
أنا أستطيع!
باُب من كلِّ أنحاء العالم يُواِجُه األطفاُل والشَّ

:LAUDATO SI ي  تحدِّ
الحفاظ على »بيتنا الُمشتَرك«

لــيــُل د

م
ِّ عل

الم

شـارِك مـعنا!



ي العاجل لحامية بيتنا املُشرتَك، يشمُل الحرَص عىل توحيد  »إنَّ التَّحدِّ
ِها، يف البحث عن تنميٍة ُمستدامٍة وُمتكاملة،  العائلة البرشيَّة بأسرْ

ألنَّنا عىل يقنٍي بأنَّ األمور قابلة للتغيري. وما زال بإمكان البرشيَّة 
باب يُطالِبون  أن تتعاوَن من أجل بناِء بيِتنا املُشرتَك. فالشَّ

بالتغيري، ويتساءلون كيف ميكن بناء مستقبٍل أفضل، 
إذا مل يتّم التفكري يف األزمة البيئيَّة ومعاناة الفئات 

املُستَبَعَدة.«
 )Laudato si’ 13( 

 سيكون التعليم 

ال، ما مل  غري كاٍف وغري فعَّ

نسَع إىل تبّني طريقة تفكير 

جديدة يف البرش والحياة 
والمجتمع، وعالقتنا 

بيعة. بالطَّ

 إنّني متيّقٌن بأنَّ األطفال 

باب، ُهم بأمّس الحاجة اليوم  والشَّ

إىل حياة تَبّث األمل، سعًيا للجامل 

والخري والتوّحد مع اآلخرين، من 

أجل تحقيق منّو مشرتك. ولذلك 

 ينبغي اإلصغاء إلى 
باب واألطفال. الشَّ

إّن املعلِّمني، باحرتافهم وبالغنى 

البرشّي الذي يقّدمونه، مدعوُّون 

باب، كي  إىل مساعدة الشَّ

يصبحوا بُناة عالٍم أكثر وحدًة 
وسالًما.

باب،  أعزّايئ األطفال والشَّ
ال ميكن أن نعيش من دون 

يات ومواجهتها.  مصادفة التحدِّ
من فضلكم، ال تتأّملوا الحياة 
يات،  من بعيد! واجهوا التحدِّ
ولُيْسَمْع صوتُكم؛ فأنتم 

بذور التَّغيير في هذا 
المجتمع.

إخَوتي 
وأخواتي 

األعزَّاء
البابا فرنسيس



باُب   »يحتاُج األطفاُل والشَّ
إلى فرصٍة لتغييِر العالم.«

أعزَّايئ املعلِّمني،

باب، وَمنرِْحهم االستقالليَّة،  كيز عىل األطفال والشَّ ٌة إىل إضفاء طابع إنسايّن عىل التَّعليم، مع الرتَّ تربُز حاجٌة ُملحَّ
اخل، يف َوَسِط مجتمعٍ حيٍّ وُمرتابٍط، له مصري  وإعطائهم األهميّة الالزمة، حتَّى يتمّكن كلٌّ منهم من النمّو من الدَّ

ُمشرتَك، يقوُدنا إىل تضامن إنسايّن.

يناريو الجديد، ولتوفري تعليٍم يراعي قُدرات وتفرُّد كّل واحد، يجدر بالرَّاشدين أن يخطوا خطوًة إىل  يف هذا السِّ
لهم  نُوفَِّر  أن  بنا  التعليم. ويجدُر  تفوق  فالرتبية  باب.  والشَّ األطفال  إىل  اإلصغاء  ويُكرثوا  الكالم،  ويُقلّلوا  الوراء، 
قادر عىل تحويل الواقع الذي يعيشون فيه. فلنثق بهم بال   الظرف واملكان املناسبَني، لنبني مًعا مرشوَع تغيريٍ 

أيِّ خوٍف، فسيُدهشوننا حتًم.

