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غطــي رعايــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم ،المعروفــة ً
أيضــا باالختصــار  ،ECCEاألطفــال مــن ســن
الــوالدة إلــى  8ســنوات« ،وتهــدف إلــى التنميــة الشــاملة الحتياجــات الطفــل االجتماعيــة والعاطفيــة
والمعرفيــة والجســدية مــن أجــل بنــاء أســاس متيــن وواســع للتعلــم مــدى الحيــاة والرفاهيــة»
(اليونســكو) .ال تعتبــر تنميــة األفــراد فــي هــذه المرحلــة مــن الحيــاة األكثــر أهميــة ،ولكــن ً
أيضــا البيئــة
المحيطــة بهــم هــي األكثــر تأثيـ ًرا .ولذلــك ،مــن الضــروري أن يكــون بمقــدور كل طفــل الحصــول علــى
نوعيــة جيــدة ومنصفــة مــن التعليــم والرعايــة والصحــة والتغذيــة والحمايــة.
تماشــيًا مــع الغايــة  4.2مــن الهــدف  4مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تنــص علــى أنــه
«بحلــول عــام  ،2030ضمــان حصــول جميــع الفتيــات والفتيــان علــى نوعيــة جيــدة مــن تنميــة الطفولــة
المبكــرة والرعايــة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا مســتعدين للتعليــم االبتدائــي» ،المكتــب
الدولــي للتربيــة  -اليونســكو ،المكلــف بدعــم الــدول األعضــاء فــي تطويــر المناهــج الدراســية ،بوضــع
«سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة» .هــذه المنشــورات عبــارة عــن مجموعــة
ســريعة مــن األدوات والسياســات والممارســات الجيــدة فــي الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة باإلضافــة إلــى نتيجــة أنشــطة المكتــب الدولــي للتربيــة فــي هــذا المجــال .وبالتالي ،فــإن الغرض
مــن هــذه السلســلة يتمثــل فــي مشــاركة الممارســات كوســيلة للمســاهمة فــي بيئــة مزدهــرة لتنميــة
األطفــال مــع تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن ومســؤولين فــي المســتقبل.
وينبغــي النظــر إلــى قضايــا سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــذه باعتبارهــا
أدوات عمــل ،ووثائــق حيــة ومفتوحــة ودائمــة التغييــر تهــدف إلــى إلهــام صانعــي السياســات
والمهنييــن فــي مجتمــع الطفولــة المبكــرة ،فــي وضــع مناهــج دراســية أفضــل وتمكينيــة (أدوات
ومناهــج دراســية ووثائــق سياســات وعمليــات تدريــب) بهــدف نهائــي يتمثــل فــي منــح األطفــال ً
فرصــا
أفضــل فــي ســنواتهم األولــى.
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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.
يعكــس وضــع ُكتيــب لمعلمــي ريــاض األطفــال القيــم المشــتركة التــي ألهمــت المكتــب الدولــي للتربيــة
( )IBEوجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ،وتتمثــل هــذه القيــم فــي احتــرام حقــوق الطفــل ونمــوه
منــذ والدتــه علــى الصعيــد العالمــي .تُترجــم هــذه القيــم المُ عتــرف بهــا عالميًّــا إلــى أفعــال عــن طريــق
احتــرام بعــض األصــول االجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال فــي عمليــة التدريــس والتعلُّــم ،ويشــمل ذلــك
اســتخدام اللغــة األم فــي تعليــم المناهــج الدراســية.
وتُعــد هــذه القيــم المُ عتــرف بهــا عالميًّــا أم ـ ًرا أساســيًّا نسترشــد بــه فــي أفعالنــا ،ويتضمــن ذلــك
اســتخدام اللغــة األم بوصفهــا لغــة التعلُّــم ،وهــو مــا يمثــل تحديًــا للمكتــب الدولــي للتربيــة ( )IBEالــذي
يســعى إلــى ترجمــة هــذه القيــم الثريــة فــي منهــج دراســي يعكــس توقعــات المجتمــع فــي جمهوريــة
الو.
تتمثــل إحــدى أولويــات تدخــل المكتــب الدولــي للتربيــة ( )IBEفــي دعــم الــدول لتنفيــذ منهــج
دراســي مُ كيــف ثقافيًّــا علــى جميــع المســتويات التعليميــة .وتمش ـيًا مــع أدوات ضبــط جــودة أنظمــة
التعليــم والمناهــج الدراســية ،تُعــد هــذه الوثيقــة ُكتيبًــا لمعلمــي ريــاض األطفــال وف ًقــا لمعاييــر المجتمــع
فــي جمهوريــة الو والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة .يأتــي
هــذا ال ُكتيــب نتيجــة للتعــاون الناجــح بيــن المكتــب الدولــي للتربيــة ( )IBEووزارة التربيــة والتعليــم ،وهــو
يمثــل ً
أيضــا مجموعــة مــن المواصفــات التــي ي ُســاهم اســتخدامها فــي تحقيــق الهــدف  4مــن أهداف
التنميــة المُ ســتدامة بحلــول  2030الــذي ينــص علــى ضــرورة ضمــان جــودة التعليــم للجميــع.
وإننــي إذ أهنــئ نفســي تهنئــة صادقــة بشــأن التعــاون النموذجــي بيــن منظمــة اليونســكو ووزارة
التربيــة والتعليــم بجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ،أود ُّ أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألُعــرب لكــم
جمي ًعــا عــن تمنياتــي بالتوفيــق فــي اســتخدام هــذا ال ُكتيــب.

