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» لقد كانت م�رص د�ئما �سباقة يف �إدر�كها �أن حقوق �لطفل مكون �أ�سا�سي من مكونات 

نقطة  و�سيانتها هي  �حلقوق  و�أن حماية هذه   .. لتعزيزها  الزم  وعن�رص  �الإن�سان  حقوق 

�لبد�ية لتحقيق �أمن و�أمان �الأ�رصة �لتي هي �لنو�ة �الأ�سا�سية للمجتمع.«

 

» فمع كل طفل يولد لدينا حلم جديد، ويتجدد �سعورنا مب�سئولية �أن نوفر له �أف�سل 

بيئة تربوية .. فال يجب �أن يكون هدفنا هو جمرد �سمان حق �لطفل يف �حلياة، بل هدفنا 

هو �الرتقاء بنوعية �حلياة �لتي يعي�سها.«

�لقر�ر على جميع  �تخاذ  �مل�ساركة يف  �أكرب من  قدر�  الأطفالنا  ن�سمن  �أن  ن�سعى  �إننا   «

�مل�ستويات بدء� من �لبيت وحتى �مل�ستوى �لقومي .. و��ستعادة قيم �لت�سامح و�لتعاطف 

و�الهتمام باالآخرين، و�أن ي�سبحو� �سبابا متمتعا بالقدرة على �إحد�ث تغيري �إيجابي يف 

جمتمعاتهم ومقاومة �لفقر وجميع �الآفات �الأخرى.«

                 من كلمات �ل�سيدة �لفا�سلة / �سوز�ن مبارك

                                                             حرم �ل�سيد رئي�س �جلمهورية



ميثل هذ� �لكتيب بد�ية �سل�سلة �إ�سد�ر�ت برنامج �أفالطون �مل�رصي �لذي ينفذه �ملجل�س 

�لقومي للطفولة و�الأمومة بوز�رة �الأ�رصة و�ل�سكان بالتعاون مع حركة �أفالطون �لدولية، 

�لطفل  �الإن�سان ب�سفة عامة وحقوق  و�لن�سء بحقوق  �الأطفال  �لوعي بني  بهدف ن�رص 

ب�سفة خا�سة وتر�سيخ مفاهيمها وقو�عدها �الأ�سا�سية. 

ويتناول برنامج �أفالطون �مل�رصي حزمة من �ملفاهيم و�لقيم �الجتماعية و�القت�سادية. 

�لطفل  وقانون  �لطفل،  حقوق  �تفاقية  �سوء  يف  حقوقه  �إدر�ك  على  �لطفل  لت�ساعد 

�لذي  �أ�رصته ومدر�سته و�حلي  �إز�ء  �إىل فهم وتطبيق م�سئولياته  �مل�رصي، وكذلك تدعوه 

يعي�س فيه ليكون ع�سو�ً فاعالً يف جمتمعه. ومتكنه من ��ستك�ساف ذ�ته، و�لتعبري عن 

م�ساعره، و�إعمال �لعقل، و��ستجالء �حلقائق، وتدعيم مهار�ت �لتو��سل، و�حرت�م �الآخر، 

و�لعمل �جلماعي.

�ملحورية،  �ملو�سوعات  من  عدد�ً  �أفالطون  �أدلة  وتتناول 

ومنها م�ساعدة �لفئات �ملهم�سة مثل �الأطفال ذوي 

�لعاملني،  و�الأطفال  �ل�سو�رع،  و�أطفال  �الإعاقة، 

�حتياجاتهم  لتفهم  وذلك  �لع�سو�ئيات،  و�سكان 

وعدم ��ستبعادهم من ن�سيج �ملجتمع. 

وي�سغل �ملكون �القت�سادي حيز�ً كبري�ً باأدلة �أفالطون 

تهتم  حيث  �الجتماعي،  �ملكون  مع  جنب  �إىل  جنباً 

وزيادة  �الأطفال،  لدى  �الدخار  قيمة  برت�سيخ 

بني  �لتو�زن  وحتقيق  �ملال  لقيمة  �إدر�كهم 

�لتخطيط  وكذلك  و�مل�رصوفات،  �لدخل 

�ملايل و�سبل �تخاذ �لقر�ر�ت �ملالية ومبادئ 

�ملعامالت �لبنكية، كما ت�سعى �الأدلة �إىل 

غر�س �أخالقيات �لتعامالت �ملالية لدى �الأطفال مثل �الأمانة 

و�ل�سفافية و�ملكا�سفة. 

�إىل   6 من  �لعمرية  �لفئة  �أفالطون  برنامج  وي�ستهدف 

ت�سكيل  يف  �ملرحلة  هذه  الأهمية  نظر�  �سنة   14

من  ويعزز  و�لن�سء،  �الأطفال  ومعارف  �سلوكيات 

على  �لتدريبية  �أدلته  �عتماد  �لربنامج  قيمة 

مقدمة



طاقاتهم  تفجري  �إىل  لت�سعى  �الأطفال،  مع  �لتعامل  يف  مبا�رصة  وغري  جذ�بة  �أ�ساليب 

�الإبد�عية من خالل �إتاحة �لفر�سة لهم ملمار�سة �أن�سطة �أدبية وفنية متنوعة، وذلك يف 

�إطار تدريبي تفاعلي ن�سط.

�أدلة �لربنامج على �سخ�سية �أفالطون �خليالية ك�سخ�سية حمورية، تاأتي من  وتعتمد 

ور�سائله  �لربنامج  قيم  �إليهم  لتحمل  �الأطفال  مع  �سد�قات  وتكون  �خلارجي  �لف�ساء 

و�ال�ستك�ساف  �لقر�ءة  نحو  حما�سهم  تثري  و�ألعاب  مبغامر�ت  معهم  وتقوم  �لنبيلة، 

�أ�رصة  من  وهما  فريدة  و�أخته  عادل  �لطفل  على  �أفالطون  ويتعرف  �ملعارف،  و�كت�ساب 

م�رصية ب�سيطة يحاوالن م�ساعدة �أفالطون يف مهمته من �أجل ن�رص ثقافة حقوق �لطفل 

يف م�رص.

