
„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden." 

Leitidee der UNESCO. Sie steht in der Präambel ihrer Verfassung, die 37 Staaten am 16. November 1945 in London unterzeichnet haben.  

تأس�� ال�ی� ال�ماد�، ت�� ح�ا�ة ال�ل�ة قام ال�ه�ان ب��اء ال�ی� ��ان� ����ة ال�ب ل�عل�� معاني ال��. 1252

لى ال��رسة". ،أیل�ل في وق� اإلصالح) تأس�� م�رسة الت���ة."ی�� ال����� �ال�ل�ات جهارًا و��ض�ح. ���في ال�ه�ان و���ف� ح�� م� ال�اس ال��عل��� إ29(م��ائ�ل، 1541

صف�ف.4ت� تأس�� 1541

صف�ف ب�ءًا م� ه�ا ال�ار�خ وح�ى نها�ة الق�ن ال�ام� ع��.�6ان ه�اك 1561

ار ال�ل�ة: "�ع� ف��ة ���لة م� ال��اجع،ال��رسة ت��� نف�ها ل��ق�ف قادة الف�� وال��ا���� القادر��. �ع� انه� 1798

یة في مكانھا . المدرسة انتقلت للمبنى الحالي ،البیت خدم اھدافھ لثالثمئة وخمسین عاما، واالن المجلس والسكان المحلیین ابقت على عظمة البناء الحال1893

اد الطلبة  تاسیس اتح1933

تم اعادة تسمیة المدرسة ك(المدرسة الثانویة المتطورة االخوات شول) 1948

تم اعادة تسمیة المدرسة ك(المدرسة المدینة الكبیرة االخوات شول ) 1990

مارش 21منح المكان مرتبة الیونسكو ك "اھتمام الیونسكو لمشروع المدرسة"في  2011

یولیو 30"المشاركة في مشروع الیونسكو للمدارس"في  منح المكان مرتبة الیونسكو ك2014

فبروار 15منح المكان مرتبة الیونسكو ك"مشروع یونسكو معترف بھ "في  2016

االھداف من التنظیم في مدرستنا : 

واعیة لمفھوم "عالم واحد " نحن نعمل على المشاكل الرئیسیة التي تواجھ الجنس البشري . 

من تاسیس "مدرسة المدینة الكبیرة لالخوات شول  445كرى السنویة رقمرسالة ترحیب لالحتفال بالذ

الالتینیة الكالسیكیة كان في ذلك الحین، واالن الكفاالت االساسیة وتراث ثقافة اوروبیة مشتركة. 1541انا سوف اقوم بایجاز تمنیاتنا باللغة التي اعید من قبل المؤسسین للمدرسة في عام 

 vivatلتي ھي ایضا عالمیة :السن بین رغبتھ في ان مدرستھ القدیمة من شانھ ان یجعل ھذه اللغة تلعب دورا اقوى في مناھجھا واسمحوا لي ان اقول بضع كلمات وجیزة واوكثیر من كبار 

crescat floreat per" multa saecula. "

مدرسة مشاركة.ونود االنخراط في ھذا المشروع، المعلمین والطالب واولیاء االمور من مدرستنا  9000حاء العالم ھناك حوالي مدارس تشارك في مشروع مدارس الیونسكو. في جمیع ان 300في المانیا ھناك 

لدیھم حافز قوي ، كما ھو واضح من مشاریعنا السابقة.
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