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

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

كادخار 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.
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أفالطون

�أنا �أفالطون

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

عائلتي و�أ�سحابي ي�سّمونني : .................................

�أحب �أن ينادوين با�سم  : .................................

�أنا �أنتمي �إىل مدر�سة : .................................

و�أدر�س يف �ل�سنة : .................................

و�لف�سل : .................................

طويل : ................................. �سم، ووزين  : ................كجم

لوين �ملف�ّسل هو : .................................

و�أحب �أن �أرتدي : .................................

�خرت رمزك : .................................

�ر�سم �سورة تعرب عن هذ� �لرمز
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�ن�ضمو� �إىل نادي �أفالطون

�أن  ميكن  �لتي  �الأ�سياء  من  �لكثري  هناك  �أفالطون،  �أ�سدقاء  جميعاً  �أ�سبحنا  وقد  و�الآن 

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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بطاقة ع�ضوية نادي �أفالطون

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

.............
امســـي:.......

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

.............
عمـــري :.......

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

اسم نادي أفالطون الذي أنتمي إليه .....

�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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�أغنية �أفالطون

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

�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 
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أفالطون ... أفالطون   
    شخص سعيد وحنون

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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ً �أفالطون يقطع وعد�

خالل �أول �جتماع عقده نادي �أفالطون، تذكر جميع �الأع�ساء �أن يقطعو� وعد �أفالطون.

�أنا ..................................

�أنا �أفالطون.
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�أعد �أن:

	 �أكون �أميناً.

كل  الأفعل  و�سعي  يف  ما  كل  	 �أبذل 

�سيء على �أح�سن وجه.

	 �أ�سارك م�ساعري مع �أ�سدقائي و�أفر�د 

عائلتي.

	 �أجمع �الأ�سياءَ �لتي �أحبها.

	 �أّدخرَ يف �سندوق �أفالطون.

�أذى  باأي  �أت�سبب  و�أال  �سادقاً  	 �أكون 

الأحد. 

و�ساأكون  يوم،  كل  �ساأتاألّق  باأين  	 و�أعد 

�أفالطون متميز�ً على �لدو�م.
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�أفالطون ي�ضنع دفرت توفري

لقد �أ�سبح عمر �سندوق �أفالطون �لذي قمتم ب�سنعه عاماً!! و�إن مل يكن لديك دفرت 

ميكنك �أن تبد�أ �الآن.

�أل�ستم �سعد�ءَ الأنكم متلكون �سندوقاً حتتفظون فيه باالأ�سياء �لتي حتّبونها و�لنقود 

�لتي تّدخرونها؟  هل كنتم ت�سّجلون ما ت�سعونه وما تاأخذونه من �ل�سندوق وبالتايل 

ما بقي فيه؟؟  �أم �أن �الأمر بات حمرّي�ً بع�س �ل�سيء؟

لقد تو�سل �أفالطون �إىل �أن �سنع دفرت توفري هو �أح�سن طريقة حتى تعرفو� كل هذه 

�الأمور.  هيا بنا �إذن ن�سنَع دفرت توفري �أفالطون وغالفاً ن�سعه فيه.

�إليكم طريقة �سنعه.
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�ملو�د �لتي حتتاجونها: 

ورقتان )ورق م�سطر(

مق�س

�سمغ

قلم

ممحاة

�أقالم تلوين، وغريها من مو�د �لتزيني 

)�ختياري(.

طريقة �سنع �لدفرت:

من  و�طوهما  �لورقتني  �أح�رص   .1

�لو�سط. 

2. �سع بع�س �ل�سمغ مكان �لطي 

و�ل�سقهما معاً.  

�أربع  من  دفرت  �الآن  لديك  �أ�سبح 

�سفحات.
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3. �ر�سم �خلطوط �لطولية لتحّدد �الأعمدة �لتي �ستكتب فيها �لتاريخ وقيمة �لنقود �لتي 

ت�سعها يف �ل�سندوق و�لنقود �لتي تاأخذها منه وكم تبقى لديك يف �سندوق �أفالطون، 

كما يف �جلدول �لتايل: 

�ليوم 

و�لتاريخ
�ل�سحب�مل�سدر�الإيد�ع

�سبب 

�ل�سحب

�إجمايل 

�ملبلغ

توقيع 

�لطالب

4. �كتب يف نهاية كل �سفحة من �لدفرت :

بيان ل�سهر.............................................. لعام.............................................

