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سلسلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

ي

ســعى نظــام الرعايــة والتعليــم فــي ســنوات الطفولــة المُ بكــرة -الــذي يشــمل األطفــال منــذ
الميــاد حتــى ســن  8ســنوات والمعــروف ً
أيضــا باســم نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ) -(ECCEإلــى تعزيــز التنميــة الشــاملة لالحتياجــات البدنيــة والمعرفيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة
للطفــل مــن أجــل توطيــد األســس القويــة والواســعة لتعليــم وصحــة يدومــان مــع الطفــل طــوال حياتــه
 (UNESCO).ففــي هــذه المرحلــة العمريــة مــن حيــاة الطفــل ال ي ُعــد نمــو األفــراد وحــده هــو العامــل
األساســي فــي حياتهــم ،ولكــن البيئــة التــي تحيــط بهــم ً
أيضــا يكــون لهــا عظيــم األثــر .ولــذا ،فمــن
الضــروري أن نكــون قادريــن علــى ضمــان أن يحيــا كل طفــل حيــاة كريمــة وجيــدة وينــال نصيبــه فــي
التعليــم والرعايــة والخدمــات الصحيــة والتغذيــة والحمايــة.
وتماشــيًا مــع الغايــة رقــم  4.2مــن الهــدف الرابــع ألهــداف التنميــة المُ ســتدامة والــذي ينــص
علــى أنــه بحلــول  ،2030يجــب أن نضمــن تمتُّــع الفتيــات والفتيــان علــى ح ـد ٍّ ســواء بحقــوق متســاوية
فيمــا يتعلــق بالنمــو الجيــد أثنــاء مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة وكذلــك الرعايــة والتعليــم قبــل مرحلــة
التعليــم األساســي حتــى يكونــوا علــى أتــم االســتعداد لاللتحــاق بقاطــرة التعليــم األساســي» .وقــد
فـوَّض المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو ) (UNESCOبضــرورة دعــم الــدول األعضــاء
فيمــا يتعلــق بتطويــر المنهــج عــن طريــق وضــع سلســلة نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ) .(ECCEتُعــد هــذه النشــرات مجموعــة بســيطة مــن األدوات والسياســات والممارســات
الجيــدة فــي مجــال نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEوكذلــك نتائــج أنشــطة
المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو فــي هــذا المجــال .وبنــا ًء عليــه ،فــإن الغــرض مــن
تلــك السالســل هــو مشــاركة الممارســات كطريقــة مــن أجــل المســاهمة فــي توفيــر بيئــة مزدهــرة
مــن أجــل نمــو األطفــال ،وفــي الوقــت ذاتــه تزويدهــم بــاألدوات الضروريــة لكــي يصبحــوا مواطنيــن
صالحيــن ومســؤولين فــي المســتقبل.
ومــن المقــرر أن ي ُنظــر إلــى موضوعــات سلســلة نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
) (ECCEبوصفهــا أدوات عمــل ومســتندات حيــة ومفتوحــة ودائمــة التغييــر ،الغــرض منهــا أن تكــون
مصــدر إلهــام لصانعــي السياســات والعامليــن فــي مجتمعــات الطفولــة المُ بكــرة؛ وذلــك إلعــداد
مجموعــة مــن المناهــج وعوامــل التمكيــن المتميــزة (األدوات ،والمناهــج ومســتندات السياســة
والعمليــات التدريبيــة) ،وذلــك كلــه مــن أجــل غايــة أســمى أال وهــي تزويــد األطفــال بأفضــل الفــرص
خــال ســنوات طفولتهــم المُ بكــرة.
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ي

