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حول العالم،أربعة ماليين

من أطفال الالجئين خارج

المدرسة ويفقدون حقهم

في التعليم بسبب النزوح

والفقر واإلقصاء.

عودة جميع األطفال إىل
المدرسة!

 



لماذا التعليم مهم

في تنمية الطفل؟

 

اتصل بنا
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istanbulcaritas@gmail.com

İnönü Mah, Harbiye Cayiri
Sok. No:64, Kat:2 34373
Şişli/ İstanbul

www.caritas.org/where-caritas-
work/europe/turkey/

لماذا التعليم مهم؟

دور المدرسة في حياتنا  ، إنه يعزز االهتمام
ويمنحهم الفرص ليصبحوا أفراًدا ناجحين.

أهمية تعليم األطفال. المدرسة هي الدليل

األساسي لتعليم األطفال.يوفر لهم القدرة

عىل التعرف عىل مجاالت التعليم المختلفة ،

بما في ذلك التنمية البشرية والعالقات

واألدب والثقافة والرياضيات والسياسة

والعديد من الموضوعات األخرى. هذا يساعد
عىل تحسين آلية التفكير. إذا تعرض المرء

لمحفزات من خلفيات ثقافية متنوعة ، فإن

البيئة والحياة تتضخم.

الجانب االجتماعي .المدرسة هي أول فرصة

للطفل ليكون اجتماعًيا.حتى ذلك الحين ، فإن

األشخاص الوحيدين الذين تربطهم عالقة

شخصية بالرضيع هم الوالدان وأفراد األسرة

الممتدة.قلة الوعي يمكن أن يكون الركود.ال

يتعلم األطفال في المدارس فقط المفاهيم

الجديدة ،

لكن يحافظ أيًضا عىل العالقات مع كبار السن

الذين يتمتعون بنفس الجنسية.هذا يولد

سلوكيات اجتماعية مثل التعاطف والزمالة

والمشاركة والتشجيع التي تعتبر ضرورية في

حياة المرء البالغة.

الجانب العقلي. المدرسة هي األساس

تأسيس المعرفة لألطفال.إنه يعطي فرصة

للتعرف عىل مجاالت التعليم المختلفة ، مثل

التنمية البشرية والعالقات ، واألدب ،

والثقافة ، والرياضيات ، والسياسة ، والعديد
من الموضوعات األخرى هذا يساهم في زيادة

عمليات التفكير عند األطفال.

 

 
 

 

 

 

 
 

لماذا يحتاج الطفل للذهاب إىل

المدرسة؟

تلعب المدارس دوًرا مهًما في التنمية

البشرية. عندما يتواصل األطفال مع اآلخرين

، يمكن أن يتعرضوا ألشياء جديدة. في الكلية
، يمكنهم الوصول إىل مواد الدورة التدريبة

عالوة عىل ذلك ، إنها طريقة غير رسمية

لتعليم الفرد. يجب مناقشة المتطلبات

المنهجية للتعليم

                                                                            
توفر المدارس غالبية التعليم المنظم الذي·

يحتاجه المرء للبقاء عىل قيد الحياة في

.المجتمع
يساعد الشخص عىل تطوير حياته األكاديمية

حتى يتمكن من دعم المجتمع.وبالتالي ، يكون

الطفل أكثر قدرة عىل العمل

المجتمع. تقوم المدارس أيًضا بإعداد الطالب

، من خالل اتصالهم بها
 

أفراد آخرون ،لتقدير الخلفيات والقيم
والمشاعر األخرى بشكل أفضل.تساعد

أهمية التعليم المدرسي الفرد عىل مراعاة

الفروق والتشابهات مع الثقافات األخرى.

يساعد التعليم المرء عىل تقدير أفكار

اآلخرين وتقاليدهم. سنعيش في وئام

وحسن نية مع بعضنا البعض من خالل حب

.بعضنا البعض
 

يحسن التعليم من كالم الشخص وثقته

بنفسه. يعد الذهاب إىل المدرسة طريقة

لتكوين عالقات هادفة يمكن أن تظل ثابتة

في كثير من األحيان طوال الحياة. تشكل

المدارس حجر الزاوية للشخص الذي سيتم

دمجه في النهاية في التطور العقلي والبدني

للمجتمع


