
تحدي المدارس

 ماذا سيغيّر أطفالك 
هذا العام؟

المعلم الموقّر:

يجلــس بنــاة مســتقبل العالــم فــي فصلــك الدراســي اآلن. يــا لــه مــن شــعور رائــع ومفعــم 
بالطاقــة فعــاً!

ليــس ألحــد مقــدرة على تأســيس الجيــل القــادم مــن رواد الفكــر والتعــاون والتواصــل واإلبداع 
ســواك. ال أحــد ســواك يســتطيع توجيــه طاقاتهــم اإليجابيــة ويجعلهــم يؤمنــوا بأنهــم ليســوا 

قليلــي الحيلــة وأن هــذا "التغييــر" ممكــن وأن بإمكانهــم تحقيقه.

كــن محفــزًا لهــم. حّمــس أطفالــك وألهمهــم إلطــاق مــا لديهــم مــن إمكانــات وقــدرات 
خارقــة. انضــم لمــدارس أخــرى فــي أكثــر مــن 30 بلــًدا فــي مختلــف أنحــاء العالــم وشــارك 
فــي التحــدي المدرســي "أنــا قــادر" ضمــن برنامــج DFC (Design For Change) تصميــم مــن 

أجــل التغييــر.

ما الذي سيغيّره أطفالك هذا العام؟

كيران بير سيثي
مؤسس، تصميم من أجل التغيير

* DFC اختصــار لبرنامج Design for Change (تصميم من أجل التغيير)

أنا قادرأنا قادر



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
المتعلمون يمكنهم أن يكونوا هم التغيير نفسه

وّضــح لهــم كيــف يمكــن إلطــار فكــر التصميــم 
ــار  ــل وأش ــل وأفع ــعر وأتخي ــة أستش ــن عملي ضم

مســاعدتهم فــي تغييــر عالمهــم

 قدِّم قصتك للتغيير على 
challenge.dfcworld.com

حاول الوصول إلى المؤسسات 
والمتخصصين العاملين في مجال 

اهتمامك.
اطلب من مدرسيك المساعدة 

في االتصال بهم واالشتراك 
معهم.

ركّز على إظهار مدى سهولة ومتعة 

وجدوى حركة "كنت أنت التغيير" 

لآلخرين.

حاول أن تفكر ألبعد من الحل 
األول أو "الواضح" واجمع أكبر 

عدد ممكن من األفكار من أكبر 
عدد ممكن من األشخاص.

التفكير النابع من القلب
أول خطوة في تحقيق التغيير هي محاولة إدراك 

الكيفية التي يشعر بها األشخاص.

تخيل النجاح
الموقف هو شيء كلي يتضمن أجزاًء مختلفة. 

ربما قد يحتاج كل جزء لحل مختلف لتغيير الموقف 
لألحسن.

"أنا قادر! واآلن أنت أيًضا تقدر!"حقق التغيير
مشاركة قصتك مع العالم ستساعد كثيرين آخرين على قول "أنا قادر!"

1. المالحظة
الِحظ األشياء من حولك بدقة. الحظ فصلك الدراسي ومدرستك 
ومجتمعك. الناس وحياتهم. البنية التحتية المادية والمساحات 

المكانية. العادات االجتماعية والثقافة. 
ما الذي يزعجك؟  •

ما الذي تحب أن تراه قد تغير؟  •
2. التصويت

شارك ماحظاتك مع الفريق  •
•  صّوت للموقف الذي أجمعتم على رغبتكم في رؤية تغيير به

3. االنخراط
اخرج وتحّدث إلى الناس المنخرطين في الموقف والمتأثرين به.

 •  تحدث معهم شخصيًا لتدرك  اهتماماتهم. 
 إذ تساعدك هذه الخطوة في التعرف 

 على عناصر مختلفة من الموقف 
يمكن تحسينها.

1. أدوات العصف الذهني
اكتشف أفكارًا إلحداث التأثير األسرع، بحيث يؤثر 
على أكبر عدد ممكن من األشخاص ويجعل 

التغيير ممتد التأثير.

شّجع تقديم أفكار متنوعة: ال تتردد في تقديم 
أفكار جريئة.

•  ابِن على أفكار اآلخرين: استعمل كلمة "و" 
بدالً من "لكن". 

فّسر أفكارك لتوضيحها أكثر.  •
2. التصويت

 صّوت لألفكار التي تعالج 
 بصورة أفضل كل جزء في 

 الموقف تجاه "تصميم من 
أجل التغيير".

يُرجى اتباع المبادئ التوجيهية الموضحة على الموقع والخاصة بتقديم 
القصة.

يمكنك أن تجمع:
صورًا ووثائق نصية (4 صور لكل خطوة بحد أقصى)  •

مقطع فيديو/رابط يوتيوب (ال يزيد عن 3 دقائق)  •
إذا لم تتوفر لك إمكانية االتصال باإلنترنت، فأرسل 

نموذج التقديم إلينا عبر البريد.

 ما عليك 
تذكره

 ما عليك 
تذكره

 ما عليك 
تذكره

الخطوة 1

1. التخطيط
•  ما الموارد المطلوبة؟ ما الميزانية المتاحة؟ كيف 

ستحصل على األموال؟ ما عدد األشخاص المطلوبين؟ 
ما المدة المستغرقة في ذلك؟ 

كيف ستوثّق عملك؟  •
قّسموا العمل بينكم.  •

2. التنفيذ
•  انطلق وابدأ تنفيذ خطتك.نعم أنت قادر!

3. التفكير
اذكر 3 أمور تعلمتها عن هذا الموقف.  •

 •  اذكر أمرين تعلمتهما من هذا عن زمائك 
في الفريق.

اذكر أمرًا واحًدا تعلمته عن نفسك.  •
•  كيف تخطط للحفاظ على تأثير مشروعك؟

1. التقديم
 شارك قصتك معنا على  

www.challenge.dfcworld.com

2. اإللهام
 يمكنك استخدام هذه األفكار لتوسعة 

دائرة تأثيرك)
شارك قصتك في اجتماع الصباح   •

نّظم اجتماًعا ألولياء األمور  •
انشر الوعي عبر نشرة إخبارية  •

 •  شارك قصتك عبر اإلعام المحلي 
/التلفزيون

االختتامعمل الحكاماألهلية للمشاركةالبداية
قــّدم للمتعلميــن فكرة أن تغيير حياة 
البشــر يمكن أن يكون هادفًا وممتًعا 

أيًضا. تــم تضمين قصة فائزة في 
شــكل قصة مصورة لاسترشاد بها.

اقرأ القصة مــع المتعلمين لتبدأ 
المناقشة بشــأن تمكين التغيير. 

يمكنــك إطاعهم على المزيد من 
 قصصنــا الفائزة على 

stories.dfcworld.com

تحــدي المدارس »أنا قادر« ضمن 
 (Design For Change) DFC برنامج

تصميم من أجــل التغيير متاح أمام 
ــع المتعلمين بالمدارس. الفئة  جمي

العمرية المثالية من 8 إلى 31 ســنة. 
المشــاركة مجانية تماًما. ال يتم فرض 

أي رسوم. 

تبحث لجنــة التحكيم في برنامج 
DFC (Design For Change) تصميم 
من أجــل التغيير عن قصص يقودها 

األطفــال، حيث يختارون مواجهة 
التحديات التي تزعجهم مباشــرًة. 

تبحــث اللجنة عن أدلة على انخراط 
األطفال فــي مجتمعاتهم لفهم 
االحتياجــات ووجهات النظر عند 

مواجهة التحدي مباشــرة.

يتم إعطــاء نقاط أعلى مقابل 
تقديــم عدد كبير من األفكار 

المتنوعــة، والختيار نقاط تلبي 
مباشــرة احتياجات األشخاص 

الذيــن يصمم األطفال حاً من 
أجلهم.

ســاِعد المتعلمين على التفكير 
خــارج نطاق اإلجابات الواضحة 

مثــل جمع األموال أو تنظيم 
سباق.

لألطفال  المهم  من 
إحصائيات  وجمع  الخروج 

وماحظــات من المجتمع 
بعدمــا يكملون إجراء التغيير 

بهم. الخاص 

إلتمــام العملية، يجب أن يفكّر 
األطفال فــي تجربتهم ويتتبعوا 

مســار التحول في سلوكهم 
عن طريق التحدث والرســم 

عنه. والكتابة 

 قّدم قصتك إلى
  CHAUeNee.DfCW0RLD.COM 
 DFC ينصــح القائمون على برنامج 
بشــدة تقديم قصتك عبر اإلنترنت

فــي حالة رغبتك فــي تقديم قصتك عبر 
البريد، يُرجــى ملء النموذج المرفق

وإرســاله إلينا عبر البريد.

الخطوة 4الخطوة 2 الخطوة 3

أشاركأستشعر أفعلأتخيل

هل أنت مستعد لتكون بطالً خارقًا؟
كّون فرقًا من أبطال خارقين تضم 5 أعضاء بالفريق اآلن اتبع هذه الخطوات األربع إلطالق

بطلك ذي القدرة الخارقةتحدي المدارس أنا قادرأنا قادر



 ألن األبطال الخارقين ليسوا 
في القصص الخيالية.

فهم بداخل كل طفل يقول

لماذا يتعين عليك المشاركة؟

يوفــر لك برنامج DFC (Design For Change) تصميم مــن أجل التغيير طريقة منظمة 
لتعليم مهارات القرن الحادي والعشــرين، مثل القيــادة والتواصل والتعاون والتفكير النقدي 

واإلبداعــي. كما يعزز البرنامج الثقة واإليمان بالذات بيــن األطفال. ينتقل المتعلمون من 
عقليــة "هــل أنا قادر؟" إلى "أنا قادر!" تثبت األبحاث أن هذه الثقة يمكن أن تســاعد في 

تحســين درجاتهم األكاديمية بنسبة تزيد عن %28.

آر) (بوياتزيس، 

 Design( DFC منذ 2009، مكّن برنامج
For Change( تصميم من أجل التغيير

 أكثر من مليوني طفل في أكثر من 
38 دولة من تأليف أكثر من 18000 من 

قصص التغيير

أنا قادر

 (Design For Change) DFC،ميجيــل لوينجو
تصميم من أجل التغيير، إســبانيا

جيتانجالــي، معلم، أنانــدو، كلكتا، الهند

دوج ديفيــد، معلم، مدرســة Commox Valley الثانوية، كندا

"أنــا مندهش من رؤية نوعية 
الحمــاس التي لدى األطفال تجاه 

المشــروعات التي اختاروها." 

"فقــد أظهروا لي بوضوح 
شــديد أنك إذا رغبت في 

شــيء، يمكنك الحصول عليه." 

"ألهمني إحساســهم بالهــدف ودافعهم للتوصل 
إلــى حلولهم الخاصة للمشــاكل واألمور التي 

تزعجهم." 