حصــل األطفــال خــال ســنوات طفولتهــم المُ بكــرة علــى األســس التعليميــة التــي تُعــد ضروريــة
مــن أجــل اكتســاب المهــارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم المســتقبلية .ولعــل هــذا هــو الســبب وراء اعتبــار
نمــو الشــباب الصغــار وتعليمهــم الشــغل الشــاغل للمكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو.
إن عمليــة إعــداد النمــاذج األوَّليــة لنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEالتــي
تمثــل نظــام ) (ECCEالشــامل تعكــس قيــم المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو مثــل
احتــرام المناهــج والتطويــر الشــامل لضمــان جــودة التعليــم للمتعلميــن مــن جميــع األعمــار.
ولقــد جــرى ترجمــة إطــار عمــل نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة )(ECCE
فــي صــورة مجموعــة مــن المســتندات التــي تشــمل النمــوذج المبدئــي الحالــي لمنهــج نظــام الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ( .(ECCEوهــي وثيقــة تُعــد جوهــر التــزام المكتــب الدولــي للتربيــة
التابــع لمنظمــة اليونســكو؛ ذلــك أنهــا تطــور تفصيـ ًـا مكونــات منهــج نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ) (ECCEممــا يسـ ِّ
ـهل الوصــول إلــى المعلومــات التقنيــة مــن قبــل مختلــف أصحــاب
المصلحــة المســتفيدين مــن المنهــج.
ولــذا ،فــإن النمــوذج المبدئــي لمنهــج نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة )(ECCE
يتضمــن مجموعــة مــن معاييــر الجــودة كونــه منهجً ــا مرجعيًّــا فــي مجــال نظــام الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،كمــا أنــه -فــي الوقــت ذاتــه -يلبــي أهــداف التنميــة المُ ســتدامة وتحدي ـدًا
الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المُ ســتدامة الــذي ينــص علــى ضــرورة ضمــان جــودة التعليــم
للجميــع وتحدي ـدًا الهــدف رقــم  4.2المتعلــق بالتعليــم والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة.

السيد /ياو يدو
مدير قسم الذكاء االصطناعي في المكتب الدولي للتربية التابع لمنظمة اليونسكو
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ل

طالمــا كان نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEجــز ًءا ال يتجــزأ من التزام
ـرص متكافئــة للتعلُّــم وجــودة
دبــي العطــاء لضمــان حصــول األطفــال والشــباب المحروميــن علــى فـ ٍ
التعليــم .ونحــن كلنــا إيمــان بالــدور الــذي يلعبــه نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
) (ECCEفــي تعزيــز النمــو االجتماعــي والعاطفــي والجســماني والمعرفــي الشــامل لألطفــال .فمــن خــال
شــراكاتنا القويــة والمنظمــة وكذلــك الدعــم الــذي نوليــه لعمليــات البحــث والمناصــرة إضافــة إلــى
المنصــات العالميــة ،فإننــا نســعى إلــى بنــاء نظــام تعليمــي يمت ــاز بالمرونــة واالســتدامة وذلــك مــن خالل
عمليــات التدخــل المُ رتكــزة علــى األدلــة مــع التركيــز علــى بنــاء القــدرات وتقويــة األنظمــة.
ويســعدنا رؤيــة المُ خرجــات القويــة والمتينــة التــي تمخضــت عنهــا تلــك الشــراكة مــع المكتــب
الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو ) .)IBE-UNESCOذلــك أن الدعــم الكبيــر الــذي أولــوه للــدول
األربعــة التــي تشــملها الشــراكة (الوس ،وروانــدا ،والكاميــرون ،وإســواتيني) علــى مــدار أربعــة أعــوام
قــد نتــج عنهــا إعــداد مجموعــة قويــة وقابلــة للتقليــد مــن النمــاذج األوَّليــة واألدلــة اإلرشــادية وأدوات
المراقبــة والتقييــم وآليــات تســليم مــن أجــل نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
 (ECCE).إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد جــرى إعــداد أحــد المعالــم األساســية لهــذه المبــادرة وهــو إعــداد
إطــار شــامل لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة ) (HECDIالــذي يوفــر المؤشــرات واألهــداف التــي تســاعد
فــي إجــراء عمليــة مراقبــة شــاملة لعمليــة النمــو التــي يمــر بهــا الطفــل والتــي يمكــن تنفيذهــا علــى
الصعيديــن المحلــي والعالمــي.
وإننــا نؤمــن إيمانًــا راسـ ً
ـخا بــأن هــذه اإلصــدارات واألدوات التــي جــرى تطويرهــا مــن شــأنها أن
تُســهم مســاهمة كبيــرة فــي مجموعــة المعــارف الخاصــة بنظــام  ،ECCEكمــا أنهــا تــزود الممارســين
وصانعــي السياســات بالمعلومــات علــى نحـ ٍـو أفضــل فــي الــدول التــي تشــملها هــذه الشــراكة فضـ ًـا
عــن الــدول التــي تتطلــع إلــى تقويــة مــا لديهــا مــن أطــر عمــل وطــرق حاليــة متعلقــة بنظــام الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  (ECCE).ونأمــل فــي أن تخلــق هــذه المبــادرة مســاحة مــن أجــل
تنفيــذ المزيــد مــن الحــوار والتكامــل والتعــاون المطلــوب ،وذلــك علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي،
وكذلــك مــن أجــل المزيــد مــن الشــركاء للتغطيــة والعمــل م ًعــا لضمــان مراعــاة نظــام الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEعلــى نحـ ٍـو ســليم عنــد وضــع السياســات أو الممارســات.