السيد /ياو يدو
مدير المكتب الدولي للتربية التابع لمنظمة اليونسكو
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عتبــر رعايــة وتعليــم الطفولـــة المبكــرة ) (ECCEجـــز ًء ال يتجــزأ مـــن مهمــة دبـــي العطــاء لضمـــان
حصــول األطفــال والشــباب المحروميـــن علــــى فـــرص متكافئــة للتعليــم الســليم والتعلــم .ونحــن نؤمــن
بشــدة بالــدور الــذي تؤديــه الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــــي تعزيـــز النمــو االجتماعي
والعاطفــي والجســدي والمعرفــي الشــامل لألطفــال .ومــــن خــال شــراكاتنا البرامجيــة القويــة ،ودعـــم
البحــوث ،وحشــد الجهــود ،والمنصــات العالميــة ،نهــدف إلــى بنــاء أنظمــة تعليميــة مرنــة ومســتدامة
مـــن خــال تدخــات قائمــة علــى األدلـــة تركـــز علــى بنــاء القــدرات وتعزيــز األنظمــة.
ويســرنا أن نرى النتائـــج القوية والملفتة التي تم تحقيقها مـــن خالل شــراكتنا مع مكتب اليونســكو
الدولــي للتربيــة ) .(IBE-UNESCOوقــد أدى الدعــم الكبيــر الــذي قدمــوه إلــى البلــدان األربعــة فـــي إطــار
هــذه الشــراكة (الوس وروانــدا والكاميـــرون وإســواتيني) ألكثــر مــن أربــع ســنوات ،إلــى تطويــر نمــاذج
أوليــة قويــة وقابلــة للتكــرار ،وإرشــادات ،وأدوات للرصــد والتقييــم ،وآليــات تقديــم خدمــات الرعايــــة
والتعليــم فــي مرحلـــة الطفولــة المبكــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان أحـــد المعالــم الرئيســـية لهـــذه
المبــادرة هـــو تطويـــر إطــار مؤشــر تنميـــة الطفولــة المبكــرة الشــامل) (HECDIالـــذي يوفـــر مؤشــرات
وأهداف ـاً لعمليــة رصــد أكثـــر شـــموالً لنمــو الطفـــل ،والــذي يمكــن تنفيــذه علــى المســتويين الوطنــي
والعالمــي.
ونحن نؤمن بشدة أن هذه السلسالت واألدوات التـــي تـــم تطويرها ستساهم بشكل فعال فـــي
مجموعــة المعرفــة الحاليــة لرعايــة وتعليــم الطفولــة المبكــرة وتزويــد الممارســين وصانعــي السياســات
بالمعلومــات بشـــكل أفضـــل؛ وليــس فقـــط فـــي بلــدان محــددة مدرجــة ضمــن هــذه الشـــراكة ،ولكــن
أيض ـاً فـــي البلــدان التــي تتطلــع إلــى تعزيــز األطـــر والمناهــج القائمــة لرعايــة وتعليــم الطفولــة المبكــرة.
ونأمــل أيضـاً أن توفـــر هـــذه المبــادرة مســاحة للحــوار والتكامــل والتعــاون الــذي تشـــتد الحاجــة إليــه
علــى المســـتويين الوطنــي والعالمــي ومنصــة اللتقــاء المزيــد مـــن الشــركاء والعمــل معـاً لضمان ترســيخ
مكانــة رعايــة وتعليــم الطفولــة المبكــرة فـــي السياســات والممارســات.
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 1.ال ُكتَيِّب

