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رحـــلة مدرســــــتي
مـع إكســبو 2020 دبــي 
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MY SCHOOL’S JOURNEY
WITH EXPO 2020 DUBAI





“The youth should play a key part in this mega 
event and get opportunities to observe, learn and 

contribute creative ideas so they can develop 
innovative solutions for creating a better future 

for our region and the world.”

His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

“يجــب أن يكــون الشــباب حاضرا في قلب هــذا المحفل الفكري 
اإلبداعــي الكبيــر، يرصد ويتعلم ويبدع، يشــارك بأفكاره ويســهم 

باقتراحاتــه للتوصــل لحلــول مبتكرة، تعيــن على إيجاد حياة 
أفضــل لمنطقتنا ولجميع شــعوب األرض.”

 صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم

نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي

“

”
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EXPO SCHOOL PROGRAMME
World Expos are open for everyone to enjoy and learn from. Expo 2020 

Dubai wants to ensure that school students are a part of this World 

Expo, and hence have an entire team catering to schools. The Expo 

School Programme team is dedicated to engaging with the UAE’s school 

community to involve them in the journey to Expo 2020.   

The Expo School Programme aims to make the next World Expo 

meaningful to educators and students alike. We are directly engaging with 

teachers and students to help them explore Expo 2020’s vision inside and 

outside the classroom as schools are integral to the success and legacy of 

the Expo.  

At the Expo in 2020, there will be four unique journeys designed to inspire 

the UAE school community through fun and transformative learning 

experiences. This is to ensure that students make the most out of this 

once-in-a-lifetime opportunity. 

EXPO SCHOOL PROGRAMME
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برنامج إكســبو للمدارس
معارض إكسبو العالمية متوفرة للجميع لالستمتاع والتعلم منها. نود في إكسبو 2020 

التأكد من أن طالب المدارس جزء من هذا الحدث العالمي. لذلك، قمنا بإنشاء برنامج إكسبو 
للمدارس وهو فريق يعمل على ضم مجتمع المدارس في إكسبو 2020 دبي ويقدم 

للطلبة والكوادر التعليمية فرص تفاعل عديدة خالل الرحلة نحو إكسبو 2020 دبي وأثناء 
انعقاد الحدث العالمي المنتظر.

يهدف برنامج إكسبو للمدارس إلى أن يكون هذا الحدث العالمي هادفًا ومفيدًا للمعلمين 
والطالب على حد سواء. يتفاعل الفريق بشكل دائم ومباشر مع المجتمع األكاديمي 
لمساعدتهم على اكتشاف رؤية إكسبو 2020 داخل وخارج جدران المدرسة، فالهيئة 

التعليمية بأكملها أساسية لنجاح وإرث إكسبو 2020.

صمم برنامج إكسبو للمدارس أربع رحالت مدرسية لطالب المدارس من جميع األعمار وهي 
الكوكب المستدام وعالم الفرص والكون في حركة وإرث دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

يكتشف الطالب من خالل هذه الرحالت عوالم متعددة ستلهمهم للمشاركة في صنع 
مستقبٍل أفضل.

EXPO SCHOOL PROGRAMME



6 | 

THE UNIVERSE IN 
MOTION
Human progress through physical  

and digital realms 

Students will get to travel through the past, 

present, and future of movement, from 

ancient exploration to artificial intelligence. 

On this journey, students will discover 

evolution through the physical and digital 

realms. 

The journey could include a visit the Mobility 

Pavilion aboard the world’s largest elevating 

platform, which takes you to the House of 

Wisdom in ninth-century Baghdad before 

you head on to meet nine-metre-tall 

historical giants of Mobility. 

Leap forward in time to enter a virtual world 

brimming with data, then step into the city 

of tomorrow. You may even be served by a 

robot or drone waiter along the way…

 الكون في
حركة

استكشاف التطور اإلنساني من خالل 
اإلمكانات المتزايدة الكامنة في عملية التنقل

سيسافر الطلبة عبر ماضي وحاضر ومستقبل 

التنقل، من االكتشافات القديمة إلى الذكاء 

االصطناعي في رحلة تكشف للطالب التطور من 

خالل العوالم المادية والرقمية.

