مع واجرد قبل البدء بالجلسة التعلمية. ويقوم شخص واحد من كل مجموعة للتجليب فالمعلم قد جهز 

 الكاميرا

 

 التنمية المستدامة؟ أهدافما الدروس المهمة التي تعلمناها من  :سؤال المعلم المطروح

 

 

  التاليةالجلسة 

  

  المعلم:

 سابيعالأة دامة لاستكشافه خلال التسعالتنمية المست أهدافمن  اً شارك مع طلابك بأنهم سوف يختارون هدف

 بتكار.من برنامج مدارس مختبر الا ةاليالمتت

 

 يستكشفهاالتنمية المستدامة التي يمكن أن  أهدافشجع طلابك على مناقشة  2والجلسة  1بين الجلسة 

 بشكل معمق.  

 

 

 ملحق )ساعة(

 

 افراد المجتمع( أحد أومع الصف العالمي، خبير،  سكايب)اتصال افتراضي متبادل  •

 LEGO SDGs Extensions .المستدامةالتنمية  أهدافلغو يللعبة ال ملحقات أوامتدادات  •

 Minecraft SDGs Extensionsن كرافت أياضافات م أوملحقات  •
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 التنمية المستدامة أهدافل ذهنيةخريطة : 2الدرس 

 التعلمية هدافأال

 

 سوف: المتعلمون 

 التنمية المستدامة أهدافمشروع  أجل مون في مجموعات منظ  ني   •

 التنمية المستدامة أهداففهم  أجل نم لذهنيةا طلخرائن عملية ايستكشفو •

التنمية  أهدافهدف من  راختيا عملية إطارالتنمية المستدامة في  أهدافلخرائط ذهنية  يعملون •

 المستدامة للبحث اثناء الدروس

  أعمق التنمية المستدامة بشكل أهدافسيتعلمون عن  •

 التنمية المستدامة بمجتمعهم أهداف ونربطي •

 ستكشاف اثناء الدروسالتنمية المستدامة لمزيد من الا أهداف أحديختارون  •

 

 المواد المطلوبة

 

 اجهزة حاسوب •

 شاشة •

 جهاز عرض •

 (أمكنورق )بحجم ملصق اعلاني إن  •

 تلوين أقلامرصاص،  أقلام، أقلام •

 للمعلم:

• https://uni.cf/2joFrz2( Mapping the SDGs 

 

 

 دقيقة( 15) التهيئة

 

التنمية المستدامة يتذكرونهم من  أهدافعدد من  أكبر ليسموايوجه المعلم مجموعات الطلاب  •

 ل.أوالالدرس 

فئتين.  إلىالمترابطة التنمية المستدامة  أهدافويصنفوا  رزواليفيوجه المعلم مجموعات الطلاب  •

 فئة الناس وفئة الكوكب

 

 

 دقيقة( 30)اكتشف 

 كل مجموعة الصف. بمشاركة استنتاجاتهم معيقوم الطلاب 

ولا  أخرى أهدافبدامة مرتبط التنمية المست أهدافالطلاب على أن كل هدف من  انتباهيقوم المعلم بلفت 

 يمكن أن يتحقق بمفرده

 رنتأنتالتنمية المستدامة مستخدما مصادر ال أهدافابحث وراجع 

 

https://www.unicef.org/agenda2030/files/SDG-CRC_mapping_FINAL.pdf
https://uni.cf/2joFrz2
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 دقيقة( 30) أنشئ

 

 مجموعات صغيرة. إلىقم بتقسيم الطلاب  •

 التنمية المستدامة. )ملحق أ( أهدافلنموذج البحث  أواستخدم قالب  •

ية المستدامة كطريقة لاختيار الهدف الذي سيستكشفه الطلاب الخرائط الذهنية لهدف التنم أكمل •

 التنمية المستدامة أهدافخلال مشروع 

 بالقلم والورق. يليدالتقالتخطيط  أويمكن للطلاب استخدام التخطيط الذهني البرمجي  •

ر، بعين الاعتبا )خذلاختيار هذا الهدف؟  الأسبابالاهمية لكل هدف مختار. ما  أوقم بتحديد القيم  •

 مشكلة بعينها متعلقة بمجتمع المجموعة الخ( أو والاقتصاد والمجتمعالتعاطف 

 

 

 دقيقة( 45شارك )

 

 هم الذهنية لكل الصف.طعلى كل مجموعة تقديم خرائ •

 حوث اضافية.ب أجلدع الطلاب يشاركون اسباب واهمية هدفهم المختار ولماذا يجب أن يختار من  •

هدف التنمية المستدامة الذي سوف يتم استكشافه في اجماع حول  إلىناقش وصوت وتوصل  •

 Dotيمكن استخدام  سوية.استكشافه  أجلالدروس. يجب على كل صف اختيار هدف عالمي من 

voting   .من احل اتخاذ القرار).y.org://dotmocrachttps(  

 

 

 التاليةالجلسة 

 ستعرض المعلم مسار الدروس القادمة.ي

 يتم ارشاد الطلاب للتخطيط للدروس القادمة.

بالمجتمع وبذات  هدافأال ارتباطاتعن  دروس)موجهة تجربة تصميم التفكير  :9-2الدروس من  •

ميم التفكير وانشطة تص ليةوأال وبالبحث ووضع النماذج المحليةالمتعلم وبتحديد المشاكل 

 التسوق الممكنة( إلىقران، استراتيجيات الخروج استعراض الا

 وللكوكب( )للناسحتفال الا: 10الدرس  •

 

 ملحق )ساعة(

 

 افراد المجتمع( أحد أومع الصف العالمي، خبير،  سكايب)اتصال افتراضي متبادل  (1

 LEGO SDGs Extensions .المستدامةالتنمية  أهدافللغو ليلعبة ال ملحقات أوامتدادات  (2

 Minecraft SDGs Extensionsن كرافت أياضافات م أوملحقات  (3

 

https://dotmocracy.org/
https://dotmocracy.org/
https://dotmocracy.org/
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 التنمية المستدامة أهدافاشترك في : 3الدرس 

 