His Excellency Dr. Tariq Al Gurg,
Chief Executive Officer at Dubai Cares
and Member of its Board of Directors
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المبكرة وكذلك منهج
 .1جودة التعليم في المراحل ُ
نظام الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
()ECCE

ي

ُقصــد بإطــار عمــل المنهــج الوثيقــة الشــاملة التــي ت ُلبــي بعــض مــا يلــي
أو جميعــه:
تُحــدد البيانــات الوطنيــة للرؤيــة والنمــو االقتصــادي والسياســة التعليميــة
فــي ســياق المنهــج ،وتُحــدد األهــداف العريضــة للمنهــج فــي المراحــل
الدراســية المُ ختلفــة ،وتوضــح الفلســفة التعليميــة التــي يرتكــز عليهــا المنهج
وكذلــك ُطــرق التدريــب والتعليــم والتقييــم التــي تُعــد مــن المقومــات
األساســية لتلــك الفلســفة ،وتُحــدد هيــكل المنهــج ومــواده أو الجزئيــات
التعليميــة والســبب وراء تضميــن كل جزئيــة مــن تلــك الجزئيــات فــي
المنهــج ،وتخصــص الوقــت المُ حــدد لــكل مــادة مــن المــواد الدراســية و/
أو الجزئيــات التعليميــة المُ ختلفــة فــي كل مرحلــة أو صــف دراســي ،وتوفــر
اإلرشــادات العامــة التــي يعــود إليهــا مطــورو المناهــج ومُ دربــو المعلميــن
ومؤلفــو الكتــب النصيــة ،كمــا أنهــا تُحــدد شــروط تنفيــذ المنهج واإلشــراف
عليــه وتقييمــه .المصــدر :المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع لمنظمة اليونســكو
)2011
رغــم أنــه يجــري توفيــر منهــج دراســي طبيعــي وتلقائــي عــن طريــق نمــاذج
الحيــاة اليوميــة ،فمــن الضــروري أن تكــون مناهــج البرامــج المُ قدمــة لألطفــال
الصغــار حــول العالــم مُ كملــة -بـ ً
ـدل مــن أن تحــل محــل -المناهــج التــي توفرهــا
األســر والمُ جتمعــات.
فذلــك المنهــج وتطويــره هــو المحــور األساســي لجــودة خدمــات التعليــم
والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة .فعندمــا يكــون منهــج نظــام الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEذا جــودة عاليــة فإنــه يعــود
بالنفــع علــى جميــع األطفــال وتحدي ـدًا المحروميــن واألكثــر عرضــة للمخاطــر.
كمــا علــق وودهــود ( ،2009صفحــة  )40التعليقــات :ثمــة ُهـوَّة كبيــرة بيــن
البرامــج العاليــة الجــودة التــي حظيــت بتغطيــة إعالميــة كبيــرة والعــدد األكبــر مــن
البرامــج األقــل وضوحً ــا .وفــي بعــض الحــاالت ،فــإن البرامــج التــي تُطبــق علــى
مالييــن األطفــال وخاصــة فــي الــدول التــي تفتقــر إلــى المصــادر تكــون بالــكاد
جي��دة بم��ا يكف��ي .تُع��د الج��ودة م��ن المفاهي��م النس��بية (Dahlberg et al.
 )2007 Tobin; 2007دون توجيــه أي اهتمــام إلــى الجــودة فــي برامــج نظــام
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ( ....،)ECCEوبذلــك لــن نتمكــن
مــن ســد الفجــوة فــي مخرجــات الطفولــة بيــن األطفــال األقــل حرمانًــا واألكثــر
حرمانًــا (.)Britto et al. 2011
فمطــورو منهــج الطفولــة المُ بكــرة يواجهــون مجموعــة مــن القــرارات
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فيمــا يتعلــق المحتــوى كمــا أن المنهــج الجيــد ينبغــي أن تافتيلتعليم†ال†اًجمانء†براطعال†يدب†تــق
أطل†3تاونــس
يوفــر التــوازن الدقيــق بيــن ســهولة الوصــول إليــه مــن قبــل مختلــف المســتفيدين ،وبيــن احتوائــه
