
 
 
 
 

 نموذج اجابة امتحان مادة التربة الدولية

 استاذالمقرر/دكتورة هالة محمد السيد صالح عمار

 زمن االمتحان ساعة

 32/2/3125تاريخ االمتحان/

 مادة غير مشتركة

 نقاط فقط(( 6)خمس )اجب عن :ةاألتيأكمل العبارات السؤال األول : 

 - وعرفت اليونسكو التربية الدولية في : الدولية على انهاتعرف التربية
بأنيا "إضفاء بعد دولي عمى التربية في جميع  4794توصيتيا الصادرة عام 

مراحميا وكافة أشكاليا لتنمية التفاىم والتعاون والسالم واحترام حقوق اإلنسان 
ياسية وحرياتو األساسية بين الشعوب والدول ذات األنظمة االجتماعية والس

 المتباينة". 
 -إن مفيوم وهى  يستند مفهوم التربية الدولية على عدد من األسس

 التربية الدولية يستند غمى عدد من األسس والتي تتفق مع ومنيا:

فأصل البشر واحد فال فرق بين األجناس واأللوان والمغات   وحدة الجنس البشري: -4
 والبيئات واألزمات مما يقضي التعاون والتكامل بين الشعوب.

وىذا يقتضي المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق  المساواة والعدالة بين البشر: -2
بالوساطة مما والواجبات وفي المعاممة والوظائف فيي يجب أن تأخذ بالكفاءة وليست 

 يعني تكافؤ الفرص أمام الجميع.
وذلك بصرف النظر عن جنسو ومعتقداتو ومن بين  احترام حقوق اإلنسان واألقميات: -3

تمك الحقوق, حق العمم والتممك, حق االنتفاع وحق العيش في بيئة نظيفة, حق التعبير 
 عن الرأي والمشاركة المجتمعية.

 ترام العقائد.من خالل اح حرية العقيدة والحوار: -4
وذلك إلزالة األحقاد من القموب وأن يكون  التسامح والتعايش السممي ونبذ العنف: -5

 التسامح صادرًا من طرف قوي وليس ضعيفًا.

 كلية التربية
 قسم التربية المقارنة 

 
 إمتحان مادة/  التربية الدولية )مقرر ثقافى إختيارى(

 الشعبة/        جميع الشعب      م 3125-3124العام الجامعى /

 الفرقة /     األولى عام           دور يناير



 
 
 
 

  توضح االستراتيجية العالمية للتعليم للجميع وفق  مقا رهقرؤ مق تمر دامار مسقة

اساسققىعرعاية : التعلققيم مققل رجققا الايققاة  الدولققة م ققري  رئيسققة وهققىربعققاد 

 الطفولة المبمرةعاتااة التعليم وجودتة االهتمام بتعليم الفتيات

 -بدا ميثاق عمل اليونسكو  :يتبلور ميثاق وأهداف عمل منظمة اليونسكو في
"لما كانت الحروب تبدأ في عقول البشر, ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون بعبارة 

لتحقيق السالم الدولي عن طريق التعاون األمر الذي يبمور أىداف اليونسكو اإلسالم"؛ 
الدولي في مجال التربية, والثقافة والعموم, ومن ثم فقد أوضحت المادة األولى أساليب 

 تحقيق ىذا اليدف عمى النحو التالي:

  تسييل حرية تداول األفكار عن طريق الكممة والصورة, وتمكين لشعوب من اإلطالع
 عمى ما ينشره كل شعب.

 اليب المناسبة لتييئة أطفال العالم لالضطالع بمسئوليات اإلنسان الحر.اقتراح األس 

  صووون وحمايوووة التوووراث العووالمي مووون الكتوووب واألعموووال الفنيووة وغيرىوووا مووون ا ثوووار ذات
 األىمية التاريخية والعممية.