 المواد المطلوبة

 اجهزة حاسوب •

 شاشة •

 جهاز عرض •

 (أمكنورق )بحجم ملصق اعلاني إن  •

 تلوين أقلامرصاص،  أقلام، أقلام •

 

 

 قيقة(د 15) التهيئة

 المناقشات السابقة ومن ثم ناقش الهدف المختار.  إلىالخرائط الذهنية و إلىعد 

 رابط بالهدف المختار والتعبير عن ذلك. إيجادن على يتأكد من أن كل الطلاب قادر 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلمية هدافأال

 المتعلمون سوف: (1

 بهدف التنمية المستدامة المختار.يعصفون ذهنيا ويحددوا مشكلة ذات صلة  (2

 المشكلة. ليلتح أجلمن  lean canvasكنفاس ين لشتغلون ب ي (3

لا تنجح هذه  أوالتي توضح لماذا قد تنجح  سبابالأالمشكلة و ةنجازه لمعالجإيحققون فيم قد تم  (4

 المعالجات.

 عصف ذهني لحلول ممكنة. (5
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 دقيقة( 30اكتشف )

 .5 الفصل في التفكير تصميم مصادر إلى الرجوع ارجو: المعلم

 :توجيهات لكل الطلاب

 ناقدر ممكن من المشاكل المتعلقة بهدف أكبرطباعة  أولنأخذ خمس دقائق لكل واحد منكم لكتابة  .1

من  نقدر ممك أكبرمن ذلك هو كتابة  مجتمعكم. والهدف أوعائلاتكم  أوبكم  أولتنمية المستدامة ل

ون مفيدة في هذا اللاصقة ستك الملاحظات )ورقدقيقة.  أوغير مكتملة  نتاما ك إذا. لا تقلقوا فكارأال

 وجدت( إذاالتمرين 

 اهمية بالنسبة لكم. أكثرمشاكل تبدو  3دقيقتين واختاروا  إلىخذوا من دقيقة  نوالآ .2

 مجموعات صغيرة. إلىنتقسم  دعونا نوالآ .3

عتبار أن بعين الا للمجموعة. )خذوااهمية بالنسبة  كثرالأ مشاكل تعتبر  3كل مجموعة صغيرة تختار  .4

 شمولا(. أكثرلتصبح م عليه اعادة العمل بإمكانكم. هل شابهتتبعض المشاكل قد 

 دعونا نعود لنكون مجموعة واحدة. نوالآ .5

 مام سوية.الا إلىمشاكل لنتقدم  3ونختار  أفكارمن  هإليدعونا نشارك اخرما توصلنا  .6

بقية  شياء التي قد قامت بهاما الهدف المناسب لهذا؟ ما الا -اربط الطلاب بهدف التنمية المستدامة

 بالصف ككل(؟ أويكون هذا بمجموعات صغيرة  قد)المشكلة المجموعات لمواجهة هذه 

 

 دقيقة( 30)وشارك  أنشئ

هذا مثال يمكن تعديله لاستكشاف النتاجات  ) example herelean canvasالين كونفاساستخدم تطبيق 

 أدرجن كونفاس المبسط يلاوالحلول الممكنة لمشكلتك. كيف يمكن لفكرتك أن تكون مختلفة؟ ولتطبيق 

  .ps://bit.ly/2Zcgpo5htt((.مقترح فريد وقيم، يةساسأال سيأيالمق المشكلة،

 ن كونفاسيإلاعصف ذهنيا حلول ممكنة مباشرة ب 

 طرح المشاكل والبدء بالحلول.ل الين كونفاساستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.free-power-point-templates.com/articles/wp-content/uploads/2017/11/free-lean-canvas-powerpoint-template.png
https://bit.ly/2Zcgpo5
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  التاليةالجلسة 

 التفكير بعمق عن حلولنا. إلى قالنتاال التاليةسنبدأ في الجلسات  الممكنة،مع المشاكل المطروحة والحلول 

 

 ()ساعةتمديد  أوملحق 

 افراد المجتمع( أحد أوخبير  ومع مع صف عالمي سكايب).   اتصال افتراضي متبادل 7

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO غولي.  تمديدات وملحقات ال8

 التنمية المستدامة. أهدافلMinecraftن كرافت أي. تمديدات وملحقات م9
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 الحلول إيجاد :4الدرس 

 التعلمية هدافأال

 ون سوف:المتعلم •

 نجاعة. كثرالأ ثلاثة منها  ونحدديالحلول الممكنة و  ونراجعي •

 :أساسداها على حا وار اختية و مخططا لثلاثة حلول ممكن ونرسمي •

o مدى هذا الحل مستدام؟ أي إلى 

o  كيف يمكنك تمويل هذا الحل؟ 

o من يمكن أن يساعد في هذا الحل؟ 

 معمقة للتنفيذ.، قم باختيار حل واحد ممكن واعد خطة ساسأوعلى هذا ال •

 .5في الدرس  لمقابلة اتصال الفيديو لينمحتمداعمين  أواختر وتواصل مع قادة  •

 

 الموادالمطلوبة 

 اجهزة حاسوب •

 شاشة •

 جهاز عرض •

 (أمكنورق )بحجم ملصق اعلاني إن  •

 تلوين أقلامرصاص،  أقلام، أقلام •

 

 دقيقة( 15) التهيئة

 الجلسة السابقة.با مجددا! دعونا نسترجع ما ا خذناه في حمر

 ما المشاكل التي حددناها؟ .1

 التي خرجنا بها لحل تلك المشاكل؟ فكارلاما ا .2
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 دقيقة( 30اكتشف )

 لول.حجديدة لل أفكار أيواحدة  عتبار كمجموعةبالاخذ 

 معيار: أساس الممكنة ورتبها علىاستكشف الحلول 

 التنمية المستدامة؟ أهدافالحلول متناسب جدا مع  أي •

 لحلول فريدا؟من ا أي •

 ستفادة من المواد الموجودة؟اعادة استخدام والا بإمكانهمهل  -من الحلول مستدام أي •

 كيف يمكن أن تمول مشروعك؟ •

 ن؟ما المساعدة الموجودة الا •

 انحصر على فكرة واحدة للحل.