لل�سيدة  وتقديري  �سكري  عن  �أعرب  �أن  �أود  �لنهاية  ويف 

�لفا�سلة / �سوز�ن مبارك حرم �ل�سيد رئي�س �جلمهورية 

لرعايتها لهذ� �لربنامج.

وحركة   ، و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  بال�سكر  �أتوجه  كما 

�أفالطون �لدولية، وموؤ�س�سة فود�فون لتنمية �ملجتمع ، ولكل 

�ملادة  هذه  وتطوير  و�إعد�د  �لربنامج  هذ�  دعم  يف  �ساهم  من 

لرب�مج  �لعربية  باللغة  �إ�سد�ر  �أول  تعترب  و�لتي  �لتدريبية، 

�أفالطون �لدولية، بعد �أن بد�أت بنجاح يف دولة �لهند، ور�أت 

وز�رة �الأ�رصة و�ل�سكان �أهمية ��ستفادة �أطفال م�رص منها، 

فاهتمت برتجمتها وتعريب �أن�سطتها مبا يتفق مع �لثقافة 

وميهد  �مل�رصية،  مبد�ر�سنا  تطبيقها  على  وي�ساعد  �مل�رصية، 

للفائدة  �ل�سقيقة حتقيقاً  �لعربية  بالدول  لتنفيذه  �لطريق 

الأطفال �لعرب جميعاً.

                                                                            

     م�سرية خطاب                                                                      

     وزيرة �لدولة لالأ�رصة و�ل�سكان  
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مرحبا!
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مرحباً بكم يف عائلة �أفالطون

مرحباً!

�آالفاً من �لنجوِم �ملتالألئة �لتي تبدو  كلنا نُحب ُم�ساهدة �ل�ّسماء ليالً. نُحبها الأن بها 

جميلة. مُيكنك �أي�ساً �أن تكون مثل َهذه �لنجوم �ملُتالألئة.

 كيف ذَلك؟

َهذ� �لعام، �ستعرِفون �ملزيد عن �أ�سدقاء �آخرين الأفالطون. رمبا �أفر�د عائلتكم، �أو زمالئكم 

�أفالطون  عائلة  �أفر�د  كل  منزلِكم.  من  بالقرِب  يَعملون  �أو  يعي�سوَن  رمبا  �ملدر�سة.  يف 

تتميز  فبالتعاون  �أي�ساً.   ت�ساعدوهم  �أن  وعليكم  وتُبدعو�.   تَتاألقو�  كي  يُ�ساعدونكم 

عائلة �أفالطون.

   مع كِلّ �حلب.

           َفريق أفالطون.
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من �أنا ...؟!

�أنا �أفالطون كرةٌ ناريٌة قادمة من �ل�ّسماء. من ُهناك، �أنظر و�أر�قب ما يَجري هنا على �الأر�س. 

وقرّرُت �أن �أهبط �إىل �الأر�س كي �أم�سي وقتاً ممتعاً.  وها �أنا هنا �الآن! 

�ِسل �لنقاَط ببع�ِسها لتعرِف ما هو �سكلي.

�أنا �أُحُبّ �ل�سفرَ، و�أحُبّ �أن �ألتِقَي باأطفاٍل مثلكم و�أن يكوَن لدَيّ عددٌ كبريٌ من �الأ�سِدقاء.

لقد غنَّيُت و�سحكُت وتَعلَّمُت �أ�سياءَ جديدةً يف كِلّ مكان �سافرت �إليه.

لَدَيّ �أ�سدقاء من �لهند وَمايل و �لفليبني ومن �أوغند� وِفيتنام و�الأرجنتني، و�الآن �أنا هنا يف 

م�رص حتى يكون لدي �أ�سدقاء يف هذ� �لبلد �لعظيم.
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أفالطون

�أ�سبحتم �الآن تعرفونني ب�سورة �أف�سل، هل ترغبون يف �الن�سمام �إيلَّ يف مغامر�تي حول 

كادخار  �جلديدة،  �الأ�سياء  من  �لعديد  �سنتعّلم  �ملغامر�ت  هذه  خالل  �أفالطون؟   عامل 

بع�س �لنقود، و�اللتقاء باأ�سخا�س جدد.

�الأهم �أننا �سن�ستمتع كثري�ً خالل قيامنا بذلك و�سي�سبح لدينا �لكثري من �الأ�سدقاء 

�جلدد يف عامل �أفالطون، لهذ� عليكم �أن تعدو� �أنف�سكم وتت�رصفو� مثل �أفالطون. 

كل �الأطفال لديهم بع�س �سفات �أفالطون؟!!!

هذ� �سحيح! و�إن كنتم ال ت�سّدقونني، حاولو� �أن تتحّققو� من ذلك.

هل تريدون �أن تعرفو� كيف ت�سبهونني؟

�إن كنتم م�ستعّدين، دعونا نبد�أ.

1. �سعو� كفكم )�الأمين �أو �الأي�رص( على �لورقة.  

2.�أم�سكو� قلماً و�ر�سمو� �سكل 

كم على �لورقة. كِفّ

3.�رفعو� يَدكم عن �لورقة. 

ماذ� تَرَون �الآن؟  �أال ت�سبه 

�أ�سابُعكم �سكل ر�أ�سي؟ 

ا لت�سلو� �جلزء �الأ�سفل من �لر�سم.  4.�ر�سمو� خًطّ

5.�ر�سمو� عينني، و�أنفاً وفماً.

و�الآن بعد �أن �أ�سبحتم �أفر�د�ً يف عائلة �أفالطون، 

�أريدكم �أن تعرفوين باأنف�سكم.

12
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ومبا �أنني �أفالطون،�ساأعمل هذ� �لعام لكي �أكون

طو�ل �لوقت:

متاألقاً  

ًً م�رصقا  

��سمي : ..........................................

و�أحب كل �لنا�س.

تاريخ ميالدي: ..........................................