 كما أنها تعمل عمى تحقيق عدد من األهداف الشاممة وهى:
 ى الحياة.تامين التعميم الجيد لمجميع والتعمم مد -

 تسخير المعارف والسياسات العممية ألغراض التنمية المستدامة. -

 مواجية التحديات االجتماعية واألخالقية المستجدة. -

 تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السالم. -

 بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خالل المعمومات واالتصال. -
   ويعنوى فيوم  المجتمع:: : ىلقيتتادد المجاالت الرئيسية للتنمة المسقتدامة فيمقا

المؤسسات االجتماعيوة ودورىوا فوي تحقيوق التغييور والتنميوةك وكوذلك الونظم الديمقراطيوة 
ونظووم المشوواركة التووي تتوويح فرصووة التعبيوور عوون الوورأيك واختيووار الحكوموواتك والتوصوول 

 إلى توافق في ا راءك وحل الخالفات.
 :وتعنوووى الووووعي بوووالمواردك وبمووودى ىشاشوووة البيئوووة الطبيعيوووةك ومووودى تأثرىوووا باألنشوووطة  البيئعععة

والقووورارات البشوووريةك موووع االلتوووزام بمراعووواة الشوووواغل البيئيوووة لووودى إعوووداد السياسوووات االجتماعيوووة 
 واالقتصادية.



 
 
 
 

 :مكانوات النموو االقتصوادي وتأثيرىوا عموى المجتموع وال االقتصاد  –بيئوة وتعنى الوعي بحودود وام
موع االلتووزام بتقوودير مسووتويات االسووتيالك الفووردي والمجتمعووي موون منظووور الحوورص عمووى البيئووة 

 والعدالة االجتماعية.
1-  

  ثقققمن مقققل االجقققراةات المكمقققة لمقققى يمقققول التعلقققيم مقققل رجقققا التميقققة اذمقققر
 المستدامة فعاالا 

المراعوي لمتنميوة أن يركز عمى تجارب التعمم التي تتوخي التمكين والتي توطد السموك   -
 المستدامة في المؤسسات التعميمية وأماكن العمل واألسر والجماعات المحمية.

أن يعوووزز التعووواون والشوووراكات بوووين المنتموووين إلوووى قطووواع التعمووويم وغيووورىم مووون أصوووحاب  -
المصوومحةك وسيسوواعد إشووراك القطوواع الخوواص وقطوواع الصووناعة عمووى مواجيووة التطووور 

العموولك وسووتقوي أنشووطة التعموويم ذات الصوومة الوثيقووة التكنولوووجي السووريع وتغيوور ظووروف 
 بالمجتمع خبرة المتعممين العممية.

أن يتيح فيم المشواكل البيئيوة عموى الصوعيد العوالمي واإلقميموي والووطني والمحموي وذلوك  -
بتوضوووويحيا وفووووق دورة الحيوووواةك والتركيووووز عموووووى ا ثووووار االقتصووووادية واالجتماعيووووة بووووودل 

نوواول المحوويط الطبيعووي وفووي الوقووت ذاتووو المحوويط الووذي عدلووو االكتفوواء بوواألثر البيئوويك وت
 البشر.

 - طار  :هتم العالم بتاقيقها االتربية الدولية التى  رهدافمل إضفاء بعد دولي وام
 عممي عمى التربية ومؤسساتيا ومراحميا بكافة أشكاليا.

الثقافة وعي وفيم جميع ثقافات وحضارات الشعوب وقيم وأساليب حياتيا بما في ذلك  -
 المحمية.

نزع األنانية لدى األفراد وغرس االستعداد لدييم لممساىمة في حل مشكالت ا خرين  -
سواء كانت ترتبط بمجتمعو المحمي أو وطنو أو العالم بأسره وذلك لتنمية مياراتيم في 

 ىذا الجانب.
سيطرة تدعيم مفيوم مسئولية الفرد إزاء إقرار السالم, وان الحرب من اجل التوسع وال -

 واالحتالل شيء مرفوض في عالمنا الحديث.
تنمية اتجاىات التفاىم العالمي, دعم السالم العالمي, ومكافحة العنصرية بجميع أشكاليا  -

 لدى األفراد في جميع المؤسسات التربوية.