 

 دقيقة( 45وشارك ) أنشئ

ف خاص للصف وسينضم من خلال ( سيكون هناك ضي5)الدرس  التاليةلابك أنه في الجلسات شارك مع ط

 ، سيحتاجون ل:وماليو(. سكايباتصال فيديو )

 .سكايبجلسة الا إلىنضمام الا إلىالبحث لتحديد قائمة من الخبراء يمكن أن يدعون  .1

 عرضك الموجز لتشاركه لاحقا مع الضيف الخبير. إعدادبقم  .2

شخاص لدعوتهم للانضمام.  تا للبحث عن الاوبناء على الحل المختار وهدف التنمية المستدامة المختار، خذ وق

الكتروني،  بريد)معهم ت ومعلومات التواصل أنامن الخبراء ودون بي 2-1دع المجموعات الصغيرة لتحدد 

 حساب تويتر،الخ(

عتبار ما الذي خذ بالا تصال.الا إلىرسالة لدعوة "الخبراء" للانضمام  إعدادبقوموا  ليةالكلمجموعة وفي ا

 الخ( سكايب، ليةالعمتفاصيل  طلب،، مقدمة)سالة الر ستتضمنه 

دقائق( لمشكلتك والحل المتخذ والخطة  4-2وصف قصير )ولاحقا، ستحتاج لإن تحصل على عرض موجز 

 .جراءإلاتخاذ ال

يتشمل التي تحتاج تضمينها؟ كيف س تاناالبيكيف تعد عرضا مقنعا؟ ما اللغة التي تحتاج لاستخدامه؟ ما 

 تك في الطرح؟الجميع في مجموع

 في الجلسات القادمة. لتستخدمهطباعة عرضك الموجز  أوتأكد من كتابة 
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 ةليالجلسة التا

 . ارجو ممارسة العرض الموجز اثناء قضاء وقتنا بعيدا. سكايبفي الجلسة القادمة سنلتقي بخبير عبر الا

 لكترونياال البريد طريق عن بذلك يقوم أن ويمكن. سكايباال اتصال لتأمين خبير إلى الوصول العلم على يجب ثناءاال هذه في: مالحظة

 .الكتاب هذا مؤلفي إلى رسالة بأرسال قم خبير إلى للوصول المساعدة إلى حاجة كنت إذا. التويتر إلى رسالة ارسال أو

 

 تمديد ) ساعة( أوملحق 

 تمع(افراد المج أحد أومع خبير و عالميامع صف  سكايب)اتصال افتراضي متبادل  •

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO غويلتمديدات وملحقات ال •

 التنمية المستدامة. أهدافلMinecraftن كرافت أيتمديدات وملحقات م •
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 خبير ةمقابل: 5لدرس ا

 التعلمية أهدافال

 المتعلمون سوف:

 بخبير سكايب.    يتصلون بالا1

اتهم للدرس إعداد ونأوف يبدقوية خطة حلولهم وسدعم وت أجل الراجعة من التغذيةو أفكارال سيستخدمون 2

 ولصناعة الفيلم. 6

 

 المطلوبة المواد

 اجهزة حاسوب •

 شاشة •

 جهاز عرض •

 (أمكنورق )بحجم ملصق اعلاني إن  •

 تلوين أقلامرصاص،  أقلام، أقلام •

 

 دقيقة( 15) التهيئة

 قم بتذكير الطلاب بحلهم المحتمل وبهدف التنمية المستدامة المختار. .1

 م بمراجعة العرض الموجز مع بعضق .2

 

 دقيقة( 30) اكتشف

 عتبار ادوار الطلاب:وخذ في الا سكايبجهز لاتصال 

 ومراقبة التكنولوجيا. سكايبم تجهيز الاعليه: التقنيين .1

 : يرحب بالضيف المدعو.الذي يلقي التحية .2

 : يشارك العرض الموجز.مشارك الحل .3

 للخبير. أسئلة( 5-3: يطرحون من )سئلةأطارحي ال .4

 يلخص الحوار ويشكر الخبير. مختتم الجلسة: .5

 يأخذون الملاحظات ويسجلون الجلسة كتابة. خذي الملاحظات:آ .6

 يسجل الجلسة بواسطة كاميرا الفيديو.مصور الفيديو:  .7

 الكاميرا. بواسطة صور ةيسجل الجلس المصور: .8
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يرا ويعيدون الكراسي ويضبطون الكاميجهزون الصف الدراسي ويرتبون الكراسي مصممي الغرفة:  .9

 .لتصاالا بعد

 ا ويضع خطة للمعالجة لوقت اللزوم.أيقض أيحدوث  يتوقع المشاكل:حلاَل  .10

على بطائق ووزعها على طارحي  سئلةأللخبير. اكتب ال أسئلة 5-3وكصف ككل، اعصفوا ذهنيا وحددوا من 

 .سئلةأال

 تمرن على ذلك.

 

 دقيقة( 30وشارك ) أنشئ

 ير.مع خب سكايباتصال 

. راجع واستعرض تسجيل الفيديو والصور والملاحظات. ماذا فكارأالة استخلص ليتصال، وكمجموعة كبعد الا

 مدى يمكن أن تغير خطتك السابقة؟ أي إلىا؟ عليهجابة ن وتحبذ الاديك الالالتي  سئلةأتعلمت؟ ما ال

 قم بكتابة رسالة شكر عن المجموعة للخبير.

 

 التاليةالجلسة 

عيدين عن بعض، خذوا بما نكون  ءعرض تقديمي. واثنا أولم ية القادمة، سنبدأ العمل بصناعة ففي الجلس

 .أكبرعتبار نصيحة خبيرنا. وشاركوا الخبرة مع افراد المجتمع والعائلة وقوموا بجمع تغذية راجعة بالا

 

 تمديد)ساعة( أوملحق 

 LEGOغو يلتمديدات وملحقات ال •

 Minecraftن كرافت أيملحقات م •
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 عرض تقديمي أوفيلم  إعداد: 6الدرس 

 التعلمية هدافأال

 المتعلمون سوف:

العمل الذي تم عن هدف التنمية  تقديمي لعرضعرض  أوفيلم  ليطوروا تعاونييعملون بشكل  .1

 المستدامة المختار.

