
چرا مهم است که کودکان پناهنده
امکان تحصیل داشته باشند؟

آیا می دانستید؟

•آموزش حق هر کودک
پناهنده است و باید در

اولویت قرار گیرد.

 
•آموزش به کودکان پناهنده
کمک می کند تا امیدوارانه با

شرایط جدید خود کنار بیایند.

 
 

•کودکان با آموزش از آینده
بهتری برخوردار خواهند بود.

 
•اطمینان از آموزش کودکان
پناهنده به برقراری صلح و

ثبات در جامعه کمک می کند.

 
 
 
 

در سراسر جهان، چهار میلیون کودک
پناهنده به دلیل آوارگی، فقر و ممانعت

از ورود به مدرسه امکان تحصیل را از
دست داده و حق آموزش از آنها گرفته

میشود.

بازگشت همه کودکان به

مدرسه!

 



چرا تحصیالت در
پرورش کودکان

اهمیت دارد؟
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چرا تحصیل مهم
است؟

·نقش مدرسه در زندگی. مدرسه عالیق دانش آموزان را
ارتقا می بخشد و فرصت هایی را برای آنها فراهم می

سازد تا به افرادی موفق و توانمند تبدیل شوند.

·اهمیت آموزش کودکان. مدرسه راهنمای اصلی برای
آموزش کودکان است. در آنجا برای آنها امکان یادگیری

در زمینه های مختلف آموزشی، از جمله رشد و توسعه
روابط انسانی، ادبیات، فرهنگ، ریاضیات، سیاست و

موضوعات مختلف دیگر فراهم میشود و این امر به

بهبود عملکرد استدالل و خردورزی دانش آموزان کمک
می کند. اگر کسی تحت تاثیر زمینه متفاوت فرهنگی

قرار گرفته باشد، محیط و زندگی جدید برایش بیشتر
خودنمایی خواهد کرد.

·جنبه اجتماعی. 
 

مدرسه اولین جایی است که کودک زندگی اجتماعی را

تجربه میکند. تا قبل از آن، کودک تنها با افرادی تعامل

دارد که والدین و یا از اعضای خانواده و خویشاوندان او
هستند. عدم آگاهی می تواند عاملی برای عدم

پیشرفت باشد. کودکان در مدارس نه تنها با مفاهیم

جدید آشنا می شوند، بلکه با افراد بزرگتر از خودشان که

همگی شهروندان یک کشور هستند، نیز ارتباط برقرار

می کنند. این امر باعث به وجود آمدن تعامالت

اجتماعی مانند همدلی، مشارکت و تشویق می شود

که در زندگی بزرگسالی افراد امری ضروری است.

 .جنبه فکری· 
 

مدرسه، برای کودکان پایگاه علم و آگاهی است. و

فرصت هایی برای یادگیری در زمینه های مختلف

آموزشی، از جمله رشد و توسعه روابط انسانی، ادبیات،

فرهنگ، ریاضیات، سیاست و موضوعات مختلف

دیگر را فراهم میسازد و این امر به رشد و تکامل فکری
.آنها کمک میکند

چرا کودکان باید به مدرسه بروند؟

·مدارس نقش بسزایی در رشد و پیشرفت های
انسانی دارند. وقتی کودکان با یکدیگر ارتباط برقرار

می کنند، می توانند با چیزهای جدید آشنا شوند.

افراد در موسسات آموزشی، به منابعی برای
مطالعه دسترسی پیدا می کنند. همچنین، این

روشی غیر رسمی برای آموزش افراد است.

مقتضیات و نیازهای اصولی برای آموزش در

مدارس باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

·مدرسه، بخش عمده آموزش های هدفمندی را که
هر فرد برای تداوم و بقا در جامعه نیاز دارد، ارائه

می نماید. این کار به کودک کمک می کند تا سطح

علمی خود را توسعه بخشد تا بتواند در آینده از

جامعه خود حمایت کند. و به این ترتیب، او قادر

خواهد بود در جامعه به وظایف خود بهتر عمل

کند. همچنین مدارس از طریق برقراری ارتباط

میان دانش آموزان، آنها را آماده می  سازند تا

ریشه های فرهنگی، ارزش ها و احساسات یکدیگر

را بهتر درک کنند.

·اهمیت قائل شدن برای آموزش به فرد کمک می
کند تا تفاوت ها و شباهت های فرهنگی خود با

فرهنگ های دیگر را مالحظه نماید و برای عقاید و

رسوم دیگران احترام قائل شود. ما انسانها از

طریق محبت به همدیگر، در توافق و خیرخواهی

برای یکدیگر بقا خواهیم داشت.

·تحصیل در مدرسه، مهارت های گفتاری را ارتقا
بخشیده و موجب باال رفتن اعتماد به نفس در

کودکان میشود. مدرسه رفتن، راهی برای ایجاد

روابط معنادار است که اغلب این روابط در طول

زندگی فرد پایدار می مانند و بنا و بنیان شخصیت

فرد را شکل می دهد که در نهایت در رشد فکری و
علمی جامعه تاثیرگذار خواهد بود.


