
نحن نعترب أنفسنا رشكاء لكل من يدافع عن مجتمع متعلم. بناء عليه، فإننا 

نعمل جنبًا إىل جنب مع الجمعيات، واملؤسسات، واملنظامت الثقافية والعلمية، 

والرشكات، والهيئات العامة، لضامن الظروف املثىل لنشأة األطفال. فإننا نعد 

جميع األعضاء الراعني، والداعمني املتطوعني، مورًدا من أهم مواردنا األساسية، 

والرضورية.

نحن نترصف مبسؤولية تجاه خلفية، وحجم، ومنو منظمتنا. ونريد - كعنرص فاعل 

اجتامعيًا، وسياسيًا - االستفادة من هذا التطور، لوضع معايري للجودة العالية يف 

مجال التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. أما ما يوجه تعامالتنا، فهو تأثري أنشطتنا، 

ومشاريعنا، من أجل تحقيق هدفنا الذي يتمثل يف توفري أفضل، وأعدل تعليم، 

وتربية، ورعاية لألطفال وأرسهم.

متثل FRÖBEL عالمة تجارية لتعليم عايل الجودة. وهذا ما نريد إتاحته ألكرب 

عدد ممكن من األطفال، وأرسهم يف أملانيا. وبصفتنا مؤسسة عابرة للحدود، فإننا 

نواجه التحدي املتمثل يف العمل كمصدر إلهام لتعليم مبتكر، وعايل الجودة يف 

مرحلة الطفولة املبكرة، ونرش املعايري التعليمية املوضوعة يف أملانيا دوليًا، وتبادل 

الخربات التعليمية عرب الحدود.

من أجل تحقيق أهدافنا، نعمل مع زمالء وزميالت مؤهلني، ومتحمسني، يشاركوننا 

قيمنا ويستمتعون بتعزيز فرص التعليم، وتوفري البدايات السليمة لألطفال. ومن 

خالل منح هؤالء الزمالء مساحات الحرية الكافية لتطوير مهاراتهم الشخصية، 

فإننا نعزز كفاءتهم املهنية يف التخصصات املختلفة، ونفتح لهم فرص التطور 

املهني يف رشكتنا. وتعد مشاعر االرتياح داخل مجموعة العمل، والتوافق بني 

ظروف األرسة والعمل، قياًم حاسمة بالنسبة لعملنا مًعا.

إن حقوق الطفل هي أساس عملنا. فإن فريدريش فروبيل الذي تحمل رشكتنا 

اسمه، كرائد مجدد يف مجال التعليم، كان قد وضع الطفل كفرد مستقل يف 

قلب فكرته التعليمية. ونحن اليوم النزال نشعر بااللتزام تجاه هذا املثل األعىل، 

وسنستمر يف اتباع هذا التقليد أيًضا يف املستقبل. فإننا نعد أنفسنا رشيًكا موثوقًا 

لألطفال وألرُسهم، نقدم التعليم، والرتبية، والرعاية، القامئني عىل العالقات املتبادلة 

فيام بيننا وبينهم. نحن ندعم األطفال ليك يصبحوا أعضاء مستقلني، واثقني 

بأنفسهم، وعىل وعي مبسألة األحكام املسبقة، وقادرين عىل تحمل املسؤولية يف 

مجتمع دميقراطي.

نحن نقدم مساهمة فعالة يف مجتمع يتمتع بفرص متساوية، من خالل منح 

األطفال من جميع الخلفيات االجتامعية أفضل البدايات والفرص التعليمية 

املمكنة، ويشمل ذلك أيًضا دعم أولياء األمور والعائالت. كام نويل أهمية كبرية 

لتوافق ظروف األرسة، والعمل، وخلق اإلطار املالئم لضامن ذلك التوافق.

نحن ندرك مسؤوليتنا فيام يتعلق بإعداد األطفال للمستقبل. فمن أجل تشكيل 

عامل املستقبل كعامل يستحق العيش فيه، يحتاج األطفال إىل تعزيز قدرتهم عىل 

التعاون، والعمل املشرتك عىل نحو مسؤول. 