 يطورون خطة عمل. .2

 عرض تقديمي. أوفيلم  نشؤونيكيف  نيفهمو .3

 الجمهور المستهدف. إلىالذي سيقدم  يختارون السرد .4

 المستهدف.سيقررون من هو الجمهور  .5

 التي ستوجه للجمهور المستهدف. يةساسأالسيستخلصون الرسائل  .6

 العمل المكتمل. ليسجلوا Flipgridجرد  فليبعبر  تأمليةفيديوهات  ونؤسينش .7

 

 المطلوبة دواتأال

 :الفيلم

 وجاهزة. مهيئة Flipgridجرد فليبدع  •

 :العرض التقديمي

 عرض الجوجل شرائح /أيسو /ربوينت أوب •

 اللاصق إنتاجمواد 2 •
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 دقيقة( 30) التهيئة

 قم بمراجعة الدروس السابقة

واعلام  إطار. تأكد من 8-6مجموعات. ستستخدم هذه المجموعات في الدروس من  إلىقم بتقسيم الطلاب 

 (اليمثالطلاب هو  6-4 المجموعة من)حجم  فراد بذلك.المجموعات والا

 :سئلةأمجموعة بعصف ذهني لهذه التقوم كل 

 ماهي المشكلة التي حددتها المجموعة؟ •

 لهذه المشكلة؟ هإليما الحل الذي تم التوصل  •

 سع؟أوف ستوصل المجموعة هذا الحل لعالم يك •

 بين افراد الصف ككل هاإليالتي تم التوصل  فكارأاليتم مشاركة 

 فكارأاليقوم المعلم بمعالجة 

 

 دقيقة( 30شف )استك

 عرض تقديمي. أولم يسيكون لكل مجموعة الخيار في صناعة ف •

سيحتاج الطلاب عند القيام بهذه المهمة لإن يركزوا على أن كل عنصر من العناصر ستساهم في  •

 السرد الذي يودون نقله للعالم.

يعرض عملهم دقائق كحد اقصى بحيث  5 -3فيلم مدته من  إنتاج إلىيجب على الطلاب بأن يهدفوا  •

ات لكلا التعليمدقائق.  10-5مدته من عرض تقديمي  إنتاجم عليهيجب  أو. لىومسبشكل موجز 

 .اليكالتالخيارين 

 الفيلم  العرض التقديمي

 عرض تقديمي: إنتاجل سئلةأاستخدم هذه ال

 من هو الجمهور المستهدف؟ •

التي يجب أن  يةساسأالما الرسائل الثلاث  •

 توصل للجمهور؟

مدى يمكن تقديم هذه الرسائل  أي إلى •

 ؟أفضلبشكل 

 

 الفيلم: إنتاجل سئلةأاستخدم هذه ال

 من هو الجمهور المستهدف؟ •

التي يجب أن  يةساسأالما الرسائل الثلاث  •

 توصل للجمهور؟

مدى يمكن تقديم هذه الرسائل  أي إلى •

 ؟أفضلبشكل 

 ما نوع الفيلم الذي سينتج؟ •

يرا تقر  /الكلام للكاميرا أسلوب /وثائقي •

فيلم  /بداعيةالصورالا ىيعتمد علصوتيا 

  /رسوم متحركة /معد من الطلاب
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هل سيكون للفيلم موسيقى خاصة؟ هل  •

 بأنفسهمهذه الموسيقى سينتجها الطلاب 

ام ستؤخذ عبر النت مع مؤثرات ابداعية 

من مواقع كموقع ارشيف الموسيقى 

 المجاني؟

 

 

 دقيقة( 45) أنشئ

 .اليالتجزء وتطور  أوهد على كل مجموعة اخذ مش

 الفيلم  العرض التقديمي

 التقديميكتابة العرض 

خذ نتائج العمل في مرحلة )اكتشف( وخطط  •

 للعرض التقديمي

 ملصقات الخ( /عرض /)موسيقى  •

العرض الجيد هو ذلك العرض المقنع  •

والقوي والذي يثير التفكير. ويجب أن يشرك 

 الجمهور في مادة العرض المنتجة.

لكَتاب أن يركزوا على كيفية جعل كل على ا •

 بالرسالة الملقاة.عنصر ذو صلة 

العروض التقديمية  أدواتنوع من  أيقرر  •

سبيل المثال،  )علىسوف تستخدم. 

 الكينوت( أوالشرائح  أو أيالسو ربوينتواالب

ت المجمعة من أنااستخدم البحث والبي •

 .5-1الدروس 

 كتابة السيناريو 

تم في مرحلة خذ نتائج العمل الذي  •

 )اكتشف( وخطط للسيناريو

السيناريو الوثائقي الجيد هو ذلك  •

. فكارأالالسيناريو المقنع والذي يثير 

ويجب أن يشرك الجمهور في المادة 

 المنتجة.

جعل على الكَتاب أن يركزوا على كيفية  •

 كل عنصر ذو صلة بالرسالة الملقاة.

قرر عدد المشاهد التي سيحتاجها الفيلم  •

 قي.الوثائ

ي استخدم البحث والبينات المجمعة ف •

   الدروس

النموذج المرفق لصناعة  أواستخدم القالب 

  attached templateفيلم وثائقي

)  http://bit.ly/2KaIitk( 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1BS1bBmF-FawC6UEhjQyfk5YdMczSmDKTQPoObRwtWH0/copy
http://bit.ly/2KaIitk
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 دقيقة( 15شارك )

 

 

. يكون Flipgrid جرد. ليبفكلفة به مستخدمة مالتنمية المستدامة العلى كل مجموعة تقديم تقرير عن هدف 

ب مع واجرد قبل البدء بالجلسة التعلمية. ويقوم شخص واحد من كل مجموعة للتج فليبالمعلم قد جهز 

 الكاميرا

 