ت

شــمل التربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة األطفــال منــذ والدتهــم
حتــى عمــر  6ســنوات ،وهــي المرحلــة الشــديدة األهميــة التــي يمتــد تأثيرهــا
طــوال حيــاة اإلنســان فــي شــتى جوانــب النمــو بمــا فــي ذلــك :الجوانــب
الماديــة ،والمعرفيــة ،واالجتماعيــة العاطفيــة ،واللغويــة ،والثقافيــة ،والعلــوم،
والرياضيــات ،والفنــون .إن التربيــة العاليــة الجــودة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة
تعمــل علــى تحســين خدمــات الرعايــة والتنشــئة والخدمــات الصحيــة وكذلــك
النظافــة العامــة والتغذيــة؛ لضمــان اســتعداد الطفــل لاللتحــاق بمرحلــة التعليــم
األساســي علــى أســاس صحــي .ولــذا ،تُولــي حكومــة جمهوريــة الو الديمقراطية
الشــعبية اهتمامً ــا استشــرافيًّا لتطبيــق ممارســات التربيــة المُ ســتنيرة فــي
مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة التــي تجمــع بيــن الجــودة والبحــث مــن أجــل مــزودي
خدمــات الرعايــة والمعلميــن وأوليــاء األمــور وأفــراد المجتمــع.
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 1.1األسباب الجوهرية إلعداد هذا ال ُكتيب

ي

ُستخدم هذا ال ُكتيب بوصفه:

»مرج ًعــا لمعلمــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة؛ إذ يعينهــم ويسـ ِّ
ـهل عليهــم تنفيــذ طــرق التدريــس
والتعلُّــم مــع األطفــال الصغــار.
»أداة تقييم لدعم توجيه األطفال الصغار.
»مصــد ًرا مــن مصــادر الدعــم والتشــجيع مــن أجــل مشــاركة أوليــاء األمــور والمجتمعــات فــي
تعليــم األطفــال الصغــار ورعايتهــم والحفــاظ علــى صحتهــم وتغذيتهــم وحمايتهــم.
» أداة لضمان حماية األطفال الصغار وسالمتهم.
أعــد هــذا ال ُكتيــب فريــق تعزيــز التعلُّــم فــي مرحلــة التعليــم قبــل االبتدائــي ،حيــث ضــمَّ الفريــق
الهيئــات التاليــة:
» وزارة التربية والتعليم والرياضة
»إدارة التعليم السابق للمرحلة االبتدائية
»إدارة تدريب المُ علمين
»مركز جودة التعليم
»معهد أبحاث العلوم التربوية
»مركز التعليم الشمولي
»إدارة المالية
»لجنة الو الوطنية لليونسكو
»إدارة تعزيز النظافة والصحة التابعة لوزارة الصحة العامة)
»وزارة العمل والرعاية االجتماعية (إدارة الخدمة االجتماعية)
»لجنــة الو الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة واألم والطفــل (لجنــة الو الوطنيــة للنهــوض باألمهــات
واألطفــال )
LAOS
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 1.2عملية تطوير هذا ال ُكتيب وإعداده

ث

مــة مجموعــة مــن التحديــات جــرى تحديدهــا وذلــك بدعــم المكتــب الدولــي للتربيــة التابــع
ـل مــن مؤسســة األوراق الخضــراء ،وذلــك بنــا ًء علــى عمليــات تحليــل جــودة
لليونســكو ( ،)IBEوبتمويـ ٍ
نظــام التربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة فــي جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ضمــن إطــار
أحــد مشــاريع تحليــل جــودة نظــام التربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة والعامــة .أســفرت المباحثــات
والمناقشــات التــي أُجريــت خــال ورشــة العمــل 1االستشــارية بشــأن تحســين جــودة التربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المُ بكــرة ،المنعقــدة فــي يومــي  4-5ســبتمبر  ،2019عــن قائمـ ٍة بالتحديــات التاليــة التــي تشــمل
إعــداد:
» ُكتيب للمعلمين في مرحلة ما قبل الدراسة
»معايير الجودة لمرحلة ما قبل الدراسة
» ُكتيب ألولياء األمور ألول  1000يوم في حياتهم
»منهج تعليمي جديد لمرحلة الطفولة المُ بكرة.