�أدر�س يف �ل�سف: ............................... �البتد�ئي

عمري :.............. �سنو�ت

بطاقة تعارف
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�أنا فرد يف عائلة �أفالطون، لطيف وح�ّسا�س.

كل �أفالطون هو فرد متمّيز.  ما ر�أيكم يف �أن تعطو� 

الأنف�سكم رمز�ً خا�ساً.

�لذي  �الإطار  د�خل  نف�سك  و�ر�سم  ��سمك،  �كتب 

يحمله �أفالطون.

�أنا �أفالطون

��سمي:........................................

�لرمز �لذي �خرتته : .......................
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�ن�ضمو� �إىل نادي �أفالطون

هل ر�سمتم �سورة الأنف�سكم؟

�أفالطون، هناك �لكثري من �الأ�سياء �لتي  �أ�سدقاء  �أ�سبحنا جميعاً  هذ� جيد! و�الآن وقد 

ميكن �أن نقوم بها معاً . ميكننا �أن نتعلم �أمور�ً جديدة ونلعب ونوِفّر بع�س �لنقود ونغّنَي 

ونر�سَم �أي�ساً.

ميكننا فعل �لكثري. �نتظرو�، عندي فكرة.

ملاذ� ال جنتمع كلنا �سوياً ؟ �أعرف �أنهم قامو� يف مد�ر�س �أخرى بت�سكيل نادٍ . �إنه ي�سبه 

�لنادي �الجتماعي. ما ر�أيكم �أن نن�سَمّ جميعاً �إىل �لنادي؟ �سيكون �الأمر م�سلياً وممتعاً.

هّيا بنا!! دعونا ن�سّكل نادي �أفالطون 

ون�سبَح جزء�ً من عامل �أفالطون.
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لكي تكون ع�ضو�ً يف نادي �أفالطون

لكي ت�سبح ع�سو�ً يف نادي �أفالطون مع كل زمالئك و�أ�سدقائك عليك �أن تقوم ببع�س 

�الأ�سياء.

حتّدث �أنت وزمالوؤك مع مدرِّ�سك �أو مدرِّ�ستَِك و�ختارو� ��سماً لناديكم.

�كتب ��سم ناديك......................... 

عندما بد�أ عادل وفريدة ت�سكيل �لنادي قرر� �أن يختار� لوناً للتعبري عنه.  فهل تريدون �أن 

تفعلو� مثلهما؟  ميكنكم �أن تختارو� لوناً �أو لونني لناديكم يتغري كل عام �إذ� �أردمت.

�أال تريدون �أن يكون لناديكم لون مميَّز ؟

وهكذ� يكون لون ناديكم هو �للون .........................

ثم قم بتلوين علم �أفالطون!!       
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.............
.............

امســـي:..........

.............
عمـــري :........

.............
اسم نادي أفالطون الذي أنتمي إليه ........

بطاقة ع�ضوية نادي �أفالطون

�ل�سنة،  �أمور�ً كثرية خالل هذه  �لنادي، �ستتعّلمون  �أع�ساء يف هذ�  �أ�سبحتم  �أنكم  ومبا 

من  مفيد�ً  �سيئاً  وت�سنعون  �ملال،  وتّدخرون  حتبونها،  �أ�سياء  جمع  ميكنكم  كيف  مثل 

كٌلّ منكم  ويهتم  �الآخرين،  تتعاونون مع  وكيف  �أو قدمية،  �أو م�ستعملة  �أ�سياء مهملة 

باالآخر ويرعاه.

كيف  ولكن  باأنف�ِسكم.  باإد�رته  تقومو�  �أن  وعليكم  بكم  خا�س  نادٍ  هو  �أفالطون  نادي 

�لذي  �لنادي  و�أفر�د  فريدة  �أفالطون؟  �سديقتي  نادي  �أع�ساء يف  �أنكم  �جلميع  �ستخربون 

على  تعليقها  ميكن  بهم  خا�سة  �سغرية  تعريف  بطاقات  ب�سنع  قامو�  �إليه  تنتمي 

مالب�سهم. هل ترغبون يف �سنع بطاقات تخ�سكم �أي�ساً؟

�بتكرو� معاً �سكالً موحد�ً لبطاقة �لتعريف �خلا�سة بناديكم، ميكنكم �أي�ساً �أن تزينوها 

من خالل ر�سم زهرة �أو حيو�ن �أو فاكهة �أو ما ترغبون به.
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لكي تكوَن �أفالطون

هناك طرق عديدة لكي تكونو� �أفالطون ...

يتاألّق  كما  وت�رصقون  تتاألّقون  جعلتكم  كثرية  باأ�سياء  �الأجازة  خالل  قمتم  و�أنّكم  البّد 

�أفالطون.  فيما يلي بع�س �الأ�سياء �لتي رمبا قمتم بها . لذ� لّونو� �لر�سوم �لتي ت�سري �إىل 

�الأفعال �لتي قمتم بها باللون �الأحمر،  و�الأفعال �الأخرى �لتي مل تقومو� بها باللون �الأزرق. 

ميكنكم �أن تقومو� بها هذ� �لعام يف �ملدر�سة و�أن تت�سّلو� وت�ستمتعو� يف �لوقت نف�سه، 

هيا بنا نبد�أ!!

لعبت كثري�ً.

تذّكرت �أن �أ�سَع بع�س �لنقود يف �سندوق �أفالطون

رميت كل �ملخلفات يف �سلة �ملهمالت.

تعّلمت �أمور�ً جديدة.
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�أكلت كل �لطعام �لذي كان يف طبقي.

و�سعت �ألعابي يف �أماكنها .

��ستعملت �لكلمات �ل�سحرية �لثالث . 

أنا أسف
لو سمحت

شكرًا

تعرفت على �أ�سدقاء جدد
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�أغنية �أفالطون

�أنك  �أغنية خا�سة بهم . ومبا  �أفالطون متميزون. ولذلك فقد قامو� بتاأليف  �أفر�د عائلة 

�أ�سبحت �الآن ع�سو�ً يف �لعائلة، ميكنك �أن تغني هذه �الأغنية .