 ؟ وماليما الدروس المهمة التي تعلمتها مجموعتك من جلسة  لمعلم المطروح:سؤال ا

 عروضكم التقديمية؟ أوهل ستطبقون هذه الدروس في فيلمكم 

 

 

 

 التاليةالجلسة 

كيف يعرضون  أوفيلم  إنتاجما تم  إذافي الجلسة القادمة سيتعلم الطلبة كيف يصنعون قصة مصورة  

 قديمي..ما تم عمل عرض ت إذاعملهم 

 .التاليةعرضهم التقديمي قبل الجلسة  أولفيلمهم  أفكار إيجادعلى الطلبة العمل على 

 الفيلم العروض التقديمية

PowerPoint 

Sway 

Slides 

KeyNote  

How to Storyboard  

ch?v=D12yPlUhttps://www.youtube.com/wat

on3Y 

 

 

 يد ) ساعة(دتم أوملحق 

 افراد المجتمع( أحد أوخبير  ومع مع صف عالميا سكايب)اتصال افتراضي متبادل  •

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO غويلتمديدات وملحقات ال •

 التنمية المستدامة. أهدافلMinecraftن كرافت أيتمديدات وملحقات م •

 

  

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
https://www.youtube.com/watch?v=D12yPlUon3Y
https://www.youtube.com/watch?v=D12yPlUon3Y
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 العروض التقديمية. إعداد أو فلامالأة وتصوير المصور  القصص: 7الدرس 

 التعلمية هدافأال

 المتعلمون سوف:

عرض تقديمي لعرض ما قاموا به من عمل عن هدف التنمية  أولتطوير فيلم  تعاوني.  يقومون بعمل 1

 المستدامة المختار.

 خطة عمل. أو. سيطورون قصة مصورة 2

 تقديمي.العرض ال أوسيفهمون كيف يبنون الفيلم . 3

 العرض التقديمي. أو. يطورون السرد الذي سيقدم في الفيلم 4

 . يقررون من هو الجمهور المستهدف.5

 قدم للجمهور المستهدف.التي ست يةساسأال. يستنتجون الرسائل 6

 

 لمواد المطلوبةا

 للفيلم :

 لعمل القصص المصورة ولتسجيل تقدم الدروس. OneNoteتطبيق ك ون نوت  •

 الجهاز المحمول(كاميرا على  أوات ساند كاميرا) ذ •

 Microsoft Photosمحرر افلام مثل  برنامج •

 التقديمية :للعروض 

• PowerPoint،Sway ،Slides ،Presentation software KeyNote   

http://bit.ly/31nUhcd(،http://bit.ly/2KFk0He ،bit.ly/2WBGXlYhttp:// ، 

https://apple.co/2Iyz4DX 

 الملصقات. إنتاجمواد  •

  

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
http://bit.ly/31nUhcd
http://bit.ly/2KFk0He
http://bit.ly/2WBGXlY
https://apple.co/2Iyz4DX
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 دقيقة( 30) التهيئة

 بقة اتلخيص للدروس الس 

في  هاإنتاجلتي تم العرض ا أوسيبتكر الطلاب خطة عمل لكل مجموعة منهم مستخدمين خطة السيناريو 

 .6الدرس

 الفيلم العرض التقديمي

مجموعات  إلىقم بتقسيم المجموعات  .1

 لتنجز اثناء التاليةوحدد الوظائف  أصغر

 العرض التقديمي. إعداد عملية

 مجموعة الكتابة .1

 التقديمير العرض يمجموعة تطو  .2

 مجموعة صناعة الملصقات. .3

مجموعات  إلىقم بتقسيم المجموعات  .1

 لتنجز اثناء التاليةوظائف وحدد ال أصغر

 الفيلم. إنتاج عملية

 المخرج •

 تصالالا •

 الكاميرات ليمشغ •

 القصص المصورة إنتاجمجموعة  •

 مجموعة التحرير •

 طلاب يبحثون ما تقتضيه كل مجموعة. .2
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 دقيقة( 30)اكتشف 

 

 تصوير الفيلم  العرض التقديمي

 السيناريو إعدادمجموعة  .1

ريو الذي سيتم عرضه خلال عد خطة للسيناأ

الخطة المنتجة  إلىالعرض التقديمي. عد 

 في الجلسة السابقة.

 مجموعة تطوير العرض التقديمي .2

من  أيخطط للعرض التقديمي مستخدما 

 المحددة في الجلسة السابقة دواتأال

KeyNote, Slides, Sway, PowerPoint 

, http://bit.ly/31nUhcd(

, http://bit.ly/2KFk0He

, http://bit.ly/2WBGXlY

) https://apple.co/2Iyz4DX 

 الملصق )البوستر( إنتاجمجموعة  .3

الملصقات التي ستعرض  إعدادل خطط

للجمهور.  يةساسأالوالتي ستنقل الرسائل 

استخدم الموضوعات المطورة في 

 السيناريو.

 القصة المصورة إنتاجمجموعة  .4

How to Storyboard 

أن  أجلقصة مصورة لكل لقطة من  أنشئ 

دم السيناريو تستخدم في الفيلم. استخ

.لك كدليل 6ه في الدرس إعدادالذي تم   

(http://bit.ly/2K8lvOH) 

 مجموعة تصوير الفيلم .5

 

Learn about shots that can be used 

in filmmaking.  