وقــد تــم تحديــد موضوعيــن علــى رأس قائمــة األولويــات -بنــا ًء علــى الظــروف والقــدرات وجاهِ ِز ي َّة
الفريــق -هما:
»تطوير وإعداد هذا ال ُكتيب من أجل المعلمين.
»وضع مجموعة من المعايير األساسية إلعدادات التربية في مرحلة الطفولة المُ بكرة.
بعــد تحديــد األولويــات ،جــرى عقــد اجتمــاع بهــدف ضمــان تطويــر وجمــع المحتويــات التــي
تتماشــى مــع ســياق جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية.

 1ورشة العمل االستشارية حول تحسين جودة التربية في مرحلة الطفولة المُ بكرة
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المبكرة
 :ECCE 2.الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة ُ

ي

ُشــير تعريــف الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ()ECCE
الــوارد فــي هــذه الوثيقــة ،إلــى إطــار موســكو للعمــل والتعــاون 2التابــع لمنظمــة
اليونســكو ،الــذي و َّقعــت عليــه الــدول األعضــاء بتاريــخ  29ســبتمبر  2010فــي
مؤتمــر موســكو العالمــي حــول الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة
):3(ECCE
يهــدف نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ()ECCE
إلــى تقديــم الرعايــة والتعليــم والصحــة والتغذيــة والحمايــة لألطفــال مــن منــذ
الــوالدة حتــى ســن ثمانــي ســنوات
ع َّرفــت المنظمــات الدوليــة وكــذا المفكــرون السياســات الداعمــة للنمــو
المعرفــي واالجتماعــي والعاطفــي والجســدي لألطفــال بطــرق مختلفــة.
ي ُشــير مُ صطلــح «الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة» إلــى
توفيــر الرعايــة والتعلُّــم المُ بكــر فــي المراكــز (مثــل مراكــز الرعايــة النهاريــة ،ريــاض
األطفــال وغيرهــا) أو البيئــات المجتمعيــة /المنزليــة (مثــل مراقبــة األطفــال،
دور الحضانــة المجتمعيــة ،ومــا إلــى ذلــك) .ي ُشــير مصطلــح «التنميــة المُ بكــرة
للطفــل» إلــى مجموعــة أكبــر بكثيــر مــن الخدمــات ،والبرامــج التــي تعــزز أو
تدعــم تنميــة األطفــال الصغــار.
بالرغــم مــن اخت ــاف التعاريــف ،إال أن هنــاك قاســمً ا مشــتر ًكا من الســمات
بيــن السياســات التي تتبعهــا الوكاالت:
»فجميعهــا تســتهدف األطفــال منــذ الــوالدة حتــى ســن ثمانــي ســنوات،
بمــا فــي ذلــك فتــرة مــا قبــل الــوالدة.
»كمــا أنهــا تعمــل علــى تعــزز منهــج شــامل فــي تنميــة األطفــال ،وتشــمل
العناصــر األساســية األربعــة :التعليــم ،والرعايــة ،والصحــة والتغذيــة،
والحمايــة.
وقــد شــهد مؤتمــر موســكو العالمــي بشــأن الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المُ بكــرة ) 3(ECCEمشــاركة  193دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي
منظمــة اليونســكو بجانــب خمســة وســتين وزيـ ًرا وممثليــن عــن وكاالت األمــم
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وخبــراء فــي مجــال تنميــة الطفولــة
المُ بكــرة مــن تخصصــات عــدة.
ويتعهــد إطــار موســكو للعمــل والتعــاون 2بــأال تألــو الحكومــات والمنظمات
19
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وســعة ،بدايـ ًة مــن الرعاية
غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة جهـدًا فــي تعزيــز التدخــات الشــاملة والمُ َّ
المُ بكــرة والتعليــم ،بمــا فــي ذلك:
»نتائج الوالدة السليمة
»صحة المواليد وتغذيتهم
»حماية األطفال ورفاهيتهم منذ الوالدة حتى بلوغ سن ثماني سنوات.
ومــن جهتهــا فــإن الحكومــات مُ طالبــة بتعبئــة المــوارد وســن التشــريعات والسياســات
التوســع ،وإمكانيــة الوصــول ،وجــودة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
واإلســتراتيجيات ،مــن أجــل زيــادة
ُّ
ــو خــاص.
الطفولــة المُ بكــرة ( )ECCEمــع التركيــز علــى الفئــات الضعيفــة علــى نح ٍ
تؤكــد اتفاقيــة حقــوق األطفــال (األمــم المتحــدة 4(1989) ،علــى حــق األطفــال فــي :العيــش والنمــو،
وحقهــم فــي اإلنصــات إليهــم وإشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم مــع مراعــاة
قدراتهــم المتطــورة ومصالحهــم ،باإلضافــة إلــى حقهــم فــي عــدم التعـ ُّرض ألي ٍّ مــن أشــكال التمييــز
والعنصريــة ،األمــر الــذي يوجــب ضــرورة االســتعانة بالعناصــر األساســية للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المُ بكــرة ( .)ECCEوعــن طريــق إلــزام الــدول األعضــاء بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدة
المذكــورة آن ًفــا ،فإنهــا تخــول تلــك الــدول الصالحيــة وتحثهــم علــى تعزيــز اإلجــراءات التشــريعية التــي
تُطبــق الســبل الضروريــة لضمــان تحقيــق المســاواة فــي تقديــم خدمــات الرعايــة والتربيــة العاليــة
الجــودة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة.