قد يتسنى للطلبة فرصة زيارة جناح التنقل واعتالء 

أكبر منصة متحركة في العالم والتي ستأخذهم 

من بيت الحكمة في بغداد من القرن التاسع 

حيث سيتعرفون على عمالقة التنقل التاريخيين. 

سينتقلون من بعدها إلى عالم افتراضي مليء 

بالبيانات ويتعرفون على مدينة الغد.

THE UNIVERSE IN MOTION
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LEARNING OBJECTIVES:
Through ‘The Universe in Motion’ journey, students 

will:

. 1 Trace and learn about the movement and progress 

of people, goods, and ideas within the physical and  

digital realms.

. 2 Venture across time and space to explore the 

dynamic universe, smart machines, and the 

technological link between humanity’s past, 

present, and future. 

. 3 Reflect on the ways through which people, goods,  

and ideas, move, and what it all means.

أهــداف التعلـــــم:
رحلة  "الكون في حركة" نسعى من خاللها إلى تشجيع الطالب 

على:

تتبع  التطور والتقدم في حركة  األفراد والبضائع واألفكار . 1

ضمن الحدود المادية والرقمية.

السفر عبر الزمن، للتعرف على ديناميكية الكون والسفر . 2

واستكشاف اآلالت الذكية، والرابط التكنولوجي للتطور 

البشري بين الماضي والحاضر والمستقبل.

التعرف على وسائل النقل التي سينتقل بها األفراد والبضائع . 3

واألفكار وما يعنيه كل ذلك.

THE UNIVERSE IN MOTION
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The Sustainable 
Planet
The future of our planet hangs in the 

balance - here's where you come in 

How will our environmental choices today 

affect the world tomorrow? This journey 

may include a visit to the Sustainability 

Pavilion where students can tiptoe 

underneath a dense forest, risk the planet’s 

future in a game of high-stakes pinball, 

and meet a giant fish concerned about the 

plastic waste in its ocean home. 

Despite the madness of human 

consumption and the harm we’re causing 

the environment, it’s not too late for us to 

save the world. 

Discover the innovative global projects that 

are creating new paths of Sustainability, 

and pledge to help preserve our planet for 

future generations.  

 الكوكب
المستدام

 مستقبل كوكبنا مسؤوليتنا - تعّرف على 
دورك اآلن

كيف تؤثر خياراتنا البيئية اليوم على عالم الغد؟ قد 

تشمل هذه الرحلة زيارة إلى جناح االستدامة في 

رحلة مليئة بالمشاعر مع النظم البيئية المختلفة 

من الغابة إلى المحيط واستكشف التواؤم الجميل 

القائم في الطبيعة، واكتشف التأثير الذي ال يظهر 

في أغلب األحيان لالختيارات التي نقدم عليها 

والطرق التي يمكننا من خاللها إيذاء البيئة وصحة 

اإلنسان. 

ادل بصوتك فيما يخص الخطوات المبتكرة التي 

تعالج التحديات التي نواجها وألزم نفسك بإحداث 

تغيير. 

THE SUSTAINABLE PLANET
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LEARNING OBJECTIVES:
Through ‘The Sustainable Planet’ journey, students will:

. 1 Uncover the hidden treasures of our natural world, 

and see humanity’s effects on the environment.

. 2 Discover and learn about the applications of 

innovative technology in the field of global 

sustainability.

. 3 Reflect on the importance of and identify individual 

actions that can help with re-balancing the earth 

for a brighter future.

أهــداف التعلـــــم:
رحلة "الكوكب المستدام" نسعى من خاللها إلى تشجيع الطالب 

على:

اكتشاف الكنوز الخفية في عالمنا الطبيعي، ورؤية آثار . 1

اإلنسان على البيئة.

التعرف على ممارسات التكنولوجيا المبتكرة في مجال . 2

االستدامة العالمية.

االطالع على أهمية دور الممارسات الفردية التي يمكن أن . 3

تساعد في إعادة التوازن إلى األرض لمستقبل أكثر إشراقا.

THE SUSTAINABLE PLANET
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THE LEGACY 
OF UAE
Introducing the world to the nation’s rich 

culture and bright future 

Students will discover more about the UAE’s 

rich culture and heritage as well as its plans 

for a brighter future. They will also see 

the mesmerising architecture of the UAE 

pavilion, designed in the shape of a falcon in 

flight. 