(http://bit.ly/2R6aLRK)  

 مجموعة التحرير .6

 Microsoft Photosبواسطة  فلامالأتعلم تحرير    

 برنامج تحرير أفلام اخر أي أوصور ميكروسوفت 

How to edit in Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2F1ABkY)  

Adding Titles and Text in Microsoft 

Photos 

(http://bit.ly/2XAOYDP)  

Adding Narration and Music in 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2R5GLVY)  

Adding 3D Effects and Objects in 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2Kaw3wI) 

 

 

 

https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.google.com/slides/about/
https://sway.office.com/
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
http://bit.ly/31nUhcd
http://bit.ly/2KFk0He
http://bit.ly/2WBGXlY
https://apple.co/2Iyz4DX
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
http://bit.ly/2K8lvOH
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
http://bit.ly/2R6aLRK
https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
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 دقيقة( 45) أنشئ

 

 لفيلما العرض التقديمي

 وكتابة السيناريو إعدادمجموعة  .1

سيناريو لما سيتم  أونشاء مخطوطة إقم ب

 إلىعرضه في العرض التقديمي. عد 

نشاؤها في الجلسة إالخطة التي تم 

 .السابقة

 مجموعة تطوير العرض  .2

من  أي خدماً مست تقديمياً  نشاء عرضاً إقم ب

 المحددة في الجلسة السابقة. دواتأال

 

 الملصق )البوستر( إنتاجمجموعة  .3

 ملصقات لعرضها في العرض إنتاجقم ب

التقديمي، لتوصيل الرسائل الجوهرية 

للعرض للجمهور. استخدم الموضوعات 

 . المطورة في السيناريو

 القصة المصورة إنتاجمجموعة  .1

استخدم القصة المصورة كمرشد 

 ليل لمجموعة تصوير الفيلم ود

 ثناء التصوير. أ

 مجموعة تصوير الفيلم .2

السيناريو الذي  قم بتصوير الفيلم مستخدماً         

القصة المصورة في  ضاً أيو 6ة في الدرس إنتاجتم 

 نفس الدرس.

 . مجموعة التحرير3

 في فلامالأاستمر في اكتشاف طرق تحرير 

برنامج  أي أوبرنامج صور ميكروسوفت 

 ا.تدرب عليهتحرير أفلام ثم 

 

  

 

 

 دقيقة( 15شارك )

 كل مجموعة ستعطي تغذية راجعة عن مدى تقدمها للفصل ككل.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
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 الجلسة التالية

 

 الفيلم العرض التقديمي

صقل وتجهيز العرض  أجلل 8خدم الدرس تسيس

سير عمل وتقدم مختبر التقديمي ولاستعراض 

 .10حتفال في الدرس الا أجلبتكار لالا

ه. إنتاجلتحرير الفيلم الذي تم  8سي ستخدم الدرس 

صناعة الفيلم  ةعرض تقديمي يوضح عملي إعدادول

 .10حتفال في الدرس ومدى التقدم في مشروع الا

 .8والتدرب عليها لدرس  فكارأال إعدادعلى الطلاب 

  

 

 

 ()ساعةيد دتم أوملحق 

 فراد المجتمع(أ أحد أوخبير  ومع مع صف عالمي سكايب)اتصال افتراضي متبادل  •

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO غويلتمديدات وملحقات ال •

 التنمية المستدامة. أهدافل Minecraftن كرافت ياتمديدات وملحقات م •
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 (10للاحتفال )الدرس  عدادإوال مالفيل تحرير: 8الدرس 

 التعلمية هدافأال

 المتعلمون سوف:

هدف التنمية  نجزوه عنأوالعرض التقديمي لعرض ما  الفيلم لتحرير تعاونييعملون بشكل  •

 المستدامة المختار.

 .10في الحفل في الدرس  مسيستخديطورون العرض الذي  •

 يفهمون كيف يبنون العرض التقديمي. •

 يشذبون السرد الذي سيقدم في العرض التقديمي. •

 العرض في مجموعتهم.سيطبقون  •

 العمل مكتملا. لتسجيل ليةتأم Flipgridجرد  ليبففيديوهات  نسينشؤو •

 

  المطلوبة  دواتأال

 للفيلم: 

 Photos App in Windows 10فلام ك أاستخدم محرر  •

• How to edit in Microsoft Photos 

• ) http://bit.ly/2F1ABkY( 

• Adding Titles and Text in Microsoft Photos 

) http://bit.ly/2XAOYDP( 

• ng Narration and Music in Microsoft PhotosAddi 

) http://bit.ly/2R5GLVY( 

• Adding 3D Effects and Objects in Microsoft Photos 

• ) bit.ly/2Kaw3wIhttp://( 

 ا  Free Sounds Effects from BBCاستخدم بعض المؤثرات الصوتية  •

) http://bit.ly/2XD56oD( 

 للعرض التقديمي:

• PowerPoint،Sway ،Slides ، KeyNote  

 صناعة الملصقات أدوات •

 Flipgridجرد  ليبف

  

https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bit.ly/2XD56oD
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
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 دقائق( 10) التهيئة

 سبعة اسابيع ماضية. العمل الذي قاموا به لمدة ليتأمسيناقش الطلاب وبشكل 

 ما العمل الذي قد تم انجازه؟ •

 ؟ 10قبل الحفل في الجلسة  وماليأن يكمل  إلىما العمل الذي يحتاج  •

 كيف سيتم تحقيق ذلك؟ •

 

 ()ساعة أنشئواكتشف 

بشكل ممتع  رضليعدقائق كحد اقصى.  5 إلى 3فيلم مدته من  إنتاج إلىيجب على الطلاب أن يهدفوا  تذكير:

 دقائق. 10 إلى 5كما يجب أن يكون عرضهم التقديمي من وموجز. 

 الفيلم العرض التقديمي

انجاز الصياغة النهائية والتمرن على  .1

 .10العرض الذي سيقدم في الدرس 

 مجموعة تحرير الفيلم  .1

أ د، ستب7باستخدام الصور المجمعة في الدرس 

المجموعة بتحرير الفيلم بواسطة 

 أو Microsoft Photosكروسوفت فوتوز    أيم

 محرر افلام برمجي اخر. أي

تحضير  أخرىالعلى بقية المجموعات  .2

العرض التقديمي للعمل الذي اتموا انهائه 

 الفيلم.تصوير  عملية اثناء

 

 

 قيقة( 20شارك )

 

 

. Flipgrid جرد. ليبفهاء منه اثناء هذه الجلسة، مستخدمة نتأعلى كل مجموعة تسجيل العمل الذي قد تم ال

ب أوجرد قبل البدء بالجلسة التعلمية. ويقوم شخص واحد من كل مجموعة للتج فليبون المعلم قد جهز يك

 مع الكاميرا

 

 ؟ وماليالتي استفادت منها مجموعتكم من جلسة  يةساسأالما الدروس الثلاثة  سؤال المعلم المطروح:

