
علم الحیاة االنساني
التسجیل لعلم الحیاة االنساين برلین - براندنربج

اإلتحاد اإلنساني في برلین وبراندنبورج
نحن في اإلتحاد اإلنساني في ألمانیا نمثل مطالب وإهتمامات األشخاص الذين لیس لديهم إنتماء 

ديني. وبتالي نملك حسب القانون في المادة 140 في الدستور المساوة مع الكنیسة في ألمانیا.

نحن نناضل من أجل القیام االنسانیة مثل: التضامن، المسؤلیة، اإلحترام المتبادل والتعايش السلمي 
بین أفراد المجتمع.

نحن ندير في برلین وبراندنبورج أكثر من  20 روضة أطفال، مدرسة خاصة وجامعة لتدريس 
التربیة االجتماعیة. عالوة على ذلك نقدم وندير موضع علم الحیاه االنساني، الذي يدرس في 

مدارس برلین منذ أكثر من 25 عام.
الناشطون لدينا في االتحاد ينظمون العديد من النشاطات المختلفة مثل الرحالت الصیفیة مع األطفال 

والشباب و العديد من المؤتمرات .
عالوه على ذلك نقدم استشارات ومساعدة حیاتیة  في  مجاالت عدة مثل: المشكالت العائلیة، 

مشكالت السكن، إستشارة للحمالت والعديد من اإلمور اإلجتماعیة االخرى.

من خالل أكثر من 12000 عضو، حوالي 1200 موظف رئسي و 1000 ناشط نقدم الخدمات 
االسشارية والمسعدات االنسانیة لكل أفراد المجتمع على حد سواء، دون التمییز الديني والعرقي.
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ما هو موضع علم الحیاه االنساني؟

موضع علم الحیاه هو درس مدرسي جقرم في مدارس برلین وبراندنبورج موازي ومساوي لدرس 
الدين.

في برلین نقدم درس علم الحیاه منذ عام 1984  و في براندنبرج  منذ عام 2007.
أسس التدريس في علم الحیاه هي اإلنسانیة والمعرفة العلمیة حول الطبیعة والمجتمع.

لذالك يتم التركیز في الدرس على القیم والعادات االنسانیة كالتضامن، االذترم المتبادل، تقرير 
المصیر والمسؤلیة تجاه المجتمع والطبیعة.

ماذا يحدث م درس علم الحیاه اإلنساني؟

التالمیذ هم المركز األساسي للدرس والتي تتمثل في الخبرة واألسئلة والهتمامات والمشكالت 
واألحاسیس المنقولة من األطفال في ألفصل.

لذا يتم تنظیم وتقديم الدرس حسب المتطلبات والحاجة. منى بعض األمثله:

الصداقة، يومیات المدرسة، المشاجرة، العنف، المسؤلیة تجاه الطبعة والمجتمع.

الهدف من درس علم الحیاه االنسانى هو في نهاية المطاف، تنوير األطفال ومساعدتهم على إنجاز 
مبدء وفلسفة حیاتیة خاصة بهم مبنیة على قیم إنسانیة.  

درس علم الحياة ينطلق من تجارب، تفكير واحاسيس األطفال. و
يساهم في تكوين شخصية مسالمة و تضامنية للتلميذ مبنية على المسؤلية

.وتقرير المصير، دون ربطها بالدين
.ومن ثم التفكير في سر الوجود وجود الطفل نفسه

 من أهمالمواضیع التي تدرس في علم الحياة هي: الصداقة، حقوق الطفل، حماية الطبيعة والمثالية 
تجاه المجتمع

من هو المسؤل عن تقديم علم الحياة؟
.االتحاد االنساني في ألمانيا فرع برلين هو المسؤل عن تدريس هذا الموضوع

.حيث يقوم بتدريب وتأهل القوى العاملة ومراقبتهم المستمرة
حسب القانون األلماني يحق لإلتحاد التدريس مثل ما يحق للكنيسة. في

.العادة يدرس علم الحياة مرتين كل أسبوع
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Themen aus dem Rahmenlehrplan

»Selbst entscheiden heißt
Verantwortung übernehmen«
Die humanistische Lebensauffassung

»Dich find’ ich gut«
Freundinnen und Freunde finden

»Wo kommst du her?«
Andere Kulturen kennen lernen

»Können Blumen glücklich sein?«
Philosophieren mit Kindern

»Was wird da eigentlich gefeiert?«
Feste und Bräuche

»Du siehst ja Gespenster!«
Skeptisches Denken kennen lernen

»Ich habe ein schlechtes Gewissen«
Normen, Regeln und Verantwortung

»Öko?– logisch!« Wechselbeziehungen
zwischen Menschen, Pflanzen und Tieren

»Wo die Kühe heilig sind«
Religionen kennen lernen und vergleichen

»Nein heißt Nein!«
Sich selbst und andere respektieren

»Frieden ist anstrengend, Krieg ist tödlich«
Friedenserhaltung, Ursache von Kriegen

التسجیل
من فضلك تقدیم الطلب إلدارة املدرسة

إسم ويل االمر

إسم الطالب

تاریخ املیالد

إسم الشارع

املكان

الھاتف

املدرسة

الصف

االمیل

التاریخ

توقیع الطالب

توقیع ولوي األمر

االتحاد االنساين یستخدم ھذه البیانات الشخصیة
لتنظیم علم الحیاة فقط

.إذا أردت معلومات إضافیة، فھي بال مثن

   نعم، أود معلومات إضافیة. 