أفالطون ... أفالطون      
  شخص سعيد وحنون

بيتسلى ويلعب ... أفالطون      
 وكل حياته أعياد وفنــون

 بيجمـــعنا ... أفالطون    
    ويساوي ما بينا بدون ظنون 

أفالطون ... أفالطون   
    شخص سعيد وحنون
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بيفرحـــنا ... أفالطون      
   ونلف معاه كل الكـــون

           وبيسعــدنا ...  أفالطون  
       ويخلصنا من الشجـــون 

أفالطون ... أفالطون    
   شخص سعيد وحنون

  بيشجعنـــا ... أفالطون     
  على التعاون مش السكـون
  ويحفـــزنا ... أفالطون   
  على التحويش بكل لـــون

 
أفالطون ... أفالطون   
   شخص سعيد وحنون
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عادل وكي�س �لبال�ضتيك

يف �أحد �الأيام كان عادل ي�سري قرب �ملطبخ فنظر بالد�خل لريى �إن كانت �أمه قد �نتهت من 

�إعد�د �لطعام حينها �سمع �سوت بكاء خافت.

كان �سقيق عادل �الأ�سغر نائماً، فمن يا تُرى كان يبكي ؟ �ساأل عادل نف�سه . ثم عال �سوت 

�لبكاء.  تتَبع عادل م�سدر �ل�ّسوت فر�أى كي�ساً بال�ستيكياً �سغري�ً تنهمر �لدموع منه.

كان �لكي�س حزيناً الأن �أحد �الأ�سخا�س تخّل�س منه و�ألقى به بعيد�ً، وذلك ي�سعره باأنه 

وحيٌد وعدمي �لفائدة.

ميكن  �لتي  باالأ�سياء  يلقي  �أال  تعّلم  عادل  لكن 

�ل�سغري  �لكي�س  . فالتقط  �أخرى  ��ستعمالها مرّة 

يجد  كان  مرّة  كل  يف  �أنه  وتذّكر  دموعه.   وم�سَح 

فيها �أ�سياء مفيدة �أو جميلة كاحلجارة و�الأ�سد�ف 

�أفالطون  �أن ي�سعها يف �سندوق  يريد  �لتي  و�لبذور 

هذه  بد�خله  يحمل  ما  يجد  يكن  مل  به،  �خلا�س 

�الأ�سياء ليعود بها �إىل �ملنزل.
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ثم خطرت له فكرة جّيدة، لقد قرّر �أن يجعل من �لكي�س �ل�سغري كي�ساً جميالً يحمل 

جميالً  يبدو  لكي  ويلّونَه  بالورق  �سيزيّنه  �إنه  �لكي�س  فاأخرب  يحبها.  �لتي  �أ�سياءه  فيه 

كان  لكنه  لعادل،  و�بت�سم  عارمة  ب�سعادة  �لكي�س  �سعر  للمدر�سة.   معه  و�سياأخذه 

�إن  �أنهم �سيلقون به بعيد�ً.  لكن عادل طماأنه وقال له  خائفاً من زمالء عادل و�عتقد 

زمالءه جميعاً مثل �أفالطون و�أنهم �سيعتنون به جيد�ً.
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وفكر عادل �أنه �سي�سع �أ�سياءه �لتي يحّبها يف �لكي�س ويحمله معه �أينما يذهب. 

فرِح �لكي�س الأن عادل جعله يبدو جميالً ومتاألقاًً.  وفّكر كم �سيكون جميالً ومفيد�ً لو �أن 

جميع �الأكيا�س وعلب �لكرتون و�لعبو�ت ح�سلت على نف�س �ملعاملة.
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فريدة وح�ضالت �لنقود

تقوم فريدة، �أحد �أع�ساء عائلة �أفالطون، كل يوم تقريباً بجمع �أ�سياء تعجبها وت�سعها 

�سوت  ت�سمع  �ل�سندوق،  يف  معدنية  نقود�ً  فريدة  ت�سع  عندما  �أفالطون.   �سندوق  يف 

رنينها وهي ترتطم مبحتويات �ل�سندوق.  �أما عندما تكون �لنقود ورقية، فت�سقط فيه 

دون �أن حتدث �سوتاً.

وحتر�س فريدة على �أن تُ�سقط �لنقودَ يف �ل�سندوق ولي�س يف �أي مكان �آخر.

�أنها كانت  �أمها  �أخربتها  �ل�سندوق،  يف  نقود�ً  ت�سع  فريدة  �الأيام، عندما كانت  �أحد  يف 

متلك �سندوقاً جتمع فيه نقودها عندما كانت �سغرية . لكنهم كانو� ي�سمونه ح�ّسالة 

مثلما تطلق عليه فريدة �الآن �سندوق �أفالطون .  وكانو� يف �لعادة ي�سعون فيه �لنقود 

�لتي ت�سُعها فريدة يف  �الأ�سياء  �الأم و�بت�سمت عندما �سمعت عن كل  .  فرِحت  فقط 

�سندوقها. 
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وقال �أفالطون لفريدة �إن �الأطفال يف �لعديد من �لدول يدخرون يف �سندوق مثلها.  

كما �أخربها �أن �سناديق �أفالطون تختلف من بلد �إىل �آخر . فبع�سها م�سنوع من �لفخار 

و�لبع�س �الآخر من �لبال�ستيك و�الآخر من �خل�سب �أو �ملعدن .

فرحت فريدة كثري�ً لفكرة �قتناء ح�ّسالة وقرّرت �أن تو��سل ��ستخد�م �سندوق �أفالطون 

كح�ّسالة جلمع �لنقود .

و�أنت00

 ما هي �ملو�د �لتي ��ستخدمتها يف �سنع �سندوق �أفالطون �خلا�س بك؟

هل قمَت بتزيينه؟

كيف يبدو �سندوق �أفالطون �خلا�س بَك؟

هل ميكن �أن تر�سَمه هنا لو �سمحت؟
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عادل ي�ضنع حمفظة

 من �لأكيا�س �لبال�ضتيكية

  ما هي �الأ�سياء �لز�ئدة �لتي ميكن �إعادة ��ستخد�مها؟

�مالأ قائمة بهذه �الأ�سياء هنا:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

..........،........................................................................................................