باإلضافة إىل ذلك، يوجه مبدأ االستدامة تعامالتنا، وعملياتنا التعليمية. كام نهتم 

بجعل الرقمنة يف متناول األطفال، ومنكنهم من اكتساب املهارات للتعامل مع 

الوسائط املختلفة.

نحن ملتزمون بتعزيز قيمة تقدير املتخصصني الرتبويني. كام نلتزم بتوفري فرص 

العمل يف مجال التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، ونقدم مجموعة واسعة من 

فرص التدريب، باإلضافة إىل املزيد من فرص التأهيل  والتطوُّر املهني. فلدينا 

رشاكات مع مجموعة من املعاهد البحثية، والجامعات، إميانًا منا بأن املامرسة 

الجيدة تتطلب بحثًا جيًدا.

رسالة الرشكة
التميُّز من أجل األطفال – هذا هو املبدأ الذي يوجه عملنا، كمؤسسة غري هادفة للربح عابرة 

للحدود، تقوم عىل إدارة دور الحضانة، ورياض األطفال، ومراكز الرعاية النهارية، وخدمات دعم 

األرسة. فإن مرافقنا متاحة لجميع األطفال وأرسهم، بغض النظر عن األصل االجتامعي، أوالثقايف ، 

أواحتياجات الدعم الخاصة، أوالنوع االجتامعي. نحن نجسد جميع جوانب التعليم غري اإلقصايئ - 

فالتنوع هو طبيعتنا.

ميكنكم أيًضا االطالع عىل بيان رسالتنا، وتحميله عرب الرابط التايل:

www.froebel-gruppe.de/leitbild2020، الطبعة الثانية ©

رسالة اإلدارة
إن أهم مواردنا يف FRÖBEL هم املوظفون املتحمسون، الذين يؤمنون باملبادرة، 

واالنخراط، كمبادئ أساسية لعملهم. ويحمل جميع أعضاء الهيئة اإلدارية يف 

FRÖBEL عىل عاتقهم مسؤولية توفري كل الظروف املالمئة لضامن ذلك. 

يعمل أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL، عىل خلق أجواء عمل تتميز بالثقة 

املتبادلة، من خالل اإلجراءات اإلدارية الشفافة، والواضحة، ومن خالل إرشاك 

املوظفني واملوظفات يف عمليات التغيريذات الصلة بواقعهم، وذلك منذ املراحل 

األوىل لهذه العمليات، حيث يخطط مدراؤنا ملجريات، وهيكل العمل، وتنظيمه، 

بطريقة متكن جميع املوظفني من املشاركة يف تحمل املسؤولية.

يعمل أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL، عىل خلق أجواء عمل تتميز بالثقة 

املتبادلة، من خالل اإلجراءات اإلدارية الشفافة، والواضحة، ومن خالل إرشاك 

املوظفني واملوظفات يف عمليات التغيريذات الصلة بواقعهم، وذلك منذ املراحل 

األوىل لهذه العمليات، حيث يخطط مدراؤنا ملجريات، وهيكل العمل، وتنظيمه، 

بطريقة متكن جميع املوظفني من املشاركة يف تحمل املسؤولية.

يعمل أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL عىل أن يتم متثيل مختلف املؤهالت، 

والشخصيات داخل مجموعات العمل. فهم يولون اهتامًما خاًصا لتكوين 

مجموعات عمل تتسم بالتعددية، بحيث تضم أشخاًصا من أجيال، وثقافات 

مختلفة، من ذوي املؤهالت، والخلفيات املهنية املختلفة، ومن أجناس مختلفة 

كذلك. بالتايل فإن مدراءنا يف FRÖBEL يضعون بذلك حجر األساس للتعامل 

الواعي مع مسألة األحكام املسبقة فيام بينهم، من ناحية، ولعملية تعليمية 

وتربوية غري إقصائية، من ناحية أخرى.

يؤدي أعضاء الهيئة اإلدارية  يف FRÖBEL مهمتهم املتمثلة يف اختيار املوظفني 

املتحمسني لالنخراط مع األطفال، ولوضع الخطط لتنميتهم ودعمهم، وامللتزمني 

بتقديم أعىل مستوى من الرعاية لهم. وكمدراء مؤهلني، يقدم أعضاء الهيئة 

اإلدارية يف FRÖBEL التوجيه املهني، والحوافز املطلوبة، لضامن املزيد من 

التطوير ملجموعاتهم.