الكاردينال جوسيپي ڤرسالدي

عميد مجمع الرتبية الكاثوليكّية

باب، أعزّايئ األطفال والشَّ

افتحوا قلوبكم وتفاعلوا مع الواقع املحيط بكم، سواء كان قريبًا أم بعيًدا. تعاطفوا مع الناس، ومع أوضاعهم 

االجتمعيَّة والبيئيَّة. استخدموا عقلكم بشكل خاّلق ونقدّي وبادروا إىل العمل. ال تفكِّروا فقط يف ما هو لخريكم، 

إّنا فكِّروا باألحرى يف ما بوسعكم فعله من خريٍ لآلخرين. ثقوا بأنفسكم!

دوا قلوبكم وعقولكم وأيديكم وبادروا إىل العمل، من خالل التكرُّس والتعاون واحدكم مع اآلخر،  وبالتايل، وحِّ

لرْ أحدكم اآلخر من دون تنافس، واتَّحدوا، وشاركوا يف خلق قصص تغيريٍ شخصيَّة واجتمعيَّة، وبيئيَّة. وليَُكمِّ

وأخريًا، أدعوكم إىل مشاركة قصصكم لتكون مصدر إلهام لآلخرين، فيدرك الناس أنَّه مبقدوركم تغيري العامل.

املونسنيور أنجلو ڤنشينزو َزين

أمني مجمع الرتبية الكاثوليكّية



ماذا نفعل؟

زان بشكٍل أساسيٍّ  ة تغيير، يركِّ  نُشارك في إنشاء مشروع أو قصَّ
 على ’Laudato si وعلى أهداف التَّنمية الُمستداَمة، ويُساهمان 

يات القائمة. في التغلُّب على التَّحدِّ



لماذا؟
 لالستجابة لنداٍء عاجل.

 يَقبل األطفال والشباب التَّحدِّي.

»إّن البيئة البرشيَّة والبيئة الطبيعيَّة 
تتدهوران مًعا، وهذا التدهور يف 

الكوكب، ينوُء بحمله كاهل أضعف 
ي  الناس. فالنداء العاجل، والتَّحدِّ

للعناية بالخليقة، هم دعوٌة 
للبرشيَّة جمعاء إىل العمل، نحو 

تحقيق تنمية ُمستداَمة وشاملة.« 

)البابا فرنسيس والبطريرك 
املسكوين برثلاموس، 2017(

 يشريُ البابا 
فرنسيس أيًضا إىل أنّه:

ا االلتزام  »من النَّبيل جدًّ
بواجب الحفاظ عىل 

الخليقة، من خالل القيام 
بأعمل يوميَّة صغرية. ومن املُذِهل 

بية تغيريات   كيف تُحِدث الرتَّ
يف نط الحياة.« 

.)Laudato si’ 211(

يف 1 أيلول 2017، ناشد البابا فرنسيس والبطريرك املسكوين بارثلموس، بشكٍل عاجل يف رسالة 
شة؛ فقاال: »يستحيُل إيجاد  ُمشرتَكة، باإلصغاء إىل نداء األرض، وتلبية احتياجات الفئات املُهمَّ
ي األزمة البيئيَّة، وتغريُّ املُناخ ما مل تكن االستجابُة منّسقًة وجمعيَّة،  حلٍّ صادق ودائم لتحدِّ

واملسؤوليَُّة ُمشرتكًة وخاضعًة للمساءلة، وما مل نعِط األولويَّة للتَّضامن والخدمة.«



أنا أستطيع

يات  التحدِّ لهذه  االستجابة  يف  التعليم،  من  انطالقًا  نرغُب، 

مبسؤوليٍَّة، وخياٍل، وتعاوٍن، والتزاٍم، من جانب كلِّ مؤسسة 

تعليميّة، وكّل صفٍّ مدريّس، وكّل نشاط تدريبّي، سواء رسمّي 

باب،  أو غري رسمّي. ولن نقوم بذلك من دون األطفال والشَّ

أو ال  ما يجب  اإلمالء عليهم  نفعل ذلك من خالل  لن  كم 

يجب فعله؛ بل سُنحّقق ذلك من خالل َمنِحهم ُسلطة ُصنع 

القرار حتى يشعروا يف أنفسهم مبا تعرّض للرضر، ويتعاطفوا 

وبالتايل  للتحقُّق ومشاركته.  قابل  ويفكِّروا مًعا إليجاد حلٍّ 

عىل  وإلهامهم  اآلخرين  حمل  عىل  قادرين  سيكونون 

البيت  وتحسني  للتغيري  عامليَّة  حركة  إنشاء  يف  املساعدة 

املشرتَك وتعزيز كرامة اإلنسان. وهذه الحركة، تضمُّ األطفال 

ومصالح  والفساد  األذى  عن  والبعيدين  األصيلني  والشباب 

الكبار واألسواق. فهؤالء سيحوِّلون واقعهم امللموس وبيئتهم 

ويُحّققون اآلالف بل املاليني من قصص التَّغيري.