The pavilion will tell the history of the nation 

as a connected global hub, and the vision 

of its leaders to create a peaceful and 

progressive society with ambitious plans for 

the future.

إرث دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

تعريف العالم على الثقافة الغنية للدولة 

ومستقبلها المشرق

سيتعرف الطلبة على ثقافة دولة اإلمارات الغنية 

وتاريخها باإلضافة إلى خططها لمستقبل أكثر 

نجاحًا وإشراقًا. كما سيرون تصميم الجناح المميز 

المستوحى من أجنحة طائر الصقر. 

سيروي الجناح تاريخ الدولة كمنصة للتواصل مع 

العالم، سنسرد من خالله رؤية قاداتنا في بناء 

مجتمع متسامح ومتطور، يطمح للوصول إلى أعلى 

المنصات الدولية والعالمية. 

THE LEGACY OF THE UAE
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LEARNING OBJECTIVES:
Through ‘The Legacy of UAE’ journey, students will: 

. 1 Explore of the UAE throughout time, from the past,  

to the present, leading into an incredible vision for  

the future.

. 2 Discover the unique treasures that lie within the  

UAE’s culture and heritage.

. 3 Reflect on the importance of unity, collaboration 

and innovation, in the accelerated progress and 

development of a young nation.

أهــداف التعلـــــم:
رحلة "إرث دولة اإلمارات العربية المتحدة" نسعى من خاللها إلى 

تشجيع الطالب على:

الخوض في رحلة استكشافية للتعرف على عراقة تاريخ دولة . 1

اإلمارات على مر الزمن، من الماضي إلى الحاضر، والرؤية 

االستشرافية للمستقبل.

 التعرف على أغنى كنوز دولة اإلمارات متمثلًة بثقافة وتراث. 2

أجدادنا العريق.  

 التأمل في أهمية االتحاد والتعاون واالبتكار ودورهم في . 3

تسريع تقدم وتطور هذه األمة اليافعة.

THE LEGACY OF THE UAE
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THE WORLD OF 
OPPORTUNITIES
Play your part in the future of humanity

Students will discover how to unlock 

opportunities and learn about new ideas that 

will inspire them to act. 

They may also get inspired by the 

Opportunity Pavilion where they will witness 

the real impact of their actions and see how 

they can become positive agents of change 

in their own communities as the experience 

will unveil how individual decisions can 

impact global causes. 

 عالم
الفرص

العب دورك في مستقبل التطور البشر

سيكتشف الطالب كيفية صنع الفرص وسيتعرفون 
على أفكار جديدة تلهمهم ألخذ دور فعال وإيجابي 

في المجتمع. 

قد تتسنى لهم أيضًا فرصة زيارة جناح الفرص حيث 
سيشهدون التأثير الحقيقي ألفعالهم ويرون كيف 

يمكنهم أن يصبحوا صناع التغيير اإليجابي في 
مجتمعاتهم من خالل تجربة الجناح التي ستكشف 

عن تأثير القرارات الفردية على القضايا العالمية.

THE WORLD OF OPPORTUNITIES
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LEARNING OBJECTIVES:
Through ‘The World of Opportunities’ journey, 

students will:

. 1 Get a sneak peek into the future, through 

explorations of schools, cities, jobs, data, and 

resources of the future.

. 2 Discover and recognize the impact of individual 

actions on environments of our homes and 

communities, social wellbeing of people, 

economics of countries, and the world as a whole.

. 3 Reflect on their own choices and actions, and  

think about how they can become positive agents 

of change.

أهــداف التعلـــــم:
رحلة "عالم الفرص" نسعى من خاللها إلى تشجيع الطالب على:

إلقاء نظرة خاطفة الستكشاف مستقبل المدارس والمدن . 1

والوظائف والبيانات والموارد المختلفة.

االطالع على تأثير الممارسات الفردية على منازلنا . 2

ومجتمعاتنا، والرفاهية اإلجتماعية و األفراد، باإلضافة إلى 

تأثير هذه الممارسات على اقتصاد الدول والعالم بأسره.