 
 
 
 

تأىيل المعممين والمربين والعاممين في مجال التربية وتدريبيم عمى المساىمة في تحقيق  -
دخال أىداف التر  بية الدولية وعالج القضايا الدولية, وتصميم برامج التربية الدولية وام

 التجديدات التي تسيم في تحقيق ذلك.
2-  

 فقط مما يأتى: واحدالسؤال الثانى :اجب عن 

 هارل بيل المدارس العادية والمدارس المنتسبة لليونسمو  -1

 االجابة:

 كما فى الجدول التالى:يمكن توضيح الفرق بين المدارس العادية والمنتسبة 
 مقارنة بين المدارس العادية والمدارس المنتسبة لميونسكو

 المدارس المنتسبة المدارس العادية "النظامية" وجه المقارنة
تركز عمى التمقين وتحصيل المعارف  األهداف

موووون أجوووول االمتحووووان, وتوجووووو التعموووويم 
 وجية قومية

أركوان لعمميوة الوتعمم فوي  4تقوم عموى 
ىوووي تعموووم لتكوووون, لتعووويش,  24القووورن 

 لتعمل, لتتعمم.
توووودرس ثقافووووة واحوووودة لمطووووالب وتركووووز  المحتوى

عموووى المحتووووى المعرفوووي والمووونيج موووع 
عووووووووووووووووووووودم االىتموووووووووووووووووووووام باألنشوووووووووووووووووووووطة 
والموضوعات التي تودرس واحودة لكول 

 الطالب في المجتمع.

تدرس ثقافات متعددة لمطالب وتعتمود 
عمووى موونيج مختووار موون قبوول الطووالب 

قضووووايا دوليووووة ذات تووووأثيرات ويتنوووواول 
ثقافيوووووة متعوووووددة ومشوووووكالت معاصووووورة 
وىوووووذا يعتمووووود عموووووى أنشوووووطة الطوووووالب 

 وتفاعالتيم.
ميووووواراتيم محووووودودة فوووووي إطوووووار حفوووووظ  الطالب

المعمومووووووووات واسووووووووترجاعيا لتحصوووووووويل 
درجوووات عاليوووة اللتحووواق بوووالتعميم فوووي 

 المرحمة األعمى.

يكتسوووووووب الطوووووووالب ميوووووووارات متطمبوووووووة 
خوووالل لمواجيوووة تغيووورات العصووور مووون 

انشوووووووووطة يمارسووووووووووىا كأسوووووووووموب حووووووووول 
المشوووووووووووووكالت واإلبوووووووووووووداع واسوووووووووووووتخدام 
التكنولوجيووووووا. ليووووووذا يجووووووب أن يتسووووووما 
باالنبسوووووووووواطية االجتماعيووووووووووة ويغمبوووووووووووا 
الجانووووووووووب العقمووووووووووي عمووووووووووى العوووووووووواطفي 

 والوجداني.
يختووووووووواروا مووووووووون المعمموووووووووين المعينوووووووووين يعينوا من المنطقة المحمية وفقا لنظام  المعممين



 
 
 
 

التعين أو العقد. بورامج تودريبيم تكوون 
 كون لمتطويرلمترقية يندر أن ت

وينتووودبوا لمعمووول فوووي ىوووذه المووودارس أو 
خبوووراء مووون اليونسوووكو. بووورامج تووودريبيم 
مسووووووووووتمرة عمووووووووووى مسووووووووووتوى المدرسووووووووووة 

 وعالميًا.
ىناك مودارس تمويميوا مون قبول الدولوة  اإلدارة والتمويل

وأخوووورى موووون قبوووول األفووووراد فووووي التعموووويم 
 الخاص أو بالمشاركة

س كووالتعميم النظووامي مووا تمويوول الموودار 
عدا ما ينفق عموى األنشوطة ومكافو ت 
المعممووووين موووون اليونسووووكو أو الييئووووات 

 الدولية.
يركووز عمووى المعمومووات ورغووم صوودور  التقويم

القوورارات بأىميووة األنشووطة, إال أنيووا ال 
 تؤخذ في االعتبار عند التقويم.