 ؟10و 9ما الذي تأملون تحقيقه في الجلستين 
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دقائق( 10) التاليةالجلسة   

 )سواء 10حتفال في الجلسة الا إلىدعوتهم  حول الضيوف المحتملين والذين يود الطلاب الطلابناقش 

 على ارض الواقع( أوبشكل افتراضي 

 قبل الجلسة القادمة. فكارأاليجب العمل على 

 

 ملحق) ساعة( أوتمديد 

 افراد المجتمع( أحد أوخبير  ومع مع صف عالميا سكايب)اتصال افتراضي متبادل 

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO الليغوتمديدات وملحقات 

 التنمية المستدامة. أهدافلMinecraftن كرافت أي.  تمديدات وملحقات م4
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 (10للاحتفال )الجلسة  عدادإية راجعة والذتغ :9الدرس 

 التعلمية هدافأال

 المتعلمون سوف:

 .10للاحتفال في الجلسة  يناليمثعرض تقديمي  أو لفيلمالنهائية من الصياغة ينتهون  •

 .10حتفال في الجلسة الا أجلمن  أفكار نويطورو نيخططو •

 .8الدرس  إلى 1النتاجات التعلمية لهم من الدرس  حول ليتأمبشكل  نومن ثم يفكرون يستكشفو •

 

 المواد المطلوبة

 الفيلم: 

 .من الدروس السابقة روابط متعلقة •

 العرض التقديمي: 

Sway, Slides, KeyNotePowerPoint , برمجي عرض  –كينوت  –شرائح  – أيسو –ربوينت واب •

Presentation software 

 اللاصق إنتاجمواد  •

 

 دقائق( 10) التهيئة

 لويات هذه الجلسة.أوكمجموعة واحدة، قرروا 

 هذا؟ مناليوالمرجوة للعمل  هدافأالما  •

 ؟هدافأالكيف يمكن تحقيق هذه  •

 كل واحدة منها بهدف. ةوليمسؤمجموعات مع تحديد  إلىالطلاب قم بتقسيم 
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 دقيقة( 50اكتشف ) 

 .10للاحتفال في الجلسة  اليمثعرض تقديمي  أو النهائية لفيلمهاء من الصياغة نتأال

، سيكمل الطلاب عملهم على الفيلم والعرض التقديمي التهيئةالتي اتخذت في جلسة  هدافأالباستخدام 

 ما.عليهلتمرن ومن ثم ا

 

 دقيقة( 45)  أنشئ

 10للاحتفال في الجلسة  أفكارخططوا وطوروا  

 حتفال؟الا إلىالضيوف الذين سيدعون  ن همم •

 كيف سيتم دعوتهم؟     •

المشروع والعمل المكتمل  أهدافلبريدا الكترونيا لتدعو الضيف شارحا الخطوط العريضة  أنشئ •

 حتفال؟              كنهم أن يتوقعوه من الاولماذا تم دعوة الضيوف وما الذي يم

 ؟وماليم والخ في ذلك عليهعن استقبالهم والقاء التحية  لمسؤوسيكون  إلىمن  •

 برنامجا يمكن طباعته. أنشئو 10الجلسة  لأحداث جدول أنشئ •

 العرض التقديمي. أوالمتعلقة بطرح الفيلم  فكارأالناقش  •

                                                                                                                  قطع تذكارية تقدم للضيوف. أوصغيرة  اأياصنع هد أوقم بكتابة رسائل شكر  •
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 دقيقة( 15شارك ) 

  8 الدرس إلى 1التعلمية من  ليةالعمحول نتاجات  لياتأمفي مجموعة الصف ككل، استكشف وقيم وفكر 

    Formلعمل استمارة تقييم. التالية سئلةأيمكن للمعلم استخدام ال

 بتكار؟ماهي النتاجات التعلمية الشخصية لكل طالب مشارك في مختبر الا •

 هتمام؟بتكار مجدا وجدير بالاهل كان مختبر الا •

 ؟ليةالمستقبمجموعات للها تطوير  أوهل هناك جوانب يمكن تعديلها  •

 بتكار؟المشاركة في مختبرات الا ليةالمستقبما النصيحة التي يجب ان تعطى للمجموعات  •

 بتكار؟ لماذا؟ لماذا لا؟شتراك في مختبرات الاهل توصي بالا •

 بتكار؟تحديد المهارات التي طورتها كنتيجة مباشرة لاشتراكك في مختبرات الا بإمكانكهل  •

 

 يةالتالالجلسة 

 .10بالتدرب على العرض التقديمي للاحتفال في الجلسة قم 

 حلا لمشكلة. أومجتمعك والذي يمثل هدف تنمية مستدامة  أوعمل يدوي من منزلك  أياحضر 

 

 ملحق ) ساعة( أوتمديد 

 افراد المجتمع( أحد أوخبير  ومع مع صف عالميا سكايب)اتصال افتراضي متبادل  •

 التنمية المستدامة أهدافلLEGO غوالليتمديدات وملحقات    •

 التنمية المستدامة. أهدافلMinecraftن كرافت أيتمديدات وملحقات م   •

 

  

https://forms.office.com/
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 حتفال بالتعلم الا :10الدرس 

 التعلمية هدافأال

 على أن:ون قادر  ونسيكون المتعلم

 حتفال.مخطط له لقيادة الا برنامجيستخدموا  •

 .أخرىالية للمجموعات يقدموا ويوصلوا افلامهم وعروضهم التقديم •

 عويين.دالمجتمع الم لضيوفيقدموا ويوصلوا افلامهم وعروضهم التقديمية  •

 خرين.الا شكرهم لأعماليعبروا عن  •

 

 المواد المطلوبة

 برامج •

 ملفات تقديم •

 حواسيب محمولة •

 ليةتفاعلوحة عرض بيضاء  •

 رسائل شكر للضيوف أوا صغيرة أيهد •

 وجبة طعام خفيفة ومنعشات •

 

  ئةالتهي

 طالب مختار كقائد. أومقدمة عن البرنامج يقدمها مدرس 

 ف.وتوزيع البرنامج للضي

 عتبار انشاء واستخدام وسم هاشتاج.اثناء العروض. خذ بالا أخرىمنصات  أي أوبث مباشر عبر التويتر  إطلاق
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 اكتشف

 العروض.