التأمل في اختياراتهم وممارساتهم، وتوجيههم ليصبحوا قادة . 3

التغيير نحو اإليجابية.

THE WORLD OF OPPORTUNITIES
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LEVEL: KG/ FS

DURATION: 2.5 HOURS

GUIDE: PROVIDED

ACCOMPANYING ADULT* TO 

STUDENT RATIO: 1:5

المرحلة: رياض األطفال
المدة: ساعتين ونصف

المرشد: متوفر
 نسبة المرافقين* لعدد الطالب: 1 لكل 

5 طالب

LEVEL: CYCLE 1/ PRIMARY SCHOOL

DURATION: 3 HOURS

GUIDE: PROVIDED

ACCOMPANYING ADULT* TO 

STUDENT RATIO: 1:10

المرحلة: الحلقة األولى / المدارس االبتدائية
المدة: 3 ساعات

المرشد: متوفر
 نسبة المرافقين* لعدد الطالب: 1 لكل 

10 طالب

LEVEL: CYCLE 2/ MIDDLE SCHOOL

DURATION: 3.5 HOURS

GUIDE: PROVIDED

ACCOMPANYING ADULT* TO 

STUDENT RATIO: 1:15

المرحلة: الحلقة الثانية / المدارس اإلعدادية
المدة: 3 ساعات ونصف

المرشد: متوفر
 نسبة المرافقين* لعدد الطالب: 1 لكل 

15 طالب

LEVEL: CYCLE 3/ HIGH SCHOOL

DURATION: 4 HOURS

GUIDE: PROVIDED

ACCOMPANYING ADULT* TO 

STUDENT RATIO: 1:15

المرحلة: الحلقة الثالثة / المدارس الثانوية
المدة: 4 ساعات

المرشد: متوفر
 نسبة المرافقين* لعدد الطالب: 1 لكل 

15 طالب

* The accompanying adult could be a school 

teacher, staff, parent, etc. that has been assigned 

by the school and will be held responsible for  

the students

*يمكن أن يكون الشخص المرافق معلمًا، مشرفًا، أو ولي 

أمر، الخ، وسيتم اختياره من قبل إدارة المدرسة ليكون 

الشخص المسؤول عن الطالب

All four journeys are unique,  
and tailored for the different grade levels

جميع الرحالت األربع فريدة من نوعها، وهي 
مصممة للمراحل العمرية المختلفة

SCHOOL JOURNEYS
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التذكـــرة تشــــمل
WHAT DOES A TICKET INCLUDE?

50 
AED

1. Entry to Expo 2020

2. Express pass into the thematic 

pavilions

3. Curated journeys exclusively for 

school groups

4. Group tour guide

5. Identification band

6. Free tickets for following ratio of 

accompanying adults to students:

 y KG/FS - 1:5

 y Cycle 1/ Primary School- 1:10

 y Cycle 2/ Middle School- 1:15

 y Cycle 3/ High School- 1:15

Note: lunch is not included.

مساحات للنزول والصعود إلى 
الحافالت المدرسية 

 Dedicated drop-off and pick up
areas for school groups

 مواقف مخصصة
للحافالت المدرسية

Parking spaces for 
school buses

 استراحات مخصصة
لسائقي الحافالت

Rest areas for school 
bus drivers

مالحظة: ال تشمل وجبة الغداء.

الدخول إلى إكسبو 2020. 1

خدمة المسار السريع إلى أجنحة الموضوعات.. 2

رحالت مختارة وحصرية مخصصة لطالب المدارس.. 3

مرشد لكل صف. 4

أداة تعريفية لكل طالب. 5

تذاكر مجانية للنسب التالية من المرافقين لعدد . 6
الطالب )المعلمين، أولياء األمور، الخ(:

y رياض األطفال: 1 لكل 5 طالب

y  :الحلقة األولى / المدارس اإلبتدائية
1 لكل 10 طالب

y الحلقة الثانية / المدارس اإلعدادية: 1 لكل 15 طالب

y الحلقة الثالثة  / المدارس الثانوية: 1 لكل 15 طالب

لكــــــم األولـويـــة!
WE’VE GOT YOU COVERED! 

TICKET INCLUSION
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للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
For more information visit

schools.expo2020dubai.com
|  expo2020schools