�لكثري من �الأ�سياء �لتي 

نعتقد �أنها عدمية �لفائدة 

لي�ست كذلك يف �حلقيقة. 

فكر جيد� يف �الأمر.
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�لكي�س  ق�سة  تذكرون  هل 

�أن  �لو�قع  يف  ميكنكم  ؟   �لبال�ستيكي 

جتعلو� �الأكيا�س �ل�سغرية �سعيدة �إذ� �سنعتم 

�أن  �ملمتع  من  �سيكون  �سغرية.  حمفظة  منها 

نقودكم  فيها  حتملون  لكم  نقود  حمفظة  ت�سنعو� 

�ملعدنية و�لورقية. 

تعودنا �أن نرمي �لورق و�لبال�ستيك

بعد كل ��ستعمال

ويقول �لورق و�لبال�ستيك :

»ملاذ� تلقون بنا بدالً من �أن ت�ستفيدو� منا؟«

»هذ� �سحيح« يقول كل �أع�ساء �أفالطون،

و�ل�سمغ،  �ملق�س  ن�ستخدم  دعونا 

لنق�س ونل�سق .
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�أفالطون يتاألق

�أفالطون متاألق د�ئماً، ليالً و نهار�ً و�أنا مثله، �ساأكون متاألّقاً وم�رصقاً . كل �أفالطون لديه 

عينان �سغريتان وجميلتان باألو�ن خمتلفة،و�أنا لدي عينان بالّلون :.........................

)�الأ�سود/�لبّني/�لرمادي/�الأزرق/�الأخ�رص ...(

فهذه  خمتلفة،  قدر�ت  منهم  لكل  كان  و�إن  حتى  متميزون،  �أفالطون  نادي  �أع�ساء  كل 

لي�ست م�سكلة، فكل مّنا قادر على �أن يقوم باأمور جديدة بطريقة �أو باأخرى.

ن�سرتي  �أن  ميكننا  �لنقود  جنمع  وعندما   ، �سناديقنا  يف  �ملف�ّسلة  �أ�سياءنا  ن�سع  كّلنا 

�لهد�يا و�لكتب و�الألعاب .

معاً نتعّلم �أ�سياء جديدة كل يوم �سو�ء ونحن نعمل �أو نلعب، و�سعارنا �أن نكون د�ئماً 

�سعد�ء مبت�سمني.
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يف �أ�رستي نلعب ونعمل معاً، ونت�ضارك يف كل �ضيء، �مل�ضاركة متعة كبرية وت�ضاعدنا 

�لتعاون  ويجمعنا  بع�ضنا  نحب  لأننا  و�أفرح  يحبونني،  وهم  �أ�رستي  .�أحب  جميعاً 

و�مل�ضاركة.

حاول �أن تر�ضم �ضورة لعائلتك يف هذ� �لإطار
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نحن عائلة كبرية و�سعيدة.

هل ميكنك �أن ت�سف ما تر�ه يف �ل�سورة؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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�أفالطون يف �ملنزل

ي�سارك 
ُ
كل عائلة لها ما مييزها.  فال توجد عائلتان متماثلتان . ويف عائلتك، كل �سخ�س 

ويقوم بكل �لعمل �ملطلوب منه بحب . هناك من يوفر �ملال لهذه �لعائلة، و من يقوم 

باإعد�د �لطعام، و من يقوم بتنظيف �ملنزل وترتيبه .  فهل عرّبت عن مدى �متنانك لهم 

على كل ما يفعلونه من �أجلك ؟  �أو هل حاولت م�ساعدتهم ؟ �إذ� كنت قد فعلت ذلك، 

فهذ� يعني �أنك قمت بعمل ر�ئع.

ولكن �إن مل تفعل، فال تقلق، ميكنك �أن تبد�أ بذلك فور�ً.

�أ�ساعد يف حت�سري �لطعام

�أ�سع �الأ�سياء يف �أماكنها

�أغلق �الأنو�ر عند عدم �حتياجها

�أرتب �رصيري
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نحن نحُبّ �أفر�د عائلتنا.  دعونا �ليوم ن�سكرهم ونقدم هدية �سنعناها خ�سي�ساً من 

�أجلهم.  عليكم �أوالً �أن تقرِّرو� ما �لذي تريدون تقدميه �إليهم.  �قرتح �أفالطون �أن يهديهم 

عرو�سة ورقية متحركة.  �إليكم طريقة �سنع  هذه �لّلعبة �ل�سغرية.

	 لّونو� �ل�سور �ملو�سحة �أدناه و�ل�سقوها على ورق مقّوى ثم ق�ّسوها . 

	  قومو� بعد ذلك بل�سق �ل�سور على �أعو�د خ�سبية.
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هذ� ما �ستبدو عليه �لّلعبة 

�لتي �ست�سنعونها.
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�الآن وقد تعّلمتم طريقة �سنعها، دعونا نرى ماذ� لديكم يف �ملنزل ل�سنع �لعرو�سة وما هي 

�الأ�سياء �لتي حتتاجون �رص�ءها من �ل�سوق.

قائمة �مل�سرتيات:

............................................................ -1

............................................................ -2

............................................................-3

مهالً، ولكن من �أين �ستح�سلون على �ملال لت�سرتو� كل �الأ�سياء �لتي يف �لقائمة؟

هل ن�سيتم �سندوق �أفالطون �خلا�س بكم؟  هّيا بنا نفتح �ل�سندوق ونرى كم من 

�ملقتنيات و�لنقود جمعنا.

هل جمعت كل �سيء �أنت بحاجة �إليه؟

��ساأل �أ�سدقاءك عن �الأ�سياء �لتي تنق�سك و�أعطهم �الأ�سياء �لتي يحتاجونها.

يف �سندوق �أفالطون �خلا�س بي قمت بجمع

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

............................................................

.....................................................

.....................................................