توقيع �لطالب......................................... توقيع �سكرتري �لبنك......................

توقيع �ملي�رص/ �الأخ�سائي �الجتماعي .....................توقيع �مل�رصف ...................

معنا  نحمله  لكي  للدفرت  غالفاً  ن�سنع  دعونا  جاهز�ً،  �لتوفري  دفرت  �أ�سبح  وقد  �الآن 

بعناية.

�لتي  باالألو�ن  وزينه  مقوى  ورق  على  و�ل�سقه  ق�سه  ثم  �لغالف  على  بياناتك  �كتب 

تف�سلها، و�سع �لدفرت بد�خله، وحدد مع �أع�ساء �لنادي ��سماً للدفرت.
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على كل شكل ولون 

الورق أصل الفنون    

الورق أشكال وألوان

أحمر وأزرق وأسود كمان    

على كل شكل ولون 

الورق أصل الفنون    

الورق نعمل بيه أكياس

نشيل فيها حاجات الناس    

على كل شكل ولون 

الورق أصل الفنون    

أوعى ترمي الورق وعليك

نفسك تلوم خلي حب الناس لك يدوم    

على كل شكل ولون 

الورق أصل الفنون    

من الورق القدمي بنعمل حاجة مفيدة

فراشات وعصافير ومحفظة جديدة    

 على كل شكل ولون 

     الورق أصل الفنون

�أغنية �لورق
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ق�ضة �لأمانة

�سعر عادل وفريدة مبتعة كبرية بعد �أول زيارة لهما لل�سوق. لقد �سنعا حمفظتي نقود 

جديدتني يحمالن فيهما نقودهما.  يف �أحد �الأيام، طلبت و�لدة عادل منه �أن يذهب �إىل 

�ل�سوق لي�سرتَي لها بع�س �لفاكهة. �أعطته بع�س �لنقود، وو�سعها بعناية يف حمفظته. 

�لبائع عن  . �ساأل  �أن ي�سرتَي منه  �إىل �ل�سوق حيث وجد تفاحاً �سهياً، فقرر  ذهب عادل 

�ل�سعر و�أعطاه �ملال . فاأعاد �إليه �لبائع �لباقي قطعاً نقدية �سغرية.
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كان عادل مو�ظباً على و�سع �لنقود يف �سندوق �أفالطون، لكنه يف �ليومني �الأخريين �أنفق 

لدى  مما  �أقل  مبلغ  لديه  �أ�سبح  لذلك  �ل�سندوق،  يف  ي�سعها  �أن  عليه  كان  �لتي  �لنقود 

فريدة.  وكان يريد �للحاق بها، فقرر �أن ياأخذ بع�س �لنقود �لتي عليه �أن يعيدها �إىل �أمه 

بعد �رص�ئه �لتفاح لي�سعها يف �سندوق �أفالطون.

وبالرغم من �سعور عادل بالذنب نحو ت�رصفه �خلاطئ فلقد متادى يف خطئه وكذب على 

�أمه ب�ساأن �لنقود �لتي �أعادها �إليه �لبائع.  وقام عادل بهدوء بو�سع �لقرو�س يف �سندوق 

�أفالطون.  كان مرتبكاً ملا فعل لكنه فرح الأن �ملبلغ �ملوجود يف �سندوق �أفالطون قد ز�د.
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ِه. �سعرت فريدة باأن  كان عادل ي�سعر باحلزن منذ �ليوم �لذي مل يُِعْد فيه �لنقود �إىل �أِمّ

عادل حزين من �سيء ما . حتدثت فريدة �إليه و�ساألته ملاذ� هو حزين . ومبا �أن عادل وفريدة 

�سديقان، فقد �أخربها مبا فعله . �ُسِدمت فريدة ل�سماعها ذلك، لكنها عرفت �أن عادل 

خائف وحزين جد�ً . فقالت له �أن �أف�سل �سيء يفعله هو �أن يكون �سادقاً و�أن يت�رصَّف 

�أنه �ختار  �إال  �أنه كان خائفاً جد�ً،  ُه بذلك. ورغم  �أَمّ �لفور لي�سحَح خطاأه ويخربَ  على 

