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مصر ،ماهر 
 وزهقانين روحهم طايقين مش ”آلهم المدرسون”

 .“مننا ”“أآثر
مصر ،عبدالحميد

 وهم الريف في يدرسون المدرسين من آبير عدد”
. “لذلك مسرورين غير
اليمن شذى،

 من أبي يمنعنا... والدَي بين مشكلة تحدث عندما”
 التي هي الدراسة إن ”ويقول المدرسة إلى الذهاب

.“تفسدنا
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المغرب ،فطيمة
 في أشقى وصرت المدرسة من خرجت... إيه”

 ولم “مسؤولياته أتحمل الذي المنزلي العمل
..للخروج الكافي الوقت لدي يعد

 مصر   ،هند 
فالمدرسة هي التي تفتح      . طبعا النجاح مهم      ” 

.“و تغلقها   أ  مامنا أ    الفرص  
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البحرين مريم
   ،جيدا الدرس تشرح مدرسة حياتي في أر لم”

المدرسات
 نحن هل. واستهزاء احتقار نظرة إلينا ينظرن دائما   

 أن أردنا إذا ونحن تغلط المدرسة أحيانا عندهم؟ حشرات
 ولسنا بشر وهم نحن ؟!لماذا. تقبل ال لها نصحح

.“الخطأ من معصومين
البحرين محمود

 تفسيرا لها يجدد ال مسائل أحيانا يقدم المدرس”
 بيننا فتحصل علينا، يفرضها أن فيحاول مقنعا،
.“مجادالت
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اليمن ،نادر
 ،السادس الصف في درستني سةِّمدر هناك آان”

 أختي مثل أعتبرها آنت ومحترمة، طيبة آانت
 “أخيها مثل تعاملني وآانت الكبيرة،

اليمن ،سلمى
 فهي درست، مهما البنت الن متوسطة أهمية للنجاح”

 .“تتزوج" الزم "النهاية في
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البحرين ،دانة  
 التفوق، أشترط ال. حياتي في أهمية له النجاح آيدأ”

“نجحأ حبأ نأ ولكن
مصر ،مايا
 آونأ نأ جدا مهتمة لست لكني مهم النجاح  طبعا”

. األولى
 نأ ستطيعأ لكي جيدة بعالمات أنجح أن أحب   

 سأفعل ماذا ولكن أريد، الذي االختصاص أختار
.“ذلك؟ عن يزيد بما
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لبنان ،دانة
 يتصرفون التالميذ إن. األوائل على شفقأ”

بشكل
.“الصف في األول يكون الذي مع مختلف 

البحرين جاسم،
. السلطة مع لي األآبر االصطدام هي المدرسة”

 أن حياتي في مرة ألول شعرت المدرسة في
 حتى معها أتعايش أن يجب سلطة هناك

.“الحياة مع أتعايش أن أستطيع



.ومراهقينمراهقاتشهادات . .  
المدرسة

  

.ومراهقينومراهقينمراهقاتمراهقاتشهاداتشهادات . .. . .    
المدرسةالمدرسة

  
اليمن ،شاآر 

 ليس وهذا... عادية المدارس في االختالط مسألة”
. وبنت شاب بين الخلوة هو مّالمحر .ماّمحر أمرا

 الخلوة ظروف يوفر ال المدارس في واالختالط
.“واالنفراد

هناك يكون فسوف بينهما الفصل حال في ماأ”
.“اآلخر إلى حدهماأ من  شوق 
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البحرين سارة
 واقفة دائما عندنا المدرسة في المشرفة”

.“تأخرنا حال في الباب في
الجزائر وليد،

 التكوين... الدراسة من فائدة ال”
 .“المستقبل     أبواب لي يفتح دبلوم يعطيني

المغرب خديجة،
 في لنجحت الخروج حرية لي ترآوا لو”

.“أريد ما إلى ووصلت... دراستي


