باريس وتورينو 31 ،أيار/مايو 2021
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الهدف الرئيس من هذه الدورة هو مساعدة المشار ن
كي عىل فهم األهمية المركزية لتحديد احتياجات المهارات
ي
الحالية والمستقبلية واالختالالت ن يف سوق العمل ن يف إطار سياسة أوسع.
ً
ر ن
تفاعىل وجذاب للغاية ويتم تنفيذه
وب المبتكرة هذه وفقا لمنهج يركز عىل المتعلم .إنه
تم تصميم دورة التعلم اإللكت ي
ي
عىل ر
فتة  7أسابيع.
ان الدورة مكونة من الوحدات التالية:
قص ومطابقة المهارات
• الوحدة  :1ت ي
• الوحدة  :2توليد وتحليل بيانات سوق العمل
• الوحدة  :3المناهج والمنهجيات لتنبيه احتياجات المهارات
ن
الفاعلي من أجل التوقع والمطابقة
• الوحدة  :4اآلليات المؤسسية وأدوار مختلف
• الوحدة  :5النهج القطاعية
• الوحدة  :6ر
التجمة إل سياسة وممارسة
النهاب
• الوحدة  :7المهام
ي
سيتم تنشيط كل وحدة من خالل مواد تدريبية مختلفة ،وقراءات ،ورسوم متحركة قصتة ،ولحظات تجمع،
ر
المقتحة.
ومنتديات ،وتمارين ،ومهام ،وستستمر لمدة أسبوع واحد .يوىص بشدة بمتابعة كل وحدة وإكمالها بالشعة
يرج مالحظة أن المشار ن
كي الذين سيكملون الدورة بنجاح سيحصلون عىل شهادة انجاز.
ر ن
وب ً
قريبا ،بما ن يف ذلك بيانات االعتماد الخاصة بكل مشارك
سيتم إرسال معلومات
مفصلة عن منصة التعلم اإللكت ي
اإللكت ن
ر
وب لمنصة التعلم عن بعد وجدول الدورة.
للوصول إل المجمع
ي
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يرج مالحظة أن الندوة االفتتاحية عىل الويب ستعقد يوم األربعاء  2يونيو  2021الساعة 12:30
ً 2:00
الصيف لوسط أوروبا)،
ظهرا (بالتوقيت
ي
يرج االنضمام إل الحدث بالضغط هنا
(معرف االجتماع - 881 3054 3989 :رمز المرور)973333 :
ر
ّ
المجمع .eCampus
اإللكتونية والتفاعل من خالل األنشطة المختلفة ن يف
نتطلع إل مقابلتكم
مع أطيب التحيات،
فريق ر
مشوع اليونسكو لتوظيف الشباب يف منطقة البحر األبيض المتوسط ()YEM
فريق دورة التوقع والمطابقة لمهارات ITCILO