�الأمانة و�ل�سدق.
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 ففي �مل�ساء، عندما عادت و�لدته من �لعمل، ذهب عادل �إليها و�أخربها مبا فعله . �نزعجت 

�الأم كثري�ً عندما �سمعت ما قاله. لكنها كانت هادئة و�سامتة و�أعدت له كوب �حلليب 

ه قالت له ب�سوت حازم  لي�رصبَه.  كان عادل خائفاً جد�ً وعلى و�ْسك �أن يبكي . لكن �أَمّ

�أنها حزنت كثري�ً ملا فعله و�أنها تريده �أن ياأخذ �لقطعة �لنقدية من �سندوقه ويعيدها 

ه �إليه و�أخذته بني ذر�عيها وعانقته  �إليها ففعل عادل ذلك على �لفور، عندها �جتهت �أُمّ

�أن يت�رصّف  وقرر  �أنها �سعيدة جد�ً يف �لوقت نف�ِسه، الأنه كان �سادقاً  وقالت له  طويالً 

وي�سلح ما فعله، مثل �أفالطون .

وعندما كان عادل ي�ساعد �أمه يف �إعد�د طعام �لع�ساء، طلبت منه �أن يفّكرَ يف �الأ�سباب 

�لتي جعلته ياأخذ �لنقود ؟ فهل تعرفون �أنتم ؟

�كتبو� �الأ�سباب ...................................................................................................

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

ه �أنه كان منزعجاً الأن لديه يف �ل�سندوق نقود�ً  �أقل  فّكر عادل لبع�س �لوقت ثم قال الأِمّ

مما لدى فريدة. �بت�سمت �الأم و�رصحت له �أننا عندما نفعل �سيئاً فاإن �لهدف من ذلك ال 

يكون �لتناف�س مع بع�سنا �لبع�س، فعلينا �أن نح�سن �لت�رصف و�أن تكون �أفعالنا بدون 

غ�س �أو كذب.
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�أفالطون ي�ضعر

قد ن�سرتك �أو نختلف مع �الآخرين يف بع�س �ل�سفات، فنحن ب�رص ولدينا �أ�سياء م�سرتكة 

ومنها م�ساعرنا.  ولكي تكون متميز�ً كاأفالطون، �كت�سف م�ساعرَك وفّكر فيما ميكنُك 

�أن تفعله عندما ت�سعر باأنك �سعيد، �أو حزين، �أو غ�سبان، �أو خائف.

دْعنا نبد�أ باأن نغني �أغنية »بقوم من نومي« .

أصبح على أمي أول ما أفتح عنيه

وال أزعل حد مني وال أزعل أنا كمان

وال أسيب حد خايف وال حتى غضبان

داميًا أقوم من نومي في الصبحية

أصبح على أمي أول ما أفتح عنيه
داميًا أقوم من نومي في الصبحية

أصبح على أمي أول ما أفتح عينيه

وحتلى لي الصحبة والضحك والتسلية

وبالقي نفسي طاير والزهور من حواليه

داميًا أقوم من نومي في الصبحية
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�أفالطون ي�ضعر

قد ن�سرتك �أو نختلف مع �الآخرين يف بع�س �ل�سفات، فنحن ب�رص ولدينا �أ�سياء م�سرتكة 

ومنها م�ساعرنا.  ولكي تكون متميز�ً كاأفالطون، �كت�سف م�ساعرَك وفّكر فيما ميكنُك 

�أن تفعله عندما ت�سعر باأنك �سعيد، �أو حزين، �أو غ�سبان، �أو خائف.

دْعنا نبد�أ باأن نغني �أغنية »بقوم من نومي« .

أصبح على أمي أول ما أفتح عنيه

وال أزعل حد مني وال أزعل أنا كمان

وال أسيب حد خايف وال حتى غضبان

داميًا أقوم من نومي في الصبحية

أصبح على أمي أول ما أفتح عنيه
داميًا أقوم من نومي في الصبحية

أصبح على أمي أول ما أفتح عينيه

وحتلى لي الصحبة والضحك والتسلية

وبالقي نفسي طاير والزهور من حواليه

داميًا أقوم من نومي في الصبحية
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�أ�ضعر بال�ضعادة عندما ...