علــى مجموعــة متنوعــة مــن الثقافــات والســياقات ،وأن يكــون مفصـ ًـا بمــا يكفــي إلرشــاد المعلميــن
أيًّــا كانــت مســتويات خبراتهــم أو تدريبهــم .وبنــا ًء عليــه ،فمــن الممارســات الجيــدة أن يجــري تطويــر
منهــج وإعــداده بحيــث يبــدأ بالتركيــز علــى مَ واطــن الفضــول لــدى األطفــال مُ عتبـ ًرا األطفــال شــركاء فــي
عمليــات البنــاء المعرفيــة التــي تخصهــم.
ال يوجــد منهــج واحــد يناســب جميــع الســياقات .وفــي الوقــت ذاتــه ،أظهــرت بعــض المناهــج
فاعليتهــا وآتــت ثمارهــا علــى نحـ ٍـو أكبــر مــن غيرهــا مــن المناهــج.
إضافــة إلــى ذلــك ،يجــب مراعــاة العناصــر التاريخيــة والثقافيــة للســياق والمنطقــة والموقــف ،كمــا
ي ُعــد البُعــد اللغــوي مــن األبعــاد الضروريــة والمهمــة .وفــي هــذا الصــدد ،ي َعتبــر المكتــب الدولــي
للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو المنهــج المُ عــد باللغــة األم أكثــر مالءم ـ ًة للســنوات المُ بكــرة .وهــذا
ليــس كل شــيء ،فقــد أثبتــت المناهــج التــي تعتمــد علــى األنشــطة التفاعليــة واللعــب أنهــا الخيــار األمثل
مقارنـ ًة بالمناهــج األكاديميــة وذلــك فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال.
وينبغــي لصانعــي السياســات وتحديــدًا هــؤالء المســؤولين عــن تطويــر المنهــج وإعــداده أن
يراعــوا مجموعــة مختلفــة ومتنوعــة مــن العوامــل تضــم التطلعــات والرغبــات والحقــوق (وتحديــدًا
تلــك الخاصــة باألطفــال) وذلــك حســب الســياق الــذي يجــري فيــه إعــداد وتطويــر منهــج الســنوات
األولــى بمــا فــي ذلــك أهــداف المواطنــة.
باإلضافــة إلــى زيــادة تدخــات السياســة ،كان هنــاك عــرض تدريجــي لألهــداف التــي تعكــس كلًّ
مــن األهــداف التربويــة االجتماعيــة وأهــداف المواطنــة األعــم واألشــمل ،والتطلعــات الخاصــة مــن
أجــل التعليــم وجاهزيــة المــدارس .يمكــن النظــر إلــى تدخــات السياســة علــى أنهــا ضروريــة ومــن
األشــياء المنشــودة؛ ذلــك أن إطــار عمــل منهــج نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
مــن المُ عــززات األساســية إلحــداث التغييــر وتحديـدًا فــي الجزئيــات التــي يجــري فيهــا تضميــن األهداف
التــي ترمــي إلــى المســاواة واإلنصــاف ()Wood and Hedges, 2016
وبدورهــا فقــد حــددت الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار ( )NAEYCمجموعــة المؤشــرات
التاليــة للحكــم علــى مــدى فاعليــة المنهــج (:)NAEYC and NAECS/SDE, 2003
»نشاط األطفال ومشاركتهم
»وضوح األهداف ومشاركتها من قبل الجميع
»االستناد إلى أبحاث نمو األطفال
»العمــل علــى تعليــم محتــوى ذي قيمــة ،وذلــك عــن طريــق االســتقصاء واللعــب والتدريــس المُ ركَّــز
والمتعمد
»االستناد على الخبرات والجوانب التعليمية السابقة
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»الشمولية
يمتلك األطفال الصغار قدرات تعليمية هائلة إضافة إلى ما لديهم من شغف طبيعي،
وحمــاس تجــاه فهــم العالــم مــن حولهــم والمشــاركة فيــه .ومهمتنــا هــي تعزيــز النمــو الصحــي
لألطفــال وإطــاق إمكانياتهــم الكاملــة مــن خــال منهــج مناســب لهــم ومُ عــد إعــدادًا جيـدًا يســتند إلــى
مجموعــة مــن األســس القويــة والهادفــة تشــمل الممارســات اإليجابيــة لآلبــاء والمجتمعــات .وهــذا