يركز عمى المنيج والموضوعات التي 
الطووووالب توووودرس قضووووايا دوليووووة ويقوووووم 

فوووووي ضووووووء ذلوووووك بأنشوووووطة واكتسووووواب 
 ميارات متعددة.

 

 الطفولة المبمرة  ةوضح مرتمكات ورساسيات الرعاية والتربية في مرال -2

 االجابة:

 مرتكزات وأساسيات الرعاية والتربية في مرحمة الطفولة المبكرة:
إطوار عموول فوي إطوار مبووادئ التربيوة الدوليووة تعتمود المرتكووزات السوتة التاليووة كأسواس لبنوواء 

 وطني في الطفولة المبكرة.
 البدء من البدايةك وىذا يعني: –من الوالدة إلى ثالث سنوات  المرتكز األول: -4

  تنسوويق وتحسووين الخوودمات بحيووث تصوول إلووى كوول األطفووال الصووغار وأسوورىم وتتجوواوب مووع
حاجوواتيم وتطمعوواتيمك يشوومل ذلووك الحووث عمووى التفاعوول الوودائم بووين الطفوول وموون يعتنووي بوووك 

 ين بيئة محفزة لمطفل والعناية الصحية والتغذية.وتأم
  توووأمين الووودعم لكووول األسووور مووون خوووالل بووورامج تسوووعى إلوووى نمووواء الطفووول نمووواءًا شوووموليًاك موووع

 التركيز عمى األطفال واألسر األكثر عرضة لإلىمال واألذى.
 فرص جديدة لالكتشاف والتعممك وىذا يعني: –من ثالث إلى ست سنوات  المرتكز الثاني: -2

 ان مشاركة الطفل مدة سنتين عمى األقل في نشواطات منتظموةك أكوان ذلوك فوي إطوار ضم
خدمات رسمية أو غيرىاك في مؤسسات اجتماعية أو فوي المنوزلك وذلوك قبول الودخول إلوى 

 المدرسة.



 
 
 
 

  التركيز عمى تنمية وعي الذات لدى األطفالك وتفاعميم موع أقورابيم وموع البوالغينك وثقوتيم
يواراتيم المغويوةك وتفكيورىم النقودي واالستكشوافيك وميواراتيم فوي حول بنفسيم كمتعممينك وم

 المشكالتك بداًل من النشاطات التعميمية التي تميل أن تكون مدرسية الطابع.
  تأمين المعرفة والدعم لألسرة ومن يعتنوي بالطفولك مون خوالل نشواطات أسورية تمكونيم مون

 حسن مساعدة أبنائيم عمى تنمية كامل قدراتيم.
 .إعطاء األولوية لألطفال الميمشين واألكثر عرضة لإلىمال 

 مدارس معدة لألطفالك وىذا يعني: –من سن إلى ثماني سنوات  المرتكز الثالث: -3
  تأمين بيئة مدرسية تقدر الطفل وتحتفي بوك مييأة لدمج كل األطفالك وتيسر االنتقال من

 والحماية.بيئة األسرة إلى المدرسةك بحيث يشعر كل طفل باألمان 
  أن يتضوومن إعووداد وتوودريب المعممووين فووي الصووفوف األولووى موون التعموويم األساسووي معووارف

وميووووارات تتصوووول بالحاجووووات التربويووووة والصووووحية والنفسووووية لألطفووووال فووووي مرحمووووة الطفولووووة 
 المبكرة.

 سياسات وخطط عمل وطنية لمطفولة المبكرة من كل بمدك ويعنى ىذا أن: المرتكز الراب:: -4
  متكاممووة وواضووحة لتنميووة الطفولووة المبكوورةك قابمووة لمتطبيووق والتقيوويمك ضوومن يطووور سياسووات

رؤية استراتيجية وطنيةك وخطط عمول تفعيميوة وميزانيواتك ومدعوموة بميزانيوات مخصصوة 
 لتنمية األطفال الصغارك وبتنسيق قوي بين القطاعات المعنية.

 أن الطفولووة المبكوورة  يخصووص الموووارد المناسووبة والتنسوويق بووين القطاعووات عبوور التأكوود موون
 مكون أساسي في السياسات الوطنية والتخطيط االقتصادي وتصميم الموازنة.