قد ي�سعر كل منا باأنه �سعيد . �إليكم بع�س �ملو�قف �لتي ميكن �أن ت�سعرو� فيها �أنكم 

�سعد�ء .

�إن وجدت مفاجاأة يف �سندوق �أفالطون و�أخرجتها وتاأملتها.

عندما �أتلقى هديّة، �أ�سعر 

باأين �سخ�س مُمّيز.

عندما ي�سّمني �أبي

وتقبِّلني �أّمي
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�أنت تريد �أن تفرح، 

و�لفرح �حلقيقي هو �أن 

جتعل �الآخرين من حولَِك 

�سعد�ء �أي�ساً!

�كتب عن منا�سبتني جتعالنك ت�سعر ب�سعادة:

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

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

�أو  �أفالطون  �سندوق  يف  �أ�سياء  ت�سع  عندما  بالفرح  ت�سعر  يجعلك  و�حد�ً  �سبباً  �كتب 

جتمع فيه �لنقود.

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

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

عندما �ألعب مع �أ�سحابي و�أ�ساركهم.
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�أ�ضعر باحلزن عندما ...

ي�سعر كل مّنا باأنه حزين �أحياناً . �إليكم بع�س �ملو�قف �لتي ميكن �أن ت�سعرو� فيها 

باحلزن.

قد �أبكي �إذ� �أ�سبت باأذى . 

عندما يت�رصف �أحد ما بطريقة توؤذي �لغري.
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عندما توؤذي �أحد�ً، فاإن ذلك 

يجعله ي�سعر باأمل كبري. 

وبالتاأكيد �سوف ت�سعر �أنت 

�أي�ساً باحلزن من ذلك �لت�رصف.

�كتب عن موقفني �سعرَت فيهما باحلزن :

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

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

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

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

عندما يت�سايق مني �جلميع 
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�أ�ضعرُ بالغ�ضب عندما ...

كلنا ن�سعر بالغ�سب يف �أوقات خمتلفة.  �إليك بع�س �ملو�قف �لتي قد تكون �سعرت 

فيها بالغ�سب.

 عندما ..

	  يوؤذي �أ�سحابي �الآخرين،

	 ي�رصون �لنباتات و�لزهور و�حليو�نات من حويل .

	 يرمي �أحد قمامة يف �ل�سارع، وي�سبح �حلي غري نظيف.
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�كتب موقفاً �سعرت فيه بالغ�سب وكيف ت�رصفت جتاهه . 

�ملوقف : .............................................................................................................. 

�لت�رصف : .............................................................................................................

�أنت تغ�سب عندما ال يت�رصّف 

�الآخرون بطريقة مهذبة. و�إذ� 

عربت عن �سعورك �سيزول 

�لغ�سب و�ست�سعر باالرتياح.

	 �أت�ساجر مع �أحد و�أكون مثاالً 

�سيئاً .
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�أ�ضعر باخلوف عندما ...

فيها  �سعرت  تكون  قد  �لتي  �ملو�قف  بع�س  �إليك    . �أحياناً  باخلوف  ي�سعر  مّنا  فرد  كّل 

باخلوف.

�أنا �أحب �أن �أنهي و�جباتي �ملدر�سية، لكني �أن�سى �لقيام بها يف بع�س �الأحيان!

ال تغ�سبو� مني ب�سبب ذلك، الأين �أ�سعر باخلوف عندما يغ�سُب �أحد مني.

�أنا �أحب �الأمانة و�ل�سدق، �أ�سعر باخلوف �إذ� كــــذبت، و�إمياين يقويني كــي �أكــــون �ســــادقاً 

و �سجاًعا وجريئًا

وحدي  �أكون  عندما  لكن   

يف �لبيت، �أ�سعر باخلوف!
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عندما  باخلوف  ت�سعر  �أنت 

ينبغي عليك  ماذ�  تعرف  ال 

�الآخرين  �أخرب  به،  �لقيام 

ذلك  الأن  به  ت�سعر  مبا 

�سيجعلك �أكرث �رتياحا

�كتب عن موقفني �سعرَت فيهما بخوٍف �سديد، كيف ت�رصفت ؟

1- �ملوقف : .........................................................................................................        

      �لت�رصف : .......................................................................................................