بــدوره يضمــن تعزيــز تعلُّــم األطفــال وقدراتهــم ،كمــا يدعــم اآلبــاء وأوليــاء األمــور فــي أن يكونــوا
إيجابييــن وأن يكــون لهــم دور مهــم ومحــوري فــي النمــو الصحــي ألطفالهــم.
وتحــث اتفاقيــة حقــوق الطفــل البالغيــن علــى أن يدعمــوا أطفالهــم ألخــذ زمــام المبــادرة فــي
العمليــة التعليميــة.
ثمــة ثقافــة جديــدة قوامهــا المشــاركة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار فــي جزئيــات الحيــاة مهمــة
لألطفــال الصغــار بمــا فــي ذلــك حياتهــم فــي مراكــز الطفولــة وكذلــك الطريقــة التــي يجــري بهــا
بمزيــد مــن االحتــرام والوعــي
إعــداد المنهــج وتنفيــذه .يجــري التعامــل مــع األطفــال الصغــار
ٍ
المعرفــي .فعلــى ســبيل المثــال ،مــن المُ عــروف أنــه مــن أجــل تنفيــذ تعليــم أكثــر عم ًقــا واســتدامة،
يجــب تأســيس البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل علــى نحـ ٍـو تتالقــى فيــه الجوانــب المعرفيــة مــع
جوانــب العالقــات االجتماعيــة والعاطفيــة” ( .)Malaguzzi in Edwards et al. 1993بعبــارة أخــرى،
تمتــد جــذور وأســس العمليــة التعليميــة لألطفــال الصغــار لتصــل إلــى المجــاالت االجتماعيــة
والعاطفيــة .ذلــك أن العمليــة التعليميــة لــدى األطفــال تؤتــي ثمارهــا إذا كانــت كشــجرة وارفــة مــن
العالقــات اإليجابيــة يســتظل بهــا األطفــال مــع آبائهــم وأســرهم وأقرانهــم وتحوطهــا فئــة مــن
معلمــي الطفولــة المُ بكــرة المُ دربيــن تدريبًــا جي ـدًا ()UNESCO, 2004
فالنتائــج التــي جــرى التوصــل إليهــا بفضــل البرامــج التعليميــة العاليــة الجــودة للطفولــة المُ بكــرة هــي
نتائــج واعــدة ومُ شــجعة كمــا هــو واضــح فــي متعــة العمليــة التعليميــة التــي يشــعر بهــا األطفــال الصغــار
علــى ســبيل المثــال فــي برنامــج ريدجــو إميليــا لنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
( )ECCEالمُ عتــرف بهــا دوليًّــا.
فالمنهــج الــذي يمتــاز بالمرونــة وقابليــة التطويــر يعــزز مــن تأســيس هويــة الطفــل وتوجُّ هاتــه
اإليجابيــة وإحساســه بالمواطنــة العالميــة ،إضافــة إلــى تقويــة مهــارات التواصــل والتفــاوض لديــه.
والمناهــج المُ حــددة فيمــا ســبق تفتقــر إلــى الفاعليــة فــي بنــاء القــدرات الضروريــة لــدى األطفــال؛ ذلــك
أنهــا تمثــل فــي بعــض األحيــان بعــض بقايــا اإلرث االســتعماري الــذي يجــب تجــاوزه .فهــي فــي الغالــب
ت ُكســب األطفــال ســلوكيات أكثــر ســلبية ونمطيــة؛ ولــذا فتلــك المناهــج تناقــض بشــدة المناهــج
المُ ركــزة جيـدًا التــي تهــدف إلــى تطويــر القــدرات والكفــاءات الضروريــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين
منــذ ســنوات الطفولــة المُ بكــرة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن التدريــب الجيــد ورفــع الوعــي لــدى المعلميــن ي ُعــد مــن المقومــات
األساســية للنجــاح .فمنــذ قرابــة عــام ،أظهــرت األدلــة القويــة أن التحصيــل الدراســي يكــون مُ رتف ًعــا
ومســتدامً ا فــي حــال وجــود برامــج تعليميــة تركــز علــى األطفــال يجــري تطويرهــا مــن قبــل مجموعــة
مــن المعلميــن المُ دربيــن تدريبًــا جيــدًا (علــى ســبيل المثــال ).)Leavers, 2003
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 1.1مفهوم الجودة