متّتعو� ب�رص�ء �أغر��سكم.
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تذّكرو� �أنكم رمبا ال ت�ستطيعون �أن 

تقدمو� هدية كل يوم، لكن ميكنكم �أن 

حتيو� �أفر�د عائلتكم لكي تعرّبو� لهم 

عن مدى حبكم

�أفر�د عائلتك يقومون باأ�سياء 

كثرية من �أجلك، وهم يت�ساركون 

معاً ليجعلوك �سعيد�ً. عليك �أن 

تفعل �سيئا لكي تظهر لهم مدى 

حبك لهم، لذلك �بد�أ باأن تقول 

لهم "�سكر�"!!

�أظهرو� لالآخرين مدى 

�متنانكم وحبكم.
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عادل وفريدة طفالن من عائلة �أفالطون

عادل وفريدة طفالن متاألّقان من عائلة �أفالطون. بعد �ملدر�سة وبعد �أن �أنهيا و�جباتهما 

�لطاوالت  عن  �لغبار  م�سحا  ثم  �لعائلة،  قطة  و�أطعما  �لنباتات،  بري  قاما  �ليومية، 

و�لكر��سي، وقاما برتتيب �ألعابهما و�أ�رصتهما وكتبهما.

قرر عادل وفريدة �خلروج ل�رص�ء ما يحتاجانه ل�سنع هديتهما .  مل يكن م�سموحاً لهما 

. لذلك طلبت فريدة من  �أن يقدما مفاجاأة الأهلهما  �أر�د�  �أن يذهبا مبفردهما، ولكنهما 

قريب لهما يكربهما يف �لعمر وي�سكن قريباً من بيتهما �أن يذهب معهما.

�ساح عادل وفريدة »�إىل �للقاء يا �أمي، نحن ذ�هبان ل�رص�ء بع�س �الأغر��س « ، �أجابت �أمهما 

�أن  �لي�سار جمّدد�ً قبل  و�إىل  �إىل �ليمني  �إىل �لي�سار ثم  �إىل �لطريق.  تلّفتا  قائلة »�نتبها 

تقطعا �لطريق وال ت�رصعا «،  وغادر �الثنان �إىل �ملتجر.
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�أفالطون يذهب للت�ضّوق 

�ساهد�  و�الأ�سياء.   �الأ�سخا�س  من  �لكثري  �ل�سوق  �إىل  طريقهما  يف  وفريدة  عادل  ر�أى 

بالقرب منهما،  تنبح وهي تطارد �لقطط، و�سيار�ت متر  �أ�سجار�ً كبرية و�سغرية، وكالباً 

وبائع �حلليب و�خل�سار.  كما �سادفا عدد�ً من �الأقارب يف �لطريق، و�ساهد� �لبقال وهو يزن 

بع�س �الأرز ل�سيدة .
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هيا نلون هذه �ل�ضورة .



أفالطون
41

يف �ل�ضوق

��ستمتع عادل وفريدة كثري�ً مب�ساهدة كل تلك �الأ�سياء يف �ل�سوق .  �أبهجتهما �الألو�ن 

و�لرو�ئح و�الأ�سو�ت . �سمعا �أ�سخا�ساً يتحدثون عن �الأ�سعار، وكلمات مثل غاٍل ورخي�س.  

كما ��ستمتعا مب�ساهدة متجر �الألعاب وحمل �حللوى.

ل�ساحب  ويدفعون  حمافظهم  من  �ملال  يخرجون  �لنا�س  كان  �ل�سوق،  يف  ركن  كل  يف 

�ملتجر . �ساهد عادل وفريدة �أنو�عاً خمتلفة من �ملحافظ باأ�سكال خمتلفة.  بع�سها كان 

طويالً وبع�سها ق�سري�ً، بع�سها كان كبري�ً و�الآخر �سغري�ً، بع�سها م�سنوع من �جللد �أو 

�لقما�س، بع�سها مزيّن باالأزهار و�أخرى باخليوط.

حتى �أن بع�س �الأ�سخا�س كانو� يلفون �لنقود يف مناديل �أو ي�سعونها د�خل �أحزمتهم .  

لقد كان عادل وفريدة م�رصورين الأنهما كانا يحمالن �لنقود يف حمفظة �أفالطون �خلا�سة 

بهما .
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وعود �أفالطون �لثالثة

�أو  �ملقّوى  �لورق  �إىل  يحتاجان  كانا  قائمتهما.   ور�جعا  �ملتجر  �إىل  وفريدة  عادل  و�سل 

�لكرتون و�ل�سمغ.  كان �ملتجر مزدحماً ، وكان عليهما �نتظار دورهما ولكنهما تعجال 

ل�رص�ء ما يحتاجانه و�لعودة ب�رصعة �إىل �ملنزل.  وبالرغم من �أنهما وجد� �أن �لورق و�ل�سمغ 

لل�سوق:  �سابقة  زيارة  يف  �أمهما  قالته  ما  تذّكر�  و  �نتظر�،  لكنهما  منهما،  بالقرب 

ماذ�  له  قوال  ي�ساعدكما،  �أن  �ملتجر  �ساحب  من  �طلبا   . �ملتجر  يف  �النتظار  »عليكما 

تدفعا  �أن  دون  �ملتجر  �سيئا من  تاأخذ�  ال    . �لثمن  و�دفعا  �ل�سعر  ��ستفهما عن  تريد�ن، 

ثمنه«. تذّكر عادل وفريدة �لوعود �لثالثة �لتي �أو�ستهما �أمهما �أن يلتزما بها...

» كن أمينًا «

» كن صادقًا «

» كن رحيمًا ومتعاونًا «
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�لالزم.  �ملبلغ  الأنهما كانا يحمالن  وفرحا  �لثمن،  �ملتجر عن  وفريدة �ساحب  �ساأل عادل 

دفعا �لثمن و�أخذ� كي�س �مل�سرتيات.

