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هــذا الدليــل يتكــون مــن ثالثــة فصــول رئيســة، يحتــوي كل فصــل علــى ثــالث 
جلســات تدريبيــة تتنــاول كالً مــن الجانــب النظــري (المفاهيــم) والجانــب التطبيقــي 
(األنـشـطة/التمارين) لموضــوع الفصــل وكذلــك قــراءات إضافيــة يمكــن الرجــوع 

إليها عند الحاجة. وسنعرض فيما يلي ملخصاَ لفصول الدليل التدريبي:  

يقــدم الفصــل األول "المفاهيــم األساســية" شــرحاً لمفاهيــم النــوع االجتماـعـي 
والمدخــل الحقوـقـي بهــدف التوصــل إـلـى تواـفـق حــول هــذه المفاهيــم والـتـي 
غالبـًـا مــا يغيــب االتفــاق حولهــا. الجلســة األوـلـى ـفـي الفصــل األول مخصصــة 
الســتعراض أهــداف الورشــة التدريبيــة وبرنامجهــا والتعــرف عـلـى المشــاركين 

يتنــاول الفصــل الثاـنـي "أثــر النــوع االجتماـعـي ـفـي التعليــم" بهــدف رـبـط مــا تــم 
تقديمــه ومناقشــته مــن مفاهيــم بالســياق االجتماـعـي والثقاـفـي للمجتمــع 
وكيــف تؤثــر فــي العمليــة التعليميــة بشــكل عــام وعلــى التالميــذ بشــكل خــاص. 
ويختــص الفصــل الثالــث "اســتراتيجيات التدريــس المســتجيبة للنــوع االجتماعــي" 
بتقديــم منهــج تحليــل النــوع االجتماعــي وأدواتــه المصممــة خصيصــاَ للمدرســين 