لذلك سيُعرَض عىل األطفال يف كلِّ صفٍّ يف كّل مدرسة من 

يًا ويتعاونوا  كلِّ منطقة، ومن كلِّ مدينة وبلد، أن يُسّموا تحدِّ

ق، ويُعالجوه عن طريق اتِّباع  يك يُواجهوه بشكٍل حاسم وخالَّ

.)DFC( منهجّية التَّصميم ألجل التَّغيري



كـيـف؟
يجدر بالتعليم أن يُعّلمنا 

تصميم ألجل أنَّنا نستطيع.
التَّغيير

ما هو التَّصميم ألجل التغيير؟

من  يتمُّ  سيثي.  بري  كريان  يد  عىل  الهند  يف  ظهرت  منهجيَّة  إنَّها 
خاللها متكني الطُّالَّب يك يُبادروا، ويلتزموا بإحداث تغيري وبتحسني 
عمرهم  يتجاوز  الّذين  لألطفال  وميكن  وخلفيَّاتهم.  النَّاس  ع  َوضرْ
دوا مشكلًة موجودًة يف بيئتهم أو مجتمعهم  ثالث سنوات، أن يُحدِّ

لوا إىل حلٍّ بالتعاون مع أطفال آخرين. ويتوصَّ

يتكّون كّل مرشوع أو قّصة من أربع خطوات بسيطة تقودهم إىل 
تغيري واقعهم الشخيّص واالجتمعّي والبيئّي: 

 اشُعر باالحتياجات واملشاكل.
 تصوَّر حلوالً جديدة.

 اصَنع التغيري واجعله ممكًنا.
ة التغيري إللهام أطفاٍل آخرين.  شارِك قصَّ

أطفال  من  ُمكوَّنة  عامليَّة  بإنشاء سلسلة  يقومون  الطريقة،  وبهذه 
يستخدمون  لهذا،  وتحقيًقا  والعامل.  الناس  حياة  ون  يُغريِّ  وشباب، 

أربع مهارات أساسيَّة وهي:

• التَّفكري النَّقدي.	

• اإلبداع.	

• التَّعاون.	

• التَّواصل.	

شعارهم  واتِّباع  املهارات،  هذه  وتوظيف  املشاركة  خالل  من   وهكذا 

كثريين.  حياة  تغيري  عىل  قادرين  الجميع  يُصبح  أستطيع!«،  »أنا 

فيُساهمون يف خلق وظائف، والحّد من عملة األطفال، وإعادة تشجري 

ر يف  التنمُّ الطاقة، والحّد من  النِّفايات، وتوفري  الغابات، وإعادة تدوير 

املدرسة والقضاء عليه، وتجنُّب تهميش زمالئهم يف الصّف، وتوفري املياه 

يَّة، ودعم  وتطهريها، ومحاربة زواج األطفال الَقرسّي، وخلق عادات صحِّ

البلدات األقّل تركيزًا عىل البالغني.



الـمـنـهـجـّيـة
مراحل كّل مشروع تغيير

لفئات العمر من 3 إلى 25 سنة وما فوق

1. اشُعر

ر 2. َتصوَّ

من خالل القلب
املراقبة واإلصغاء والتحليل
التفكري من صميم القلب

من خالل استخدام العقل
التفكري يف طريقٍة لحّل املشكلة

إنّها مرحلة اإلبداع والتعاون

ّف، واملدرسة،  يستكشفون البيئة )الصَّ
والحّي، واملدينة، إلخ(.

قون  يُحاولون الفهم، فيُناقشون ويُعمِّ
تركيزهم عىل العمل بواقعيَّة. كم أنّهم 
يُصغون بعضهم إىل بعض، ويتعاطفون 

بعضهم مع بعض.

يقرتحون الكثري من األفكار، فهم 
يريدون إحداَث تأثريٍ كبريٍ، يستفيُد 

منه أكرُب عدٍد من الناس، ويكون تغيريًا 
دامئًا.

يجمعون األفكار ويُطوِّرونها بالتعاون 
واالبتكار مًعا.

يتوّصلون إىل حلوٍل ويقرتحون منوذًجا 
ليًّا. أوَّ

1. يقرتحون الكثري من األفكار.
2. يختارون أفضلَها.

3. يضعون نوذًجا أوَّليًّا.
ذون االقرتاح. 4. يُنفِّ

5. يضعون خطَّة عمل.

قون التوافق يف اآلراء، حول املشكلة  يُحقِّ
التي تُشغلهم، والتي يُريدون حلَّها.

رين  يُرشِكُون املجتمع،فيُقابلون املترضِّ
لفهم األسباب الحقيقيَّة ومعرفتها.

1. ماذا تعرفون عن بيئتكم؟
2. تنظيم املعلومات.

3.  تحديد محور الرتكيز الذي ينبغي 
العمل ألجله.

4. اختيار محور الرتكيز.
5. اكتساب فهم أعمق.
ع ما تّم تعلُّمه. 6. َجمرْ

. 7. إنشاء تحدٍّ



3. اصَنع

4. شارك1

باستخدام األيادي.
قة للغاية، إذ يزداُد شعورُهم  إنّها مرحلة ُمشوِّ

بأنّهم قادرون عىل تغيري العامل، سواء من قريب 
أو من بعيد، ثّم يُحّققون ذلك. 

من خالل األيادي واألرجل
العمل واملشاركة ضمن الجامعة.

»إنَّهم يخلقون ُمَواطنة إيكولوجّية« 

)Laudato si’ 211(

يضعون خطَّة من خالل وضع قامئة بكّل 
األنشطة الَّتي سيقومون بها، وتوثيق 

تطوُّر الفكرة املُختارة:

 ما هي املوارد التي سيحتاجون إليها؟

  كم من الوقت سيستغرق تنفيُذ 
املرشوع؟

دون    سيُوزِّعون املهاّم ويُحدِّ
املسؤوليَّات.

 يُحوِّلون الفكرة إىل حقيقة. فيبنون 
ذونها، ويعملون كفريٍق  الفكرة ويُنفِّ

واحد ويستشريون معلِّميهم أو خرباء يف 
املشكلة أو قادًة. 

هم وكيفيّة تغريُّ  يُفكِّرون يف كيفّية تغريُّ
واقعهم امللموس أيًضا.

يُشاركون مع اآلخرين ما فعلوه.

يُلهمون آخرين من خالل العمليَّة 
املُتَّبعة، أو املُنتَج الّذي أنجزوه.

ّف واملدرسة  ينرشون مرشوعهم يف الصَّ
والحّي واملدينة والعامل.

يحتفلون ويُشاركون رضاهم 
وإنجازاتهم.

يجمعون جميع مالحظات املرشوع، 
وُصَوره ورسوماته وأفالمه ووثائقه، 
ويُصوِّرون مقطع ڤيديو قصريًا أو 

ة بهم،  ة التَّغيري الخاصَّ يُخربون قصَّ
ة DFC  الوطنيَّة  ويُحّملونها عىل منصَّ

أو العامليَّة.

1.  إنَّ لدى التصميم ألجل التغيري يف إسبانيا ويف البلدان التي 

تستخدم النموذج اإلسباين، خطوة خامسة، بني »اصنع« 

إىل  تدعو  الخطوة  هذه  »التطّور«.  ى  تُسمَّ و»شارِك«، 

التعلُّم الحقيقّي ينبع  بالفعل، ألنَّ  التفكري يف ما نّفذوه 

من التفكري. إًذا، إنَّهم يُفكِّرون بهدف أن ينموا، ويقيِّمون 

ما عاشوه ويطوَّرون أنفسهم ليتحّسنوا.



اإلرشادات
 الخطوات التي يجب اتِّباعها إلنشاء 

DFC مشاريع تغيير مع

1

2

3

تواَصْل مع قائد DFC في بلدك

ُدك قائد DFC بما يلي: سوف يُزوِّ

أَْنِه تدريبَك، وانشْر الوعي بين النَّاس.

www.dfcworld.com/oiec :سوف تجُد التفاصيل عىل املوقع التايل 

 DFC يف بلدك، أو إذا مل تتمكَّنرْ من التواصل معه، توّجه إىل DFC إذا مل يكن هناك قائد لـ  
contact@dfcworld.com :العامليّة عىل

 تدريب املعلِّمني.

ّف، للتسهيل والتحكيم، وجعل    إنّه عنرص أسايّس. تتطلَّب منهجيَّة DFC دوًرا جديًدا للمعلِّم يف الصَّ
التلميذ الشخصيَّة الرئيسيَّة، ومتكينه والثقة به. لذا يجب تدريب املعلِّمني عىل لعب دورهم الجديد. 

قد يتطلُّب ذلك تكلفًة إضافيَّة، وميكن الحصول عىل املساعدات املاليَّة.

 كتيِّب ملتابعة خطوات املرشوع.

 الّدعم واملشورة.

قها، وقُمرْ بتدريٍب ذايتّ.  فكِّررْ يف املنهجيَّة وَعمِّ

بك. ا ألداء دورَك الجديد يف مرشوع التعلُّم ولتمكني طالَّ  كُنرْ ُمستعدًّ

 اضبطرْ مزاجهم وثِقرْ بهم.

 أُنرْرُشِ الوعي يف املجتمع املَدريَّس.



4

5

6

7

ة التَّغيير ْذ مشروع DFC، وقصَّ نفِّ

ة التَّغيير  شارِك المشروع أو قصَّ

ْذ مشاريَع جديدة نفِّ

ألِهْم آخرين

 اتبعِ الخطوات األربع:

1. اشُعر
2. تصوَّر
3. اصَنع
4. شارِك

، وال تتدخَّل.  راقِب املرشوع، وثقرْ

  ميكنَك العمل عىل املرشوع بشكٍل ُمكثَّف )أربعة أيَّام أو أكرث يف األسبوع( أو عىل مدى طويل 
)من ساعتني إىل أربع ساعات يف األسبوع(.

  ميكنك إدراجه ضمن املنهج املدريّس أو يف نهاية كلِّ فصل درايّس، بعد االنتهاء من تقديم 
املحتوى األكادميّي.

مة وال تنَس املشاركة  اتبعِ الخطوات املُقدَّ

َور، ومقاطع الڤيديو، والرُّسومات، والشهادات، إلخ.   راِقب هذا املرشوع وتأكَّد من َجمعِ األدلَّة: الصُّ

َك، ومدرسِتَك، ومجتمِعَك التَّعليمّي.   شارِكُه واحتفل به يف صفِّ

ة املكتوبة عىل صفحة موقع DFC اإللكرتويّن الخاّص ببلدَك أو عىل    قُم بتحميل الڤيديو أو القصَّ
املوقع العاملّي.

 سيسري كّل يشء بطريقة خارقة. 

  سيزداُد الجّو التعاطفّي.

ور املناسب. حيح، وسيلعبون الدَّ كل الصَّ   سيُشارك الجميع )معلِّمون، وتالمذة، وعائالت( بالشَّ

 املعلِّمني اآلخرين يف مجموعتك أو مدرستك.

ة، الكاثوليكيَّة، وغري الكاثوليكيَّة، إلخ(.  املدارس األخرى يف املنطقة )الرسميَّة، الخاصَّ

ر، اصَنع، شاِرك اشُعر، تصوَّ



مع من؟

سات األخرى   تُطِلُق بعض األديان والمؤسَّ
دعوات مماثلة. لذا فلنعمل مًعا.



مة من  يات املقدَّ بالعمل عىل التَّحدِّ

’Laudato si، يلتزُم األطفال 
والشباب من كّل أنحاء العامل بأن 

قوا بدورهم أهداف التَّنمية  يُحقِّ

املُستدامة )SDG( لعام 2030:

»إنَّنا بحاجة إىل إجراِء حواٍر يجمُعنا كلُّنا، 

ي البيئّي الذي نُواجهه وجذوره  ألنَّ التَّحدِّ

نا جميًعا. نحن  البرشيَّة، يَعِنينا ومَيَسُّ

بحاجٍة إىل تضامن عاملّي جديد.« 

)Laudato si’ 14(
»هذه خواطر الكثريِ من العلمِء 

هوتيِّني، والجمعات  والفالسفِة والالَّ

املَدنيّة الذين أغَنوا ِفكَر الكنيسِة يف 

قضايا كهذه.«

)Laudato si’ 7(



الجدول الزمني
أ

ب

ج

د

 عّمم وابدأ
في منتصف كانون األّول 2017

.DFC ل عىل منّصة  من اآلن فصاعًدا، ميكن ملرشوع التَّغيري وقصصه أن تُقام وتُحمَّ

ُذ أطفاٌل وشباٌب من كّل أنحاء العالم   يُنفِّ
مشاريَع التَّغيير

 من كانون األّول 2017 حتّى أيّار 2019

االجتماع العالمّي في روما
يف ترشين الثاين 2019

 لتبادل أفضل قصص التَّغيري حتى اآلن

 يُجَمع 8000 إىل 9000 طفٍل وشاب يك يُخرِبوا العامل مبا يجب القيام به للعناية »ببيتنا املشرتَك«.

(SDG) وأهداف التَّنمية املستداَمة  Laudato si’ مها يات الَّتي تُقدِّ  كيف يستجيبون للتَّحدِّ

 المداومة على إقامة المشاريع
أو قصص التغيير

باب، الذين   من خالل إلهام العديد من األشخاص اآلخرين، وإنشاء شبكة عامليَّة من األطفال والشَّ
ون واقعهم ويخلقون عاملًا أكرث إنسانيَّة وأخويَّة وإيكولوجيَّة. ون ويُغريِّ يتغريَّ

ر، اصَنع، شاِرك اشُعر، تصوَّ



َمْن يدعو األطفال والشباب للمشاركة؟
ر، واصَنع، وشارْك مشاريع تُحِدُث   اشُعر، وتصوَّ

ا. ا واجتماعّيً ا وبيئّيً تغييًرا شخصّيً

الرتبية  مجمع  مع  بالتَّعاون   OIEC يلتزُم 
من  مة  املقدَّ يات  للتَّحدِّ باالستجابة  الكاثوليكيَّة 
من  املكوَّنة  شبكِتها  يف   ،Laudato si’ خالل 
أكرث من 210,000 مدرسة يف أكرث من 100 دولة. 
تغيري  تعزيز  عىل  التغيري”  ألجل  “التصميم  يُساعدنا  سوف 

حالة الناس وبيئتهم من خالل الرتبية والتعليم.

ابة أن تُشري إليه،  يحتاج عاملُنا إىل تغيري، وعىل األجيال الشَّ
نُواكَب  لنا أن  بل وتقوم به. فكمعلِّمني كاثوليكيِّني، ينبغي 
تهم لبناء بيٍت ُمشرتٍَك، بيٍت يعّم فيه  باب يف مهمَّ هؤالء الشَّ
ومكافحة  املُستدامة،  والتَّنمية  العامليّة،  والعدالة  الم،  السَّ

الفقر. DFC هي أداة رائعة لتحقيق ذلك.

 فيليب ريتشارد. أمني ّس OIEC )مكتب التَّعليم 
ويل( الكاثولييك الدَّ

العاملّية  تنضمُّ OMAEC إىل هذه املبادرة 
ألنَّنا نثُق باألجيال الجديدة ويف قدرتها عىل 
خلق عامٍل أكرث عدالًة وإنسانيًَّة وأخويًّة، ملتزٍم 
بالحفاظ عىل »بيتنا املُشرتَك«. شعارنا يُلزُمنا 
للخدمة.«  ونخرُج  للتَّعلُّم،  »ندخُل  التعليم.  مع  بالتَّعاون 
لخدمة  الطوعيَّة  مساعدتنا  بتقديم  نلتزم  السبب  ولهذا 

التَّعليم، مع الجهوزيّة والخربة والحكمة واملوارد والكرم.

