
 

 ثقافة التغير المناخى من خالل المناهج الدراسية حول العالم
 

  وقتنا الحالىإن تغير المناخ من أهم القضايا في. 

  ومواطنيها دوللجميع ال عادلةالتنمية المستدامة واليؤثر التغير المناخى على. 

  بتلك القضايا على وعي المواطنينتتطلب الحلول أن يكون. 

  تشمل االجراءات التى تهدف للتخفيف من أثار تغير المناخ حلوال على النطاق المحلى مستندة

 .على المستوى العالمىالى الحلول 

  إن دمج ثقافة التغير المناخى فى نظام التعليم الرسمى يمكن أن يزود االجيال الحالية والمقبلة

محليا للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف بالمهارات االساسية الالزمة لتحديد الحلول ذات الصلة 

 من حدته ومرونته.

 
 ; /TROP ICSU( )https://tropicsu.org(يهههههههههههههههههههههههههههههدف مشههههههههههههههههههههرو  

https://climatescienceteaching.org/ الموضههههههوعههات المتعلقههة بتغير المنههاخ فى  ( إلى دمج

األساسية على مستوى المدارس والجامعات لزيادة الوعي بأسباب تغير المناخ وآثاره  المناهج الدراسية

يشههههههكل جزءا من رفية إضههههههفاء الطابع الديمقراطي على   TROP ICSUبين الطالب. إن مشههههههرو 

موهبتها ومهاراتها وطموحها بطريقة مركزة لمعالجة المعرفة حتى يتسههههنى للبشههههرية جمعاء أسههههت مار 

 .مشاكل تغير المناخ

تها من الموارد التعليمية التي تم صياغبها ر موثوق ادينصب التركيز الرئيسي للمشرو  على توفير مصو

والتحقق من صحتها والتي تدمج مواضيع تغير المناخ في المنهج األساسي لنظام التعليم الرسمي. 

مجاالت دراستهم، على أو  النهج أن يصبح جميع الطالب، بصرف النظر عن تخصصاتهم وسيكفل هذا

وعي بأسباب تغير المناخ وآثاره، وأن يكونوا مجهزين بالمهارات الالزمة لوضع حلول محلية مبتكرة 

يتماشى مباشرة مع أهداف األمم المتحدة   TROP ICSUوبالتالي، فإن مشرو  .لهذه المشكلة العالمية

 .(13 ( والعمل المناخي )الهدف٤تنمية المستدامة للتعليم الجيد )الهدف لل

https://tropicsu.org/
https://climatescienceteaching.org/


الذي يتخذ من المعهد الهندي للتعليم   TROP ICSUولتحقيق أهداف المشرو ، قام فريق تنفيذ مشرو 

والبحث العلمي فى بونه مقرا له، بتطوير وتجميع وتوثيق الموارد التعليمية من جميع أنحاء العالم التي 

الحاالت  ةمن خالل إستخدام األم لة ودراس مواضيع محددة لتدريسيمكن أن يستخدمها المعلمون 

 بتغير المناخ. المرتبطةواألنشطة 

المشرو  النهج التربوي الجديد المتم ل في دمج ثقافة تغير المناخ في المناهج الدراسية  وقد أظهر

الحالية. وكجزء من هذا المشرو ، طور الفريق عددا كبيرا من الموارد التعليمية )بعضها يحتوي على 

 سية.اخطط دروس تفصيلية وتدريجية( كدليل على مفهوم دمج موضوعات تغير المناخ في المناهج األس

منهجية مفصلة لضمان الصحة العلمية وإدماج مواضيع تغير المناخ بصورة سلسة مع تم اعتماد  وقد

سيساعد   TROP ICSUمواضيع المناهج الدراسية. وبالتالي فإن إستخدام الموارد التعليمية في 

ج عن المنه دوالحيالمعلمين على تحسين نوعية التعلم وزيادة الوعي بتغير المناخ بين الطالب، دون 

 .األساسي

وفي المرحلة األولى من المشرو ، نظم الفريق ورش عمل للمعلمين والمتعلمين في كل من الهند وبوتان 

وجنوب أفريقيا وأوغندا ومصر وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة والصين وأستراليا. وفي ورش العمل 

وفي بعض المواقع، حضر خبراء تغير المناخ أيضا  هذه، قام المتعلمون بتقييم فعالية الموارد التعليمية.

تعليقات. وقد تم إقامة تعاون قوي مستمر مع منظمات األمم المتحدة م ل لجنة أيضا ورش العمل وقدموا 

األمم المتحدة للتغير المناخى: تعلم، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، والبرنامج العالمي لبحوث المناخ، 

 التصديق على خطط الدروس وأدوات التدريس فحسب، بل أقرا المشرو  بأكمله.اللذان لم يكتفا ب

وقد أتيحت لفريق المشرو  فرصة لعرض جهوده التعليمية في المناسبات المتعلقة بتعليم العلوم خالل 

 ١٥إلى  ١٤في الفترة من  ٢٠١٩منتدى األمم المتحدة الرابع المعني بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار لعام 

في مقر األمم المتحدة في نيويورك وأيضا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  ٢٠١٩أيار/مايو 

 جلسةفي  ٢٠١٩يوليه  ١١في مقر األمم المتحدة في ( HLPF 2019) 2019 بالتنمية المستدامة لعام

شارك الفريق في  كماالمناخي".  والعملبعنوان "الممارسات والنهج بشأن التعليم الجيد نحو البيئة 



الت قيف المناخي في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في بولندا وفي مؤتمرات وحلقات  فعاليات

 .عمل للمعلمين وخبراء المناخ

، االهتمامجاءت في الوقت المناسب تماما، كما يتضح من إرتفا  مستويات   TROP ICSUإن مبادرة

 ، م ل إيطاليا، إلدراج تغيرالدولوال سيما بين الشباب، في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تحركات بعض 

بمنحة مدتها  TROP ICSUمشرو  المرحلة األولى من تم دعم وقد . المناخ في المناهج الدراسية

 .(ISC( من المجلس الدولى للعلوم )2019-2017ثالث سنوات )

 

 