2-  �ملوقف : ........................................................................................................ 

       �لت�رصف : ......................................................................................................
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�أفالطون يعِبرّ عن م�ضاعرِه

لكي تكون �أفالطون، من �ملهم �أن تخرب �الآخرين مبا ت�سعر.  قد يكون من �ل�سعب �أحياناً 

�أن تخرب �سخ�ساً باأنك حزين �أو غا�سب. �إليك طريقة جتعل �الآخرين يعرفون ما ت�سعر به.  

��سنع �أقنعة ت�ساعدك يف �إخبار �الآخرين عندما تكون �سعيد�ً �أو حزيناً، غا�سباً �أو خائفاً،  

ثم ميكنك �أن ترق�س رق�سة �لقناع.

املواد املطلوبة:
كي�س، و�أقالم تلوين، قلم ر�سا�س، ممحاة، مق�س، وزينة .  

طريقة صنع األقنعة:
�أح�رص كي�ساً و�جعل فتحته يف �جتاهك.  

�ر�سم تعبري �لفرح �أو �حلزن �أو �لغ�سب �أو �خلوف على �لكي�س.  

لّون �لقناع وزيّنه بالطريقة �لتي تعجبَُك.  

��سنع فتحتني للعينني وفتحة لالأنف.  

لقد �أ�سبح قناُعَك جاهز�ً لال�ستعمال.  
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على  �الأقنعة  �َسعو�  �لقناع،  رق�سة  بتاأدية  تقومو�  لكي 

معاً  غّنو�  حلقة.   و�سكلو�  باأيديكم  �أم�سكو�  ثم  روؤو�ِسكم، 

�أغنية »�أنا �إن�سان«:
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ممكن أكون فرحان أو زعالن
ممكن أكون غضبان أو خايف كمان
ملا بكون فرحان 
بشوف الدنيا سعيدة وتبقى األحلان
أنا إنسان...أنا إنسان
ممكن أكون فرحان أو زعالن
وممكن أكون غضبان أو خايف كمان
ملا بكون زعالن
في  ويأخذني  يساندني  صاحبي  نفسي 
األحضان
أنا إنسان...أنا إنسان
ممكن أكون فرحان أو زعالن
وممكن أكون غضبان أو خايف كمان
وملا بكون غضبان
مابخليش صوتي يعلى وال أزعل اجليران

�أنا �إن�ضان
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أنا إنسان...أنا إنسان
ممكن أكون فرحان أو زعالن
وممكن أكون غضبان أو خايف كمان
وملا بكون خايف
بخلي الكل يعرف عشان أحس باألمان
أنا إنسان...أنا إنسان
ممكن أكون فرحان أو زعالن
وممكن أكون غضبان أو خايف كمان

م�ساعر  لديكم  جميعكم 

وال  عنها  و�  تعرِبّ �أن  عليكم 

م�ساعركم  عن  عرّبو�  تخفوها. 

ل�سخ�س تثقون به.
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�الآن تعرفوَن بع�س �الأ�سباب و�الأوقات �لتي قد ي�سعر فيها من حولكم بالفرح �أو �حلزن �أو 

�لغ�سب �أو �خلوف.  و�أنتم �ستتميزون �أكرث الأنكم تدخلون �لفرح �إىل قلوِب َمن حولكم. 

ولكن �إذ� �أردمت مزيد�ً من �لتميز، ميكنكم �أن تفّكرو� بطرق جديدة جتعل �الآخرين �سعد�ء.  

�إليكم بع�س هذه �لطرق:

عندما تعانق �سخ�ساً حتبه فاأنت تقّدُم له هديّة من نوع خا�س، وهي هدية غري مكلفة 

باملرة. 

�إليه و�ساركه م�ساعره، فذلك �سيخّفف كثري�ً عنه،  عندما ترى �سخ�ساً حزيناً، �ذهب 

وحاول �أن جتعله يبت�سم.
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ميكنك �أن تفعل ذلك باأن تُهِديَه بطاقة جميلة ولطيفة.

هناك �أ�سخا�س يفعلون لك �أمور�ً جيدة جتعلك �سعيد�ً، وعليك �أن تقول لهم »�سكر�ً«.

وعندما تفعل �سيئاً خاطئاً، ال ت�سعر باخلجل �أن تقول »�أنا �آ�سف«.