كان عادل وفريدة فرحني الأنهما ��سرتيا �الأ�سياء �لتي يحتاجونها . والحظا وهما ينظر�ن 

حولهما �أن كل �سخ�س يف �ل�سوق يحمل بع�س �ملال معه، و�أنهما بدون هذ� �ملال ما كانا 

ي�ستطيعان �رص�ء �أي غر�س من �ملتاجر.
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بعد �أن عاد عادل وفريدة �إىل �ملنزل، قاال الأمهما كل ما حدث معهما خالل زيارة �ملتجر. ثم 

جل�سا ل�سنع �لعرو�سة �لورقية.

ومثل عادل وفريدة، ميكنكم �أن ت�سنعو� عرو�سة كرتونية وتقدموها الأهلكم تعبري�ً عن 

�متنانكم و�سكركم لهم.

نحن نرى قطعاً خمتلفة من �لنقود �ملعدنية من حولنا. �إليكم لعبة م�سلية ميكنكم 

�أن تقومو� بها.

	 خذو� بع�س �لقطع �لنقدية. 

	 �سعو� فوقها ورقة بي�ساء. 

	 ظللو� عليها بالقلم �لر�سا�س.

�أ�سبح باإمكانكم �الآن �أن ترو� �لرقم �أو �حلروف �ملنقو�سة على قطعة �لنقود على �لورقة. 

�ألي�س ذلك ممتعاً؟؟
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 اليوم ده عيد ميالدي 

هعمل حاجة مفيـدة

الكل هيفــرح بيها

ومحدش زي الثـاني

اليوم ده عيد ميالدي

هعمل حاجة مفيـدة 

ومامتي اجلميلة حتعمل حلوي

وهتحكي لنا حكايــة 

اليوم ده عيد ميالدي

هعمل حاجة مفيـدة 

وده أجمل األعياد

وأعزم كل األوالد                   

ويشارك في اإلعداد        

بس ده سر الوداد

وده أجمل األعياد        

وأعزم كل األوالد        

كتيرة تكفي كل األعداد

حنكيها لألحفـاد

وده أجمل األعياد

وأعزم كل األوالد

عيد ميالد �أفالطون
     يقول �أفالطون،   
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ق�ضة �لكعكة

كان هناك �سديقتان، �الأوىل تدعى نادية و�لثانية �سارة . ويف يوم من �الأيام �أر�دتا �أن تاأكال 

يف  جميلة  كعكة  ر�أت  قد  �سارة  كانت  كعكة.  ل�رص�ء  �حللوى  حمل  �إىل  فذهبتا  �حللوى 

منزل �سديقة لها فقالت للحلو�ين �إنها تريد كعكة مثلها.  �أجابها �حللو�ين �أن باإمكانه 

�إىل �لدجاجة لتح�رص  �أن تذهب  �لبي�س.  وطلب منها  �إىل  �سنع �لكعكة لكنه يحتاج 

بي�ساً.  لكن �لدجاجة كانت بعيدةً ومل تكن �سارة ترغب يف �أن ت�سري كل تلك �مل�سافة.  

وهكذ� مل حت�رص �سارة �لبي�س ومل حت�سل على �لكعكة.

ميكنها  �أنه  لها  قالت  �لدجاجة  لكن  �لبي�س  لتح�رصَ  �ملزرعة  �إىل  ذهبت  فقد  نادية  �أما 

فقط �أن تعطيها �لبي�س �إذ� ح�سلت على بع�س �حلبوب. 

لكنه  �حلبوب،  بع�س  لتطلب  �لفالح  �إىل  نادية  فذهبت 

بع�س  له  �أح�رصت  �إن  �حلبوب  يعطيها  �أن  وعدها 

�حلجارة ليبني �حلظرية.  وعندما وجدت نادية �سانع 

�لطوب، طلب منها �أن حت�رص له �ملاء ليخلَطه بالطني.  

فاأح�رصت له �ملاء من �ل�سنبور لي�سنع �لطوب.
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حملت نادية �لطوب �لثقيل �إىل �لفالح �لذي �سعد به كثري�ً فاأعطاها �حلبوب.  فاأعطت 

�حلبوب �إىل �لدجاجة �جلائعة �لتي �أعطتها بدورها بي�ساً.  حملت نادية �لبي�س �إىل �خلباز 

�لذي خبز لها كعكة كبرية ولذيذة . �أخذت نادية �لكعكة �إىل �ملنزل ودعت كل �أ�سحابها 

لي�ساركوها.

ويف نهاية �لق�ّسة دعنا نت�ساءل، »من منهما �أفالطون، نادية �أم �سارة«.

بالتاأكيد هي »نادية«،  الأنها �ساعدت �جلميع وتعاونت معهم،  ولكي تكونو� �أفالطون، 

عليكم �أن ت�ساعدو� �الآخرين و�أن ت�ساركوهم، متاماً كما فعلت نادية«.
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نحن نكمل بع�ضنا

�حللوى  قالب  لتح�سل على  �جلميع  نادية مب�ساعدة  قامت  وعرفتم كيف  �لق�سة  قر�أمت 

�لذي رغبت فيه. �نظرو� �إىل �ل�سورة �ملو�سحة �أدناه لتعرفو� كيف �أن �لعامل من حولكم 

كبري.

فهناك �أ�سخا�س ي�ساعدونكم للح�سول على �الأ�سياء �لتي حتتاجونها.  قد ال تعرفونهم 

�أو تعلمون بوجودهم.  فهناك �لفالح �لذي يزرع �حلبوب، و�سائق �جلر�ر �لذي يحملها �إىل 

�ملدينة، و�أ�سخا�س �آخرون يحملونها �إىل �ملتاجر، وبقالون يبيعونها للنا�س �لذين يخبزونها 
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لكم. و�الآن عرفتم كم فردً� ي�ساعدكم، وكم من �الأ�سياء حتتاجون . لكي حت�سلو� على �لطعام 

�لذي حتبونه .  تذّكرو� �أن ت�سكروهم جميعاً يف عقلكم ويف قلبكم قبل �أن تتناولو� طعامكم.
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متألق طـول اليوم أنا أفالطــــون  

علشان خاطر تدوم وبعمل حاجة مفيدة  

ويشيلوا عني الهموم  الناس بيسـاعدوني  

داميــا داميــا علــطول وانا بشـــــاركهم  

متــألق طــول اليـوم  أنا أفالطـــــــــون  

علشــان خـاطر تدوم وبعمل حاجة مفيدة  

 

مع أهـلي واألصـحاب  وحيــاتي جميـــلة 

أساعدهم ويساعدوني  وده طـبع األحبــــاب

 

متـألق طــول اليــوم أنا أفالطـــــــــون  

علشان خـــاطر تدوم وبعمل حاجة مفيدة  

�أفالطون 

يفكر يف 

كل من 

حوله
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خالل أجازتي

سأستمتع كثيراً .