خوسيه أنطونيو سيسيليا. رئيس OMAECC، املنظَّمة 
العامليَّة لطالّب التعليم الكاثولييّك السابقني

للعامل  م  يقدِّ التغيري«  ألجل  »التصميم  إنَّ 
صيغًة استثنائيَّة، تضَمن أن يُطلَِق كلُّ طفٍل 
أستطيع!«.  »أنا  الخارقة:  قوَّته  شابٍّ  أو 
 FIDS االستثنائيَّة  الصيغة  هذه  ي  ونُسمِّ

)اشُعر، تصوَّر، اصَنع، شارِك(.

باب  والشَّ األطفال  يتوىّل  الصيغة،  هذه  تُستخَدم  عندما 
حلوالً  مون  ويقدِّ عاملنا  يف  يات  التَّحدِّ أكرب  بعض  مواجهة 
حاجة  ال  أنَّه  العامل  يُخربون  أنّهم  كم  ومبتكرة.  بسيطة 
ليكونوا أغنياء، أو أقوياء أو فوق الـ18 سنة إلحداث تغيري. 
إنَّهم بالفعل يُحدثون التغيري بغضِّ النَّظر عن سنِّهم. نحن 
ندعوَك وتالمذتك إىل استخدام هذه املنهجيَّة واملساعدة يف 

خلق عامٍل يَعلَم فيه كّل طفل وشاب أنَّه يستطيع!

سة التَّصميم ألجل التَّغيري كريان بري سيثي. مؤسِّ

للقيام   UISGو  USG يف  التَّعليم  لجنة  تدعو 
بدوٍر نَِشٍط يف هذا املرشوع العاملّي، الّذي عىل 
بأوجه  ميلء  أنَّه  إالَّ  ًدا،  ُمحدَّ كونه  من  الرَّغم 
تآزر تسمح لنا بسّد الثغرة يف العمل، يك نعمل 
مًعا وتتضافُر جهود مختلف املؤسسات. ميكن تغيري العامل، 
لكن  التَّعليم،  تغيري  وميكن  التَّعليم؛  خالل  من  فقط  لكن 
فقط من خالل املعلِّمني؛ وميكن تغيري املعلِّمني، لكن فقط 
من خالل التالمذة. دعونا نعمل مًعا باستخدام هذه األداة 
ُع عىل إقامة مرشوع اجتمعّي لألطفال  املنهجيَّة التي تُشجِّ

باب. دعونا نثُق بهم! والشَّ

يل للرؤساء العامِّني ورْ پيدرو أغوادو. رئيس االتِّحاد الدَّ

نودُّ أن ندعوكم من Scholas إىل التأكّد من 

أنَّ التَّغيري ممكٌن من خالل التَّعليم، كم يُثبُت 

بالفعل العديد من األطفال والشباب. والتَّعليم 

الجيِّد يبدأ يف البيت، ويُطالبنا بيتنا املشرتك بأن نعتني به 

فرنسيس  البابا  به  تعّهَد  ما  وهذا  ومسؤوٍل.  عاجٍل  بشكٍل 

كونه قائد السالم واملواجهة. قُمنا قبل عرشين عاًما بتجربة 
ومسيحيِّني،  ومسلمني  يهود،  شباب  مع  آيرس  بوينس  يف 
وبفضل حمستكم انترَشت يف العامل كلِّه. وبفضل الثَّقة الَّتي 
حقيقة.  الحلم  هذا  أصبح  فينا،  واملعلِّمون  األهل  وضعها 

دعونا نتَّفق عىل أنَّ التعليم سيعتني ببيتنا املُشرتَك! 

 خوسيه ماريا ديل كورال. رئيس 
Scholas Occurrentes



للحصول عىل املعلومات واالستشارات يف ما يتعلَّق باملرشوع:
 هـ. خوان أنطونيو أوجيدا، مسؤول الشؤون التعليميّة 

(OIEC) يف املكتب الكاثولييك الدويل للتعليم
ja.ojeda@lasallecampus.es

:DFC ويف ما يتعلَّق مبنهج
www.dfcworld.com

contact@dfcworld.com :تواَصل مع

مبباركة بالتعاون مع:


