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التعليم سياسة  في واليافعين  لألطفال قوي دعم إلى الحاجة  . 

 .من أجل المساواة في الفرص، مجاراة التطوروالتغلب على األزمات 

2020وهذا ليس فقط منذ العام    –كشفت جائحة كورونا بشكل قوي عن نقاط ضعف نظامنا التعليمي التالية   : 

 نقص في التجهيزات المدرسية ، بالكاد توجد تجهيزات ومعدات رقمية ، أعداد الموظفين في رياض األطفال 
هذه هي الحقيقة التي يواجهها في عدم تساوي الفرص. القائمة الزالت طويلة. والمدارس قليل جدا وازدياد   

 .األطفال واليافعين

 بالرغم من أن جيل اليافعين قد ساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر جائحة الكورونا ، لكننا لم نسمع صوتهم 
بغض النظر عن أي جائحة  –في السياسة أو مشاركتهم في الحلول. البالغين هم أساسا وحدهم من يقررون   

واليافعين وكيف سيتعاملون مع حياتهم اليومية كيف سيتعلم األطفال  – . 

 لذا فإن األطفال واليافعين الذين يرتادون المؤسسات التعليمية يوميا ، عليهم تقع نتائج تجربة السياسة التعليمية 
 .مباشرة

 .هنا نرى أن األطفال واليافعين أيضا خبراء في التعليم والحياة اليومية في المدارس ودور الحضانة

حاجة إلى تغيير في نظام التعليمي نحن ب   

 هذا هو السبب في اننا كوقف تعليمي نعزز تعليم اإللتزام بمراكز رعاية األطفال والمدارس في سياق صريح
 .لمشاركة األطفال واليافعين

نطالب نحن لذا  : 

عليم بحيث ان في اتفاق التحالف الجديد المزيد من حقوق المشاركة لألطفال واليافعين في تكريس سياسات الت  
ت نظرهم وآرائهم وأفكارهم تسمع وتؤخذ على محمل الجد. ألن المشاركة السياسية في المجاالت وجها  

 .الخاصة بهم من حقهم كما هو منصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لحماية األطفال

 

 

 



 

 :مطالبنا

 k1.إقرار بحقوق مشاركة التالميذ في المدارس ملزمة لكل الواليات على مستوى االتحاد 

ت على مستوى االتحاد حقوق مشاركة األطفال في المدارس ملزمة لكل الواليا  . K2 

التعليمية على مستوى االتحاد  ة مشاركة أعمق للمجتمع المدني الناشئ ورأيهم في عمليات السياس . K3 

 K4 .إشراك األطفال واليافعين في مشاريع األبحاث من البداية

ى أقل تقدير وأيضازيادة ملحوظة في اإلنفاق على التعليم إلى متوسط مستوى التعاون اإلقتصادي والتنمية عل  
 K5 .تعزيز هيكل المشاركة 

 هذا مايرمز اليه # اللوبي للتعليم )الدعم( 

 األسباب 

 لماذا حملة دعم التعليم اآلن؟ 

اغ(. ومع ذلك لن تتاح ستنتخب المانيا المجلس النيابي الجديد )البوندزت 2021سبتمبر )أيلول(  26في   
عاما لتقرير من يمثلهم في تشكيل سياسة التعليم في المانيا تماما كما في   18الفرصة للمواطنين تحت سن   

 السابق. لذا من المهم أن يكون من أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا ومن أعضاء السياسة الفيدرالية الجديدة
نظام تعليمي عصري ومقاوم لألزمات من الشباب ومراعاة اهتماماتهم. الهدف هو  . 

 .اآلن لدينا الفرصة لتحديد المسار حتى نغير نظامنا التعليمي

 .وقع على العريضة وانشرها حتى يتمكن األطفال واليافعين من المشاركة في تحديد مستقبلهم 

 .دعونا جميعا نقدم الدعم من أجل التعليم

مؤسسة التعليم  – شكرا لدعمك  . 

 