سألعب مع اجلميع

و سأمرح دون أن أؤذي أحدا 

أو أسبب ضرراً ألي شيء.

سأواصل جمع األشياء 

ووضع النقود في صندوق 

أفالطون.  لن أنسى وعد 

أفالطون.

وسأظل مرحاً وأبذل 

جهدي وأقوم بكل شيء 

أستطيع تنفيذه.

�أفالطون يتاألق خالل �لأجازة
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هناك �أ�سخا�س من خارج عائلتكم ي�ساعدونكم.  �أال تعتقدون �أن عليكم �أن تعرفو� 

�ملزيد عنهم؟

خالل �الأجازة، تعرّفو� على �أربعة �أ�سخا�س قامو� مب�ساعدتكم 

)من غري �أفر�د عائلتكم( و��ساألوهم �الأ�سئلة �لتالية:

1– ��سم �ل�سخ�س: ....................................................................................

2 – ماذ� يعمل: ..........................................................................................

3 – طعامه �ملف�ّسل: ..................................................................................

4 – هو�يته �ملف�ّسلة: ..................................................................................

1– ��سم �ل�سخ�س: ....................................................................................

2 – ماذ� يعمل: ..........................................................................................

3 – طعامه �ملف�ّسل: ..................................................................................

4 – هو�يته �ملف�ّسلة: ..................................................................................
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1– ��سم �ل�سخ�س: ....................................................................................

2 – ماذ� يعمل: ..........................................................................................

3 – طعامه �ملف�ّسل: ..................................................................................

4 – هو�يته �ملف�ّسلة: ..................................................................................

1– ��سم �ل�سخ�س: ....................................................................................

2 – ماذ� يعمل: ..........................................................................................

3 – طعامه �ملف�ّسل: ..................................................................................

4 – هو�يته �ملف�ّسلة: ..................................................................................
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عزيزي �أفالطون،

مبا �أنك �أ�سبحت �ليوم تعرف من هوؤالء �الأ�سخا�س، ميكنك �أن ت�سنع هدية لكي ت�سكرَهم 

على كل ما فعلوه من �أجلك.

�، لقد ذهب لزيارة  عندما تكونون يف �أجازة، ماذ� يفعل �أفالطون؟  �أفالطون م�سغول جًدّ

�أفر�د �آخرين من عائلة �أفالطون يف �لهند، و�الأرجنتني، و�لرب�زيل و�أوغند� ومايل و�لفلبني.

و�الآن مبنا�سبة وجود �أفالطون يف م�رص، حاول �أن تر�سم �أحد معامل بلدك ليتعرف عليها 

�أفالطون.
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�أفالطون يح�ضل على و�ضام  

عزيزي �أفالطون،

�سندوق  يف  نقود�ً  وجمعت  جيدة  باأعمال  قمت  �لعام.  طو�ل  ومرحاً  م�رصقاً  كنت  لقد 

و�أ�سدقاوؤك فخورون بك. ونحن  و�أهلك  �أ�ساتذتك  �لنا�س من حولِك.  و�أ�سعدت  �أفالطون 

نوّد �أن نعرِبّ لك عن مدى تقديرنا ملا قمت به من خالل منحك "و�سام �أفالطون".

ق�س �مليد�لية يف �لر�سم �أدناه و�كتب ��سمك و�سفك و��سم �لنادي �لذي تنت�سب �إليه.
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قائمة باأ�شماء ال�شادة امل�شاركني يف 

اإعداد وتطوير الأدلة التدريبية لربنامج اأفالطون

�أوالً: �الإ�رص�ف �لعام      

                                      �ل�سيدة / م�سرية خطاب

              وزيرة �لدولة لالأ�رصة و�ل�سكان

ثانياً: حركة �أفالطون �لدولية  

�ل�سيدة/ جريو بيالموري،  �ملدير �لتنفيذي للحركة

�أ / �سو�سن يو�سف،  مدير �لرب�مج مبنطقة �أفريقيا و�ل�رصق �الأو�سط

ثالثاً: �ملجل�س �لقومي للطفولة و�الأمومة بوز�رة �لدولة لالأ�رصة و�ل�سكان 

�ل�سفري/ ح�سني �ل�سدر،  م�ست�سار �لوز�رة

�أ / عمرو ح�سن عثمان،  من�سق عام �لربنامج

�أ / ر�نده فار�س،  م�ساعد �ملن�سق �لعام للربنامج

�أ / هالة بركة،  م�ساعد �ملن�سق �لعام للربنامج

 �أ/ ر�سا هيكل،  من�سق �لربنامج باملد�ر�س �ل�سديقة للفتيات

�أ / حممود �سالح،  متابع ميد�ين للربنامج

�أ / �ل�سيماء عبد �ملنعم،  �سكرترية �لربنامج

ر�بعاً: وز�رة �لرتبية و�لتعليم

�أ / عمرو �لد�سوقي،  �الإد�رة �لعامة للرتبية �الجتماعية

�أ / �أمني �لد�سوقي،  �الإد�رة �لعامة للرتبية �الجتماعية

خام�ساً: �خلرب�ء

د/ حممد فوزي، مدر�س م�ساعد بق�سم �ملناهج وطرق �لتدري�س بكلية �لرتبية

د/ نهلة �أمني ، ��ست�ساري علم �لنف�س

�ساد�ساً: جمموعة قرنا�س �الإعالمية   