 .المحليطالب للتنمية المستدامة شياء لتساعد على توضيح عروض هدف الوالا دويةاليشغال ضمن بعض الا

 

 وشارك  أنشئ

 مستخلصة لحل هدف عالمي. ةاليعم

 خذ بعض الصور الجماعية.

 .هدافأاللكل  جراءإوحدد طريقة للاستمرار في اتخاذ العتبار مسار للمستقبل خذ في الا
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 7الفصل 
 LEGO EXTENSIONSالمستدامة التنمية  أهدافلدرس  ليغوالملحقات 

) http://bit.ly/31rZjUW( ExtensionsLEGO  

 (9، 11، 6 أهداف)ال للمياه استباقيحل  إيجاد: 1الدرس 

 (4، 3، 16، 17 )الأهدافقصة اقناع للعمل  إنتاج: لعبة لعب الادوار: 2الدرس 

 ( 15، 14، 13 أهدافال: مناظر طبيعية )3الدرس 

 (5، 1، 2، 10 )الأهداف. هل ذلك عدلا؟ يااو متس ليس: العالم 4الدرس 

 ( 12، 8، 7 أهدافالطاقة نظيفة ) ليدتو: 5الدرس 

 (12، 9 ،7 أهداف)ال أفضلمعيشة  أجل: الروبوت من 6الدرس 

 (15، 14، 2 )الأهداف: النباتات رائعة! 7الدرس 

 

  

http://bit.ly/31rZjUW
https://docs.google.com/presentation/d/12OH3Gza4KxplHDgFmZypYmQr9e4OoPtrDWS7w1cmLSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12OH3Gza4KxplHDgFmZypYmQr9e4OoPtrDWS7w1cmLSA/edit?usp=sharing


 
 

 

70 
 ع ة ي م ا ل ال ف ا د ه أ ال ب ا ك ت

 

  



 
 

 

71 
 ع ة ي م ا ل ال ف ا د ه أ ال ب ا ك ت
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 8الفصل 

 ن كرافتياملحقات وتمديدات الم

http://bit.ly/2F3ACoxnsions (Minecraft Exte  

 (9، 11، 6 )الأهداف: بناء محطة لمعالجة المياه 1الدرس 

 (4، 3، 16، 17 )الأهدافدوار: محاكاة مواقف وشخصيات : لعبة لعب الا2الدرس 

 ( 15، 14، 13 هدافأال: مناظر طبيعية! )3الدرس 

 (5، 1، 2، 10 )الأهداف. هل ذلك عدلا؟ يااو متس ليس: العالم 4الدرس 

 ( 12، 8، 7 هدافأالطاقة نظيفة ) ليد: تو5الدرس 

  

http://bit.ly/2F3ACox
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  9الفصل 

 استشراف المستقبل
الحاق المزيد من  أجلبتكار، فإننا نتطلع قدما ونبحث عن الطرق والسبل من بالنسبة لنا في مدارس مختبر الا

تعليم  إلىنجاز وتحقيق الوصول ا أجلفي مهمة من إننا عالمنا. را في غيت ليحدثوام وهأفكار الطلبة ليشاركوا 

 للناس والكوكب.اعمال ابتكارية  أجلولاصوات جميع الطلبة  تمكينجيد و

 ةايالنهالعالمية" ليست  أهدافهذه المهم اليك. إن انهاء دروس " كتاب البنعهد فيها اللحظة التي هذه هي 

والشغف الحماسة غل العمل الان. است أن تباشروا. ولذلك، فإننا ندعوك وطلابك ةايالبدها هي بالنسبة لنا ولكن

وشعبك وكوكبك. –مجتمعك  أجلالدعم والعمل من  إلىحويلها والعزيمة الناتجة عن هذه الدروس لتبدأ في ت

 حان الوقت لخطوتك التالية!
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 ملحق أ

 نموذج للبحث أوقالب 
 

 

  

ما هدف التنمية 
المستدام الذي تبحث 

 فيه؟

 

 

 لماذا هذا الهدف مهم لمستقبل مستدام؟

 

لخص الحقائق واالرقام  
 المتصلة بهذا الهدف

 

 

 

 

 

 

ثالثة مقاصد للهدف دون 
تشعر مجموعتك أنها 

 اكثر صلة بك

 

 

 

 

 

 

ما الذي يقوم به االخرون 
 هذا الهدف؟ إلىللوصول 

 

 

 

هذا الهدف في  إلىق الذي سيحدثه الوصول ما الفر
 مجتمعك ؟

 

 

 

كيف يمكنك المساعدة لحل 
 هذا الهدف؟
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 ملحق ب

 معمقة يةأساسقراءات 

ثرت أهذه النصوص  نحاء العالم. ألمين في عمعمقة من مية وأساسسفل نصوص مقترحة وقراءات أفي ال

ين كنوع و اوالهمت التطبيق العملي وساعدت في تحويل فضاءات وبيئات التعلم. ونحن بدورنا نشارك هذه العن

 ضافي.من الدعم الإ

 لا المراجع العربية:أو

 un.org/sustainabledevelopment/arhttps://www. العالمية هدافاألالمتحدة  ممالأ

STEAM   -k.org/course/coursehttps://www.edraa ستيم التعليم في الحياة دمج (2018)منظمة ادراك

v1:AUC+STEAM101+R2_Q3_2017/ 

المتحركة والقصص فالماأل إنتاج ( كيفية2018)يوتيوب استفادة 

 https://www.youtube.com/watch?v=D12yPlUon3Y   

  المستدامة التنمية هدافأل نساناإل حقوق دليل نسانالإالمعهد الدنماركي لحقوق 

  نساناإل لحقوق العالمي عالناإل(، 1948) نسانالإمفوضية حقوق 

 المتحدة   ممالأمأخوذ من موقع  

ights/index.htmlr-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal  

 جنبية:ثانيا المراجع الا
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