ت

ختلــف التعريفــات واألدوات المُ ســتخدمة فــي قيــاس الجــودة فــي مجــال الطفولــة المُ بكــرة
حســب مجموعــة المســتفيدين والباحثيــن والــدول .ومــن المعــروف -علــى ســبيل المثــال -أن التقييــم
األبــوي للجــودة قــد يختلــف بشــكل كبيــر عــن وجهــات النظــر الســائدة حاليًــا بيــن خبــراء الطفولــة
المُ بكــرة مثــل :متــى ينبغــي للطفــل أن يبــدأ تعلُّــم الحــروف واألرقــام .وكيــف ينبغــي للمعلميــن التعامــل
مــع هــذه المهــارة؟ ومــع ذلــك ،توجــد مجموعــة مــن القواســم المشــتركة فــي تعريفــات الجــودة فــي
الــدول المُ تقدمــة اقتصاديًّــا وتحديـدًا فــي عمليــة توفيــر التعليــم فــي المراحــل المُ بكــرة لألطفــال بدايــة
مــن ســن  3ســنوات .علــى ســبيل المثــال ،تركــز معظــم الــدول علــى المُ خرجــات المنظمــة لضمــان
الجــودة :نســبة األطفــال إلــى العامليــن ،وحجــم المجموعــة ،وظــروف المُ نشــأة التعليميــة ،ومؤهــات
العامليــن ،وشــهادات الموظفيــن ،واعتماداتهــم ،إضافــة إلــى المنهــج.
بالنســبة للحكومــات ،ي ُقصــد بتحســين الجــودة ضمــان تنفيــذ المعاييــر الضروريــة للبرنامــج ،وأن
يتمكَّــن األطفــال مــن النمــو والتعلُّــم بمــا يتوافــق مــع األهــداف التــي وضعتهــا الحكومــة لهــذا القطــاع.
وفــي الوقــت ذاتــه ،ثمــة اتفــاق عــام علــى أنــه يجــب أن تكــون اإلرشــادات الوطنيــة للجودة أكثر شــمولية
بمــا يكفــي للســماح إلعــدادات األفــراد باالســتجابة لالحتياجــات التعليميــة واحتياجــات النمــو لألطفــال
الحاضريــن.1

 2.1مراقبة المنهج وتقييمه

ف

ي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ،يجــب أن ترتكــز عمليــة التقييــم علــى النمــو الشــخصي لألطفــال؛
وبذلــك يمكــن للمعلميــن واآلبــاء فهــم االهتمامــات الطبيعيــة لألطفــال والمســتوى الــذي وصلــوا إليــه
فيمــا يتعلــق بعمليــة النمــو وذلــك مــن أجــل تزويدهــم بأقصــى درجــات الدعــم الممكنــة علــى نحـ ٍـو
يتــاءم مــع قدراتهــم الكاملــة فــي كل مرحلــة .وي ُعــد ذلــك مهمً ــا تحديــدًا مــن أجــل التأكــد مــن
تنفيــذ أســس تنميــة قــدرات تعلُّــم القــراءة والحســاب .ويمكــن للمعلميــن وغيرهــم مــن العامليــن -مــن
خــال المتابعــة المنظمــة والتوثيــق -تحديــد مــا الــذي يمكــن لألطفــال إنجــازه وتحصيلــه والتخطيــط
علــى نحـ ٍـو مُ ســتهدَف مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن الفــرص التعليميــة الفرديــة والجماعيــة ،إضافــة إلــى
تحقيــق النمــو الصحــي .وتشـكِّل عمليــة توثيــق مســتويات التقــدم الــذي يحــرزه األطفــال فــي الجوانــب
األساســية أم ـ ًرا مهمً ــا لفهــم العمليــة التعليميــة ومراقبــة النتائــج علــى ح ـد ٍّ ســواء.2
Monitoring and evaluation can cover many aspects of ECCE and it is important to
ensure that activities reflect the quality of services in order to lead to improvement. While
evaluating the performance of ECCE settings is important, it is different from focusing
1 Bennet, J., Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries
2 Seychelles National Curriculum Framework, Government of the Republic of Seychelles, 2013, page 34
ECCE
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