القيادة تعني االنفتاح عىل التواصل، واتخاذ القرارات املسؤولة، والترصف بطريقة 

 FRÖBEL مهنية. ولكن باإلضافة إىل ذلك، يعتمد أعضاء الهيئة اإلدارية يف

املراجعة الذاتية، للتعامل بشكل بناء مع من األخطأ التي قد ترد، سواء منهم أو 

من موظفيهم.

يستوعب أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL املفاهيم التعليمية والرتبوية 

املبتكرة بوصفها مجاالت عمل مليئة بالتحديات، وهم منفتحون عىل املوضوعات 

التعليمية املتجددة. فهم شغوفون، يطورون أفكارهم، وهم منفتحون عىل التغيري. 

وإميانًا بالتعلّم كعملية مستدامة، فإنهم يعمقون، ويعززون مؤهالتهم املهنية، 

ومهاراتهم يف تنمية األفراد، والفريق، من خالل التدريب املنتظم.

يلتزم أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL بتزويد جميع األطفال بأفضل البدايات، 

والفرص التعليمية املمكنة. فهم يؤيدون االنفتاح بني الثقافات، ويطبقون الرسالة 

التعليمية، ورسالة الرشكة يف حياتهم اليومية. ويلتزم املدراء بحقوق األطفال، يف 

مطالباتهم، ومعامالتهم، ويدافعون عنها بشكل يومي. 

فإن إجراءات اإلدارة يف FRÖBEL ترنو إىل تحقق مناذج للتوافق بني األرسة، 

والعمل، وبالتايل تحديد األولويات االجتامعية، والسياسية.

إن أعضاء الهيئة اإلدارية يف FRÖBEL هم جزء من الجامعة؛ جزء منفتح عىل 

التعاون مع أطراف أخرى. فهم ينشئون شبكة عالقات مع األرَُس، ومن أجلها، 

ويتعاونون مع املنظومة السياسية، ومع الجمعيات، واملنظامت األخرى، من أجل 

إرساء أسس متينة للتعليم يف مجتمعنا.

يتحمل املدراء يف FRÖBEL املسؤولية كخرباء وخبريات، ويؤدون عىل نحو 

منوذجي وظيفتهم، املتمثلة يف التعليم املؤسيس ذي الجودة العالية، ويف تربية 

األطفال ورعايتهم.



نحن نؤكد - من خالل بيان رسالتنا - عىل هذه الحقوق، ونوسع حيِّزها، ونربز أهميتها لعملنا التعليمي اليومي. فإن األطفال يختربون املجتمع يف مقراتنا، وبالتايل فهم 

يتعلمون كيفية الترصف اجتامعيًا. عندما يعملون مًعا، فإنهم يدركون حدود حقوقهم، وأن لآلخرين أيًضا حقوقًا البد من االعرتاف بها واحرتامها بنفس القدر.

عندنا، يجب أن يتعلم األطفال معنى أن يكون لهم حقوقهم الخاصة، ويخوضوا تجربة أن تكون تلك الحقوق معياًرا ملزًما لهم، وكذلك للبالغني، عند التعامل مع بعضهم 

البعض. بالنسبة لنا، فإن هذا ينطوي أيًضا عىل تحديات كبرية، يومية، ومتكررة:

التحدي املتمثل يف احرتام فردية الطفل، ومراعاة خصوصياته، وإرادته، وحقوقه يف 

الحياة التعليمية اليومية، يف جميع األوقات، مع إدراك حدود السلوك الشخيص.

التحدي املتمثل يف إتاحة إمكانية معايشة التنوع القائم، والقواسم املشرتكة فيام 

بني األطفال، مع تشكيل وعيهم تجاه األحكام املسبقة.

التحدي املتمثل يف إدراك واقع األطفال يف بيئتهم األرسية، وإرشاك أولياء األمور 

عىل نحو فّعال، وتحفيز األرس عىل املشاركة.