  يخصووص مكانووة واضووحة لمطفولوووة المبكوورة فووي كوول قطووواعك وفووي كوول السياسووات والخطوووط
 الوطنية.

التخطيط إلطار عمل لتعمويم القويم فوي مرحموة الطفولوة المبكورةك تؤكود نتوائج  المرتكز الخامس: -5
موووى أىميوووة سووونوات العمووور األولوووى فوووي ممارسوووة توووأثير إيجوووابي بووواقي عموووى أطفالنووواك البحووووث ع

فالتوجيووات القيميووة لألطفووال تتحوودد بدرجووة كبيوورة قبوول بموووغيم سوون االلتحوواق بووالتعميم المدرسووي 
النظاميك وربما كان من الممكن اتخاذ الخطوات االولى نحو حياة كاممة مون النشواط السوممي 

أثنواء مرحموة  –احتورام الوذات واحتورام ا خورينك ومون تقودير التنووع  المتحرر مون العنوفك ومون
الطفولة المبكرة عندما يبدأ األطفال فوي النضوج وفوي تشوكيل أطورىم المعرفيوة والوجدانيوةك وقود 
تمحووورت المناقشووات بشووأن تعموويم ممكوون لمقوويم موجووو نحووو صووغار األطفووال حووول موضوووعات 

 عدة يذكر منيا عمى سبيل المثال:
 م الذات واحترام ا خرينك وتعيد ميارات التعاون وحل النزعات.احترا 



 
 
 
 

 .تقدير التنوعك والوعي الشاملك والتعميم المتعدد الثقافات 
  التطبيووق العممووي التفاقيووة حقوووق الطفوول بوصووفيا مجموعووة موون القوويم التووي يقبميووا الجميووع

االسوووووتفادة مووووون كامووووول باعتبارىوووووا أمووووورًا ال غنوووووى عنوووووو أن أريووووود لألطفوووووال أن يتمكنووووووا مووووون 
 إمكاناتيم.

  الوودور الووذي تمعبووو ثقافووة العنووف السوواحقة كمووا تبثيووا وسووائط موون بينيووا التمفزيووون والسووينماك
 ومشاىد الدراما التي تستثيرىا المعب.

 .حب الطبيعة واحتراميا 
 .استثارة خيال الطفل باألنشطة االبداعية 
 ساعد صغار األطفال عمى الجمع بين إنشاء برامج قواميا تعدد الثقافاتك ومن شأنيا أن ت

التعميم العمماني والتعاليم الروحية/ الدينية أو عمى سد الفجوات التي كثيرًا ما يحدثيا تعدد 
 المجموعات المغوية أو الثقافية.

 

م روع المدارس الصديقة لألطفاا في ظروف صعبة تملم عل  -4
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 االجابة:

 المدارس الصديقة نشأتها وتطورها: 
نشووأة فكوورة الموودارس الصووديقة لألطفووال فووي ظووروف صووعبة وتعوود تجربووة رائوودة ذات أىووداف 
سووامية تقوودم الموونيج عمميووا وعمميووا لحوول المشووكالت فئووات خاصووة موون األطفووال األكثوور فقوورا ولمووذين 

حقوووق الطفولووة فووي المسووكن  يعيشووون ظروفووا صووعبة ويعوواونون مشوواعر الخوووف الوورحمن موون ابسووط
والممووووبس والحنووووان واألمووووان وتحوووويط بيووووم المخوووواطر موووون كوووول جانووووب مثوووول الموووورض أو اإلدمووووان أو 
االعتوووداء الجنسوووية أو الوقووووع فوووي بوووراثن الجريموووة وعصوووابات الشووووارع أو بسوووبب العمالوووة المرىقوووة 

حقيقيووة التووي تنبووع لألجسوواد الضووعيفة ويتسووم ىووذا المشووروع بالمرونووة واسووتنباط الحمووول موون البيئووة ال
منيا المشكمة وتشمل التجربة العاصمة القاىرة والمحافظات المصرية في الووجيين القبموي والبحوري 