 2إطار موسكو للعمل والتعاون التابع لمنظمة اليونسكو
 3مؤتمر موسكو العالمي حول الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المُ بكرة ()ECCE
 4اتفاقية حقوق األطفال (األمم المتحدة)1989 ،

LAOS

20

المبكرة؟
 2.1ما مكونات نظام الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة ُ

ي

جــري تطبيــق نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ويتــم تســهيل عمليــة تنفيــذه
عــن طريــق عــدد مــن الخدمــات والبرامــج فــي مجــاالت التعليــم والرعايــة والصحــة والحمايــة وهــو
يتألــف مــن المســتويات الثالثــة التاليــة:
 1دور الحضانة والرعاية النهارية المنزلية.
2مرحلة ما قبل الدراسة.
3رياض األطفال.
 2.1.1دور الحضانة والرعاية النهارية المنزلية
تشــكل دور الحضانــة والرعايــة النهاريــة المنزليــة أحــد برامــج التعلُّــم المُ بكــر لألطفــال فــي المرحلــة
العُمريــة مــا بيــن ثالثــة أشــهر وحتــى عمــر ثــاث ســنوات ،وقــوام أنشــطتها هــي اللعــب واألغانــي
وحكايــة القصــص وفــرص التعلُّــم التجريبــي واستكشــاف البيئــة.
ويتمثــل الهــدف األساســي لــدور الحضانــة والرعايــة النهاريــة المنزليــة فــي دعــم األطفــال فــي
الجوانــب التاليــة:
»التنمية المُ بكرة للمهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة.
»تعزيز تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ومهارتهم العاطفية.
»التنمية األوَّلية للمهارات المنطقية واالستداللية (التي هي أساس لمهارات التفكير النقدي).
»التشجيع على استكشاف العالم والبيئة.
»تنميــة المهــارات الحركيــة الكبــرى عــن طريــق أنشــطة اللعــب واألنشــطة البدنيــة األخــرى وذلــك
فــي ظــل وجــود إشــراف مــن الكبــار.
»توفير فرص للتفاعالت االجتماعية مع األقران.
»االستقاللية.
»االستعداد لدخول المدرسة.
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 2.1.2مرحلة ما قبل الدراسة
تتضمــن مرحلــة مــا قبــل الدراســة برامــج التعلُّــم المُ بكــر لألطفــال فــي المرحلــة العمريــة مــن
ث ــاث ســنوات إلــى خمس/ســت ســنوات ،حيــث تحــدث عمليــة النمــو فيهــا عــن طريــق فــرص التعلُّــم
التجريبــي القائــم علــى اللعــب ،بهــدف:
»تعزيز قدرة األطفال على استخدام مهاراتهم اللغوية واالجتماعية.
»تعزيــز تنميــة المهــارات المنطقيــة واالســتداللية ،وتوجيههــا نحــو الســياق المناســب الــذي يعمــل
علــى دعــم قــدرات األطفــال التعبيريــة واإلبداعيــة.
»تقديم المفاهيم والرموز األبجدية والرياضية.
»تشــجيع األطفــال علــى استكشــاف العالــم والبيئــة مــن حولهــم وذلــك مــن خــال نمــاذج وطــرق
مُ ختلفــة ومتنوعــة.
»دعم استكشاف الفضول العلمي.
»تشجيع التعبير اإلبداعي عن طريق المسرحيات الدرامية واألعمال الفنية.
»اإلشراف على المهارات الحركية الكبرى عن طريق أنشطة اللعب وغيرها من األنشطة األخرى.
»توفيــر الفــرص مــن أجــل تعزيــز عمليــات التفاعــل االجتماعــي والمهــارات االجتماعيــة والتعــاون مــع
األقران.
»االستقاللية.
»االستعداد لدخول المدرسة.
 2.1.3رياض األطفال
تركــز برامــج ريــاض األطفــال المُ خصصــة لألطفــال مــن عمر خمس إلى ســت ســنوات علــى التدريس
والتعلُّــم التجريبــي والتفاعلــي المســتند إلــى المشــاريع والكفــاءات بغية توفير فــرص لتنمية وتطوير:
»مهارات التفكير النقدي.
»التع ُّرف على الموضوعات والرموز األساسية.
»مهارات القراءة والكتابة.
»مهارات التفكير الرياضي.
»المهارات االجتماعية والعاطفية.
LAOS
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 3.المنهج التعليمي