وعندما تطلب من �أحد �أن يفعل لك �سيئاً ال تن�َس �أن تقول له » لو �سمحت «.
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�أنت �أفالطون �الآن، تعّلمَت كيف تعرّب عن م�ساعرك . هناك �أ�سخا�ٌس من حولك لديهم 

�أن تتقّبَل م�ساعرهم، و�أن ت�ساعَدهم عندما ي�سعرون  �أن تتعّلم  . عليك  �أي�ساً  م�ساعر 

بالغ�سب �أو �حلزن �أو �خلوف .

هيا بنا لرنى كيف ميكنك �أن تفعل ذلك يف �ملنزل.  فّكر يف ثالث و�سائل ميكنك �أن ت�سارك 

فيها �الآخرين مب�ساعرك.
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عندما تكون �أمي مرهقة.

عندما يكون �أبي حزيناً.

عندما ي�سعر �سديقي �أو �سديقتي باخلوف.
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عندما �أرى �أ�سخا�ساً يت�ساجرون.

يف عيد ميالد �سديقي
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�أنا �أفالطون

ُ عن م�ساعرك والأنك حتاول يف �لوقت نف�سه �أن تتفهَم  لقد �أ�سبحت �أفالطون الأنك تعرِبّ

م�ساعر �الآخرين. وباالإ�سافة �إىل �الأ�سخا�س �لذين نعرفهم من حولنا، هناك �أ�سياء �أخرى 

من حولنا  كالنباتات و�حليو�نات تتمتع مب�ساعر وحتتاج منا �أن نعاملها باهتمام . و�الآن 

وبعد �أن تعرفنا على �أهمية �لتعبري عن �مل�ساعر ، دعنا نق�سي وقتاً ممتعاً و�أن نلعب لعبة 

�ل�سلم و�لثعبان .

األشياء التي حتتاجها لهذه اللعبة:
لوحة �للعب، زهر ، زر  

طريقة اللعب:
�لعب هذه �للعبة مع �ثنني من �أ�سدقائك.  

�رِم �لزهر ثم حرِّك �لزر باجتاه �ل�سهم.  

�تبع �لتعليمات �ملكتوبة د�خل �ملربعات.   

تقوم �ملي�رصة �أو �الأخ�سائي بت�سميم لعبة �ل�سلم و�لثعبان
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ق�ضة �لديك �لف�ضيح

�لتي جتعلك متميز�ً. قد تن�سى يف بع�س  �الأ�سياء  تتذّكر كل  �أن  �ل�سعب  قد يكون من 

�الأحيان �أن تفعل �سيئاً ما، لكن عليك �أن تنتبَه �إىل عدم تكر�ر �أخطائك حتى ال يتاأذى 

�الآخرون ب�سبب ذلك.  هيا بنا نعرف ما �لذي حدث مع �لديك �لف�سيح.

قام �لديك �لف�سيح بتنظيم حفلة كبرية مبنا�سبة عيد ميالده. دعا فيها كل �أ�سدقائه 

فرق�سو� وغّنو� و�أحدثو� �سجيجاًً. 

لقد جتاوزت �ل�ساعة منت�سف �لليل . �ساحت �الأم به:  »�ذهب للنوم، عليك �أن ت�ستيقظ 

عند �لفجر!«.
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 ولكن رغم �أن �لوقت كان متاأّخر�ً، قال �لديك �لف�سيح لنف�سه: »�أنا �أحتفل بعيد ميالدي 

مرة و�حدة يف �ل�سنة«. ثم تثاءب وو��سل �لرق�س مع �أ�سدقائه.

نائماً  ماز�ل  �جلميع  �أن  والحظ   . �ل�سباح  يف  �ملزرعة  �ساحب  ��ستيقظ  �لتايل،  �ليوم  يف 

حتى �الآن.

وحزن �لديك كثري�ً من ذلك.  ومنذ ذلك �ليوم، و�ظب �لديك �لف�سيح على �أن ي�سحو باكر�ً 

لي�سيح باأعلى �سوته ويوقظ كل �ملزرعة.

وعندما ينام متاأخر�ً، ي�سبط �ملنبه ليوقظه عند �لفجر.