 0وكل المناطق الحضارية والريفية واألطفال من الجنسين وكل الفئات ذات الظروف الصعبة
 0أهداف المشروع -ب

 0توفير تعميم مناسب ألطفال العاممين بمصر 



 
 
 
 

  تربوي مرن يتيح فرصة التعميم من جديد   لألطفال الذين يعيشوون فوي تطبيق نموذج
 0ظروف صعبة

  توسيع االلتحاق بالتعميم لألطفال المحرومين نتيجة ظروف الفقور أو العمموة أو فقودان
 0العائل

 0إعادة إلحاق أطفال الشوارع بالتعميم الرسمي أو اختيار مينة مناسبة ليم 
 0ماعية في بيئة سمميةالسعي لدمج أطفال الشوارع اجت 
 0تقديم الدعم والمساندة النفسية واالجتماعية لألطفال من قبل أخصائيين اجتماعيين 
 0إكساب األطفال ميارات وخبرات عممية وقيم ايجابية وسموكيات اجتماعية سممية 
  استخدام المدارس الصديقة كمركز لمتعميم المجتمعي ألىالي ىؤالء األطفال فوي الفتورة

 0المسائية
 0إعادة الثقة واثبات الذات لالطفال 

 0شركاء المشروع -ج
 :تتبنوووى اليونسوووكو فوووي إطوووار عمميوووا كلحووودى المنظموووات التابعوووة لألموووم المتحووودة  اليونسعععكو

المعنية بالتربية  والعموم والثقافة مشروعات وتجوارب  تربويوة تعمول عموى النيووض بوالفكر 
مفوة وتمتوزم اليونسوكو بموا يموى  لتنفيوذ و دعوم  والتربية و العموم المسوتقبمية فوي البمودان المخت

 0مشروع المدارس  الصديقة لألطفال في ظروف صعبة
تصووميم مشووروع الموودارس الصووديقة لألطفووال فووي  ظووروف صووعبة واإلشووراف عمووى جميووع  -

 0الخطوات التنفيذية
تغطيوة  التكواليف الماديووة وتووفير الوودعم الفنوي لتصووميم المنواىج الدراسووية  المسوتخدمة فووي  -

 0المدارس  الصديقة
 0تغطية  تكاليف  طباعة الكتب  الدراسية و توفير  األدوات المدراسية -
 تقديم دورات تدريبية لممعممين والعاممين في المشروع. -

 مناضد...(. -مقاعد -مواد تعميمية –تأنيث الفصول الدراسية )أجيزة  -

عووداد الموودارس الصوو - ديقة كمراكووز تعموويم تحموول أعبوواء أنشووطة تأىيوول اسوور أطفووال الشوووارع وام
 مجتمعية في الفترة المسائية.

  :تبنوووت الووووزارة مشوووروع المووودارس الصوووديقة لألطفوووال فوووي وزارة التربيعععة والتعمعععيم المصعععرية
ظووروف صووعبة باعتبوواره مشووروعًا تربويووًا وتعميميووًا لرعايووة أطفووال الشوووارع والعوواممين وذلووك 



 
 
 
 

التعموويم والتووي توونعكس سوومبياتيا إيمانووا منيووا بضوورورة معالجووة قضووية الحرمووان األطفووال موون 
 عمى المجتمع وعمى سالمتو وقد التزمت وزارة التربية والتعميم بما يأتي:

 اختيار مواقع المدارس وتسجيل األطفال الدارسين. -

 اختيار المدرسين والميسرين العاممين في المشروع. -

 اختيار الجمعيات األىمية المشاركة في المشروع والتعاقد معيا. -

 االحتياجات التدريبية الالزمة لممشروع.تحديد  -

 التعاون مع اليونسكو في تنفيذ البرامج التدريبية لممدرسين والميسرين. -

 أعداد المناىج التدريسية المالئمة وفقا لمتقييم المعد من قبل اليونسكو ليا. -

اإلشووراف عمووى العمميووة التعميميووة واالمتحانووات ومتابعووة حسوون سووير المشووروع  -
 ككل.

 بات المعممين والميسرين واإلداريين.دفع مرت -

العمووول عموووى توووأمين توافوووق منووواىج اإلدارة المتعوووددة المسوووتويات موووع المووودارس  -
 الصديقة.

التعيووووود باسوووووتمرار المشوووووروع والعمووووول عموووووى التوسوووووع فيوووووو بعووووود انتيووووواء ميموووووة  -
 اليونسكو.

تسووميم الوجبووات الغذائيووة المقدمووة موون برنووامج األغذيووة العووالمي لممنتفعووين فووي  -
 ارس.المد

 :تعود عوامال جوىريوا فوي مشوروع المدرسوة الصوديقة وشوريكًا أساسويًا فوي  الجمعيات األهمية
 العمل والتنسيق والتنفيذ وتقوم بمجموعة من اليام والمسئوليات تشمل ما يمي:

 تحديد موقع المدارس الصديقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم. -

 نية المدرسية.توفير األبنية المدرسية بتعاون مع األب -

 تشجيع المجتمع المحمي عمى االشتراك في المشروع. -

التعوووواون مووووع اليونسووووكو ووزارة التربيووووة والتعموووويم عمووووى تسووووجيل األطفووووال فووووي  -
 المدارس المختارة.

تقوووديم الخبوووورات الفنيوووة لمقووووائمين عمووووى المشوووروع عنوووود الطموووب وكممووووا سوووومحت  -
 اإلمكانيات.

موووى تعزيوووز قووودراتيا المؤسسوووية مسووواعدة المؤسسوووات التعميميوووة التوووي تحتووواج غ -
 وخاصة البنى التحتية.

 تقديم الدعم لمؤسسات التعميم العالي في الدول العربية. -



 
 
 
 

 :تضووافرت جيووود برنووامج األغذيووة العووالمى مووع جيووود  برنععاما األيذيععة العععالمى
اليونسكو ووزارة التربية والتعميم والجمعيات االىمية لمعمل عمى دعم المشوروع مون 

 خالل تقديم وجبات لالطفال وأسرىم.
 فمسفة ومبادئ العمل فى المدارس الصديقة: -د

م بتنفيوووذىا فوووي توووؤمن اليونسوووكو بفمسوووفة فوووي العمووول تقووووم عموووى مجموعوووة قووويم ومبوووادئ تمتوووز 
مشووروع الموودارس الصووديقة لألطفووال فووي ظووروف صووعبة وانطالقووا موون مبووادئ الووتعمم موودى الحيوواة 
يمانووا منيووا بووأن األوضوواع االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة والسياسووية قوود تووؤثر  والووتعمم لمجميووع, وام

بيوروت, وبالتعواون  سمبا عمى حق األطفال في التعمم التزمت اليونسكو ممثمة بمكتبيا اإلقميمي فوي
مع مكتب اليونسكو في القاىرة, والوزارات والجمعيات األىمية المعنية, بالعمل عمى تطبيق المبادئ 

 التالية في مشروع المدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة.
 الشراكة: -

البوود لنجوواح أي مشووروع موون تعوواون وشووراكة و تكاموول ادوار العوواممين فيووو وقوود تجسوود ىووذا 
في مشروع المدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة حيوث تشويد تعاونوا بوين اليونسوكو المبدأ 

ممثموووة بالمكتوووب اإلقميموووي فوووي بيوووروت أو المكتوووب بالقووواىرة, وبوووين وزارة التربيوووة والتعمووويم المصووورية, 
 وبرنامج األغذية العالمي, باإلضافة إلى الجمعيات األىمية المصرية العاممة في المشروع.