المبكرة
 3.1مجاالت ونطاقات التعلُّم في مرحلة الطفولة ُ

ل

ا شــك أن مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة مــن الفتــرات الرئيســية والجوهريــة
فــي عمليــة التنميــة البشــرية .وتُعــد الرعايــة والتربيــة ذات الجــودة العاليــة
ضــرورة ُقصــوى فــي دعــم النمــو والتطــور الســليم لألطفــال فــي المجــاالت
األساســية األربعــة:
1النمو البدني والصحة (الصحة العامة) والسالمة
2النمــو العاطفــي ،ويشــمل االهتمــام بالمهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة
لألطفــال؛ ب ُغيــة تعليمهــم كيفيــة االنخــراط مــع األصدقــاء والمعلميــن
واللعــب معهــم.
3النمــو اللغــوي ،ويهــدف إلــى توفيــر بيئــة تحفــز األطفــال علــى التفكيــر
واســتخدام اللغــة كأحــد وســائل التواصــل مــع أصدقائهــم ومعلميهــم
حســب قدراتهــم علــى النمــو ومرحلــة ذلــك النمــو.
4المنهج التعليمي المستند إلى القدرات والكفاءاتوالموضوعات
وهــو منهــج تعليمــي مخصــص لألطفــال فــي بيئــات التعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المُ بكــرة ويتكــون مــن:
»منهج تعليمي لدور الحضانة.
»منهج تعليمي لمرحلة ما قبل الدراسة.
»منهج تعليمي للتعليم االبتدائي المُ بكر.
»منهج تعليمي للتعل ُّم من خالل اللعب الجماعي.
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 3.2مجاالت العملية التعليمية ومحتوياتها
 3.2.1المنهج التعليمي لدور الحضانة
أثنــاء مرحلــة الحضانــة (التــي تمتــد مــن عُمــر ثالثــة أشــهر حتــى ث ــاث ســنوات) ،يرتكــز دور المعلميــن
علــى تســهيل العمليــة التعليميــة لألطفــال عــن طريــق تطويــر منهــج تعليمــي يســتند إلــى :استكشــاف
مجموعــة مختلفــة مــن المــواد ،والتواصــل مــع الطبيعــة والبيئــة واستكشــافهما ،والمالحظــات
والممارســات الخاصــة باللغــة المنطوقــة ،والشــعر ،والغنــاء ،والرقــص ،والحكايــات ،واستكشــاف
المفاهيــم األساســية للرياضيــات ،وخلــق فــرص لإلبــداع ،والتعبيــر الفنــي عبــر األنشــطة.
 3.2.2المنهج التعليمي لمرحلة ما قبل الدراسة
فــي مرحلــة مــا قبــل الدراســة (التــي تمتــد مــن عُمــر ثــاث إلــى خمــس ســنوات) ،يرتكــز دور
المعلميــن علــى تســهيل العمليــة التعليميــة لألطفــال عــن طريــق تطويــر وإعــداد منهــج تعليمــي قوامــه
مفاهيــم الــذات واألســرة والمهنــة واألدوار والثقافــة والطبيعــة وبيئتهــم المحيطيــة.