التحدي املتمثل يف إتاحة الفرصة لجميع األطفال للمشاركة االجتامعية يف روضة 

نحن يف دور الحضانة، ورياض األطفال، 

ودور الرعاية النهارية، نقوم بإحياء حقوق 

األطفال من جديد كل يوم.

لألطفال الحق يف التعليم، والحق يف تنمية شخصيتهم، كام أن لهم الحق 

يف أن يتاح لهم ما يحتاجون إليه الوقت الستكشاف العامل، والسعي وراء 

أفكارهم الخاصة. ولألطفال الحق كذلك يف طرح األسئلة، والعثور بأنفسهم 

عىل إجاباتهم الخاصة.

لألطفال الحق يف أن ينشأوا يف جو خاٍل من العنف، مع احرتام كرامتهم 

الشخصية. ويشمل ذلك الحق يف املساعدة، إذا ما مل يتم احرتام الحدود 

التي وضعوها ألنفسهم.

لألطفال الحق يف استقاللية القرار. ويشمل ذلك الحق يف السعي وراء 

االحتياجات واملصالح الفردية، وقول ال، واالنسحاب، والبقاء مستيقظني 

عندما ال يشعرون بالتعب، وتناول الطعام عندما يكونون جائعني، وتناول 

ما يستطيبون مذاقه.

لألطفال الحق يف املشاركة. يتضمن ذلك أن يكون الطفل جزًءا من 

مجموعة اجتامعية، وأن يتخذ قراراته الخاصة التي تتعلق بذاته، وبالحياة 

يف املجتمع، وأن تتاح له فرصة املساعدة بفاعلية يف تشكيل الحياة اليومية.

لألطفال الحق يف تلقي التعليم من تربويني أكفاء، باإلضافة إىل الحق يف 

تلقي خدمة تعليمية تربوية عالية الجودة. 

لكل طفلألطفال الحق يف أن يكونوا عىل طبيعتهم: بنتًا أو صبيًا، خجواًل، 

أو شجاًعا، أو خائًفا، أو جامًحا، أو فوضويًا، أو مبدًعا، كل طفل حسب 

مهاراته الفردية، ولغته الخاصة، وأصوله االجتامعية، والثقافية، ومنط حياته 

األرسية.

الرسالة التعليمية والرتبوية
يف دور الحضانة، ورياض األطفال، ودور الرعاية النهارية، يجب أن مير األطفال 

بالتجارب التي تعلمهم أن حقوقهم، كام هي موضحة يف اتفاقية األمم املتحدة 

لحقوق الطفل، معرتف بها، ومكفولة يف الحياة اليومية. بهذه الطريقة، ندعم 

األطفال ليك يصبحوا أعضاء مستقلني، وواثقني بأنفسهم، وواعني لألحكام املسبقة، 

ومسؤولني، يف مجتمع دميقراطي.

لألطفال الحق يف خوض تجاربهم الخاصة. وهذا يعني أيًضا تعلم كيفية 

التعامل مع املخاطر والتحديات.

لألطفال الحق يف إقامة عالقات وثيقة وموثوقة مع البالغني، ويف التواصل 

وتكوين الصداقات مع األطفال اآلخرين، ويف التوافق مع اآلخرين عىل 

القواعد املناسبة لهم، والتي متنحهم التوازن واألمان.

األطفال، مع مراعاة حقوق األطفال اآلخرين، واحرتامها من قبل الجميع.

التحدي املتمثل يف التطوير املستمر لجودة عملنا مبا يتامىش مع هذه الحقوق، 

ومع تقديم أفضل دعم ممكن لألطفال.

التحدي املتمثل يف مرافقة األطفال، وتحفيزهم، ودعمهم خالل السعي وراء 

أسئلتهم واهتامماتهم الخاصة، من أجل تشكيل تصوراتهم عن أنفسهم وعن 

العامل.

التحدي املتمثل يف منح األطفال فرص تكوين عالقات مستقرة تتسم باملحبة 

ومساحة آمنة للتجربة، يف خضم صخب الحياة اليومية.

التحدي املتمثل يف املراجعة املستمرة ملعامالتنا التعليمية والرتبوية، واالستمرار يف 

تثقيف أنفسنا.