رمبا ترتكبون �أخطاء، لكن 

عليكم �أن تتعلّمو� من 

�أخطائكم. تذّكرو� �أال توؤذي 

�الأ�سخا�س �أو �حليو�نات �أو 

�الأ�سياء من حولك. 
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�أفالطون يتاألرّق وي�رصق على مد�ر �ل�ضنة

لقد تاألّقتم و�أ�رصقتم طيلة �لعام. تعّلمتم �لكثري من �الأ�سياء �جلديدة. بع�سها تتذّكرونه 

و�لبع�س �الآخر رمبا ال. حاولو� �أن تتذّكرو� ما تعـــــلمتموه خــــالل هذ� �لعام .لّونـو� �ل�سـور 

و ��ستخدمو� �للون �الأحمر لتلوين �الأ�سياء �لتي تذّكرمت �لقيام بها وو�ظبتم على فعلها، 

و�الأخ�رص  �الأحيان،  بع�س  يف  لكن  بها  �لقيام  تذّكرمت  �لتي  �الأعمال  لتلوين  �الأزرق  و�للون 

لالأعمال �لتي مل تقومو� بها على �الإطالق.

رتّبُت �أغر��سي وو�سعتها يف مكانها.

�سنعُت �أ�سياء جميلة
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�أكلت كّل ما يف طبقي ومل �أهدر �لطعام

تذّكرت �أن �أ�سَع نقود�ً يف 

�سندوق �أفالطون

��ستخدمت �لكلمات �ل�سحرية �لثالث

شكرًا
أنا آسف

لو مسحت
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�أفالطون الأحفظها  �أحبها يف �سندوق  �أ�سياء  و�سعت 

�سليمة و�أخرجها منه عندما �أحتاج �إليها.

عرّبت عن �سعوري عندما كنت 

حزيناً �أو غا�سباً �أو خائفاً

حر�ست على عدم �إيذ�ء �حليو�نات 

و�لنباتات و�الأ�سياء �لتي حويل.

�أنت ت�رصق، ولكي تتاألّق �أكرث 

من  �ملزيد  تبذل  �أن  عليك 

�جلهد.
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�أفالطون ي�رصق خالل �لأجازة

�أعد باأن �أكون لطيفاً ومهّذباً و�أن �أظل م�رصقاً على �لدو�م.

وباأن �أ�ستخدم �أغر��سي بانتباه، و�أال �أخيف �أ�سحابي.

خالل  م�ساعري  عن  �لتعبري  يف  �أ�ستمر  باأن  و�أعد  م�ساعري  ب�ساأن  �سادقاً  كنت  لقد 

�الأجازة.

عن  تعرب  �أن  كذلك  وتذكر  و�الأ�سياء.  �الأ�سخا�س  جميع  حترتم  �أن  تذكر  عطلتك،  طو�ل 

م�ساعرك بحرية. ويف كل مرة تعرب فيها عن م�ساعرك، �كتب ذلك ودونه .
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ميكنك �أن ت�سنع �سندوق �أفالطون من �سندوق فارغ وتقدمه ل�سديق ال يذهب �إىل �ملدر�سة 

وت�سكره الأنه �سديقك.

املواد الالزمة:
�سندوق فارغ عميق، �أور�ق ملونة، �سمغ، مو�د �أخرى للتزيني.  

طريقة العمل:
�ل�سق �الأور�ق �مللّونة على �ل�سندوق.  

تفّن يف ر�سم وتزيني �الأور�ق بالطريقة �لتي تعجبك.  

�الآن �أ�سبح لديك �سندوق �أفالطون ميكن �أن تهديه ل�سديقك.
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��سنع �لعدد �لذي تريده من �لهد�يا لتقدَمها لكل من ترغب يف �سكره تذّكر �أنك قد ال 

ت�ستطيع تقدمي �لهد�يا كل يوم، لكن ميكنك �أن تعرب عن تقديرك ب�سكل د�ئم لكل من 

حتبهم.
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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 

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

نوّد �أن نعرِبّ لك عن مدى تقديرنا ملا قمت به، لذ� �سوف مننحك »و�سام �أفالطون«.

ق�س �مليد�لية يف �لر�سم �أدناه و�كتب ��سمك و�سفك و��سم �لنادي �لذي تنتمي �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   