تنظيــم المنهــج التعليمــي وتقســيمه فــي صــورة ســت وحــدات دراســية .التركيــز علــى كل وحــدة
دراســية لمــدة شــهر واحــد .وأثنــاء هــذا الشــهر ،يجــري التخطيــط لســتة أنشــطة متعلقــة علــى نحـ ٍـو
مباشــر بالوحــدة الدراســية المُ حــددة وذلــك بهــدف توفيــر فــرص كبيــرة الستكشــاف تلــك الوحــدة
وتحقيــق أهدافهــا التعليميــة .تتألــف الوحــدات الدراســية لمرحلــة مــا قبــل الدراســة ممــا يلــي:
»نفسي
»أسرتي
»مدرستي
»قريتي
»الطبيعة والبيئة التي حولنا
»وسائل النقل واالتصاالت
يخصــص المعلمــون جلســة تعليميــة يوميًّــا تضــم مجموعــة مختلفــة مــن النمــاذج والتقنيــات
التــي تشــمل :الموســيقى واألنشــطة الحركيــة ،والجماعيــة ،والفنيــة اإلبداعيــة ،والخارجيــة ،واأللعــاب
واألنشــطة التعليميــة ،واستكشــاف المــواد فــي مجــاالت مختلفــة داخــل الصــف الدراســي.
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 3.2.3المنهج التعليمي لرياض األطفال
فــي مســتوى ريــاض األطفــال (الــذي يمتــد مــن ســن خمــس إلــى ســت ســنوات) ،تتكــون عمليــة
التجهيــز واإلعــداد مــن مجموعــة مــن القصــص والحكايــات حــول األطفــال واألســرة والمدرســة
والقريــة والطبيعــة ووســائل النقــل وأي شــيء آخــر قــد يكــون موجــود فــي بيئــة الطفــل .يمكــن
تقســيم الموضوعــات الدراســية وموضوعــات التعلُّــم إلــى مجموعتيــن :األنشــطة الرئيســية ،واألنشــطة
التكميليــة:
 A.األنشطة الرئيسية:
يجــب أن تضــم األنشــطة الرئيســية مجموعــة مختلفــة مــن النمــاذج والتقنيــات التــي يكــون الهــدف
منهــا توفيــر خبــرات وفــرص تعليميــة شــاملة تغطــي مجــاالت ونطاقــات مختلفــة مثــل:
»الموسيقى والحركة.
»األنشطة الجماعية.
»األنشطة الفنية اإلبداعية.
»األلعاب التعليمية.
»استكشاف مواد في مجاالت مختلفة داخل الصف الدراسي.
»األنشطة الخارجية.
 B.األنشطة التكميلية:
تعمــل األنشــطة التكميليــة علــى تعزيــز وتقويــة قــدرة األطفــال علــى فهــم القواعــد المعمــول بهــا
داخــل الصــف الدراســي والتــي تشــمل:
»كيفية الوقوف في صفوف منتظمة.
»تحية العلم.
»المشاركة في جدول األعمال والروتين اليوميين.
»أنشطة تنظيف البيئة والمواد واالعتناء بها.
»غسل األيدي والعناية الذاتية.
»مساعدة المعلم في تخطيط األنشطة اليومية

27

ُكتيب

 3.2.4المنهج التعليمي لمجموعات التعل ُّم من خالل اللعب الجماعي
يعــزز النشــاط مهــارات تعلُّــم اللغــة الرســمية لجمهوريــة الو ،عــن طريــق التع ـ ُّرف علــى الوســائط
المطبوