
 والتعليم التربية وزارة

 ةالتربوي   االدارة 

 االبتدائي   لتعليمأ ل قسم 

 بين الجنسين وحدة املساواة                                                             املجتمع في للحياة التربية وحدة 

 التربية للمساواة بين الجنسين 

 للمساواة بين الجنسين على برنامج التربية يرتكز 
 
ن الجنسين بهدف ة بيطبيعي  من خاللها بتطوير عالقات  ة، نهتم  سس تربوي  أ

 فضل.أخلق بيئة ومجتمع 

 ك من الجدير بالذكر أن  
ً

 ،املتساوي لكال الجنسين تعامله التربوي  بناء مجتمعه، من خالل إعادة ا يملك القدرة على تغيير و من   ال

 
 
 رة وعلى مدار الحياة.ابتداًء من فترة الطفولة املبك

ى ا تأتي الحاجة لتمن هن
 
 فع   ااملدرسة دوًر تول

ً
فكار دة من ال مجر   ،ةساني  إنا ة واضحة تحوي قيًم ببلورة رسالة تربوي   اال

 ة مثل:مور عد  أوذلك من خالل لترسيخ تربية املساواة بين الجنسين، ة، ة النمطي  املجتمعي  

 .توظيف اللغة للجنسين 

 لجنسين في جميع املواقف داخل املدرسة وخارجها.بين ا ساوي تال  ارظهإ 

  لعمل التربوي  متساوية لسيرورة  
 

 وخارجه. داخل الصف

   ةتوظيف تفكير ناقد ملضامين تعليمي/  
 
 مَية.تعل

   ة.دوار اجتماعي  أحاالت و  /ةمواقف اجتماعي 

   ة.تعليمي   /ةمبادرات اجتماعي 

 

 :يعزيزي املرب   /يةعزيزتي املرب  

  ،ةات القيم الشهري  الي  لى فع  إسنضيف  خالل العام الدراس ي  
 
ة التربية ضمن برنامج تي ال يتم تنفيذها خالل حص 

صناهاقد و ، ات حول املساواة بين الجنسينالي  مجموعة فع  ، مفتاح القلب ى السادسة، صفوف الرابعة حت  لل خص 

 التي يتم معالجتها خالل الشهر. ةيدور محورها حول القيمة الشهري  حيث ب

 ة.الي  الفع   هذه قل خالل الشهر لتنفيذة تربية واحدة على التك تخصيص حص  نطلب من حضر 

 
 
 كل

ً
 ناجًعا    احوارً  /انا أمل أن يثير هذا املوضوع نقاش

 
 داخل الصف

 
واملشاركين ات كل املتفاعلين ر على سلوكي  ، ليؤث

 ة.الي  الفع  في 

 .عداد املستقبلي  ري ال مما يث،...افاتإض /و من حضرتك أن توافينا بمردودنرج

مكانك التواصل مباشرة مع املرشدة إالتربية للمساواة بين الجنسين، بق حول موضوع التعم   /ة التشاور مكاني  ل 

 R_khliefi@yahoo.com  خليفرهام   ة للموضوع:القطري  

 الحوار حول املوضوع. /ارة النقاشثإل ات، وهذه دعوة مباشرة الي  عداد الفع  إ)بصورة مقصودة( لغة التأنيث في  مالحظة: سنعتمد

mailto:R_khliefi@yahoo.com