 المرونة: -
تجربووة تربويووة نموذجيووة مرنووة, حيووث قامووت فكوورة الموودارس الصووديقة لألطفووال فووي ظووروف 
صعبة" عمى مبدأ المرونة فوي كول عناصورىا قبول تصوميم مونيج دراسوي ذي طبيعوة خاصوة تتوواءم 
مع قدرات واحتياجات ىؤالء األطفال. كما أعطت لمجمعيوات األىميوة حريوة تحديود مواعيود لمدراسوة 

 لبيئة المحمية. وظروف الجمعيات واألطفال أنفسيم.فييا وفقا لخصائص ا
 التكيف: -

واجوووو القوووائمون عموووى تخطووويط وتنفيوووذ فكووورة المووودارس الصوووديقة عووودة تحوووديات تتعموووق بعووودم 
بنوين" والسون  –تجانس السمات والخصائص الشخصية لألطفال واختالفيم من حيوث النووع "بنوات 

عاما, وكذلك الظروف االجتماعيوة ليوؤالء األطفوال "األطفوال  51و  9فتتراوح أعمار األطفال بين 
العوواممون المعرضووون لمخطوور, أطفووال بووال مووأوى" كمووا تختمووف قوودرات األطفووال التعميميووة بوواختالف 

يجوواد تاريخووو وأسووباب تسووربيم موون التعموويم. لووذا كووان البوود موون التكيووف مووع ظووروف البيئووة ال محميووة وام
 حمول لممشاكل والتحديات القائمة.

 :الفصولتصميم  -



 
 
 
 

البعوود عوون الشووكل التقميوودي لمفصووول الدراسووية واسووتخدام سياسووية األركووان وتصووميم دائووري 
لممناضوووود يسوووومح لمميسوووورين بووووالجموس والتحوووواور مووووع األطفووووال ذوي اإلعمووووال المختمفووووة والقوووودرات 

 التعميمية المختمفة "كل عمى حدة".
 لمناها:ا تصميم -

أن يكووون محتوووى الكتيبووات الدراسووية متنوووع المجوواالت التعميميووة والتربويووة والسووموكية ليمبووي 
اىتمامات واحتياجات األطفال إلى التقويم السموكي والتعميمي معا وان يستخدم لغة مبسطة تراعي 

 مستوياتيم التعميمية المختمفة.
 المدرسين: اختيار -

فرىا في القائمين عمى التدريس ليوؤالء األطفوال لحواجتيم تحديد معايير محددة البد من توا
إلى التأىيل النفسي واالجتماعي باإلضافة إلي القدرة عمى استيعاب مناىج دراسية متنوعة ألطفال 
متنوووعي األعمووار والقوودرات فووي الفصوول الدراسووي الواحوود. ولووذا تووم اتخوواذ قوورار بووان تتعاقوود الموودارس 

وي واألخر أخصائي اجتماعي, وتقوم الجمعيات األىمية بالترشيح الصديقة مع معممين أحدىما ترب
ويفضوووول أن يكووووون المعمووووم موووون نفووووس المنطقووووة الجغرافيووووة لمجمعيووووة, بمووووا يضوووومن معايشووووتو لمبيئووووة 

 االجتماعية لألطفال ليكون أكثر قبوال منيم.
 :االلتزام -

ئيووة المسووتيدفة, يمتووزم "شووركاء العموول" بتخطوويط وتنفيووذ المشووروع بمووا يتفووق مووع النتووائج النيا
وبووأعمى درجووة موون جووودة األداء وقوود يتطمووب ذلووك جيوودا كبيوورا فووي كوول مراحوول العموول بوودء موون عقوود 
ثنوواءه وبعووده, غمووى المتابعووة  جمسووات مووع األطفووال لقيوواس أرائيووم وتوقعوواتيم ومشوواكميم قبوول التنفيووذ وام

فيووذ المشووروع عمووى الميدانيووة لمتأكوود موون موودى اسووتعداد الجمعيووات المتقدمووة لمعموول فووي المشووروع, وتن
مورحمتين لمتأكوود مون نجوواح التجربووة قبول الشووروع فووي توسويع نطوواق تنفيووذىا والقيوام بزيووارات لممتابعووة 
وتقووويم أداء الجمعيووات األىميووة ب شووكل جوواد واسووتبعاد الجمعيووات التووي يثبووت تقصوويرىا واسووتبداليا 

 بأخرى تمتزم بمعايير الجودة المطموبة.
 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق                                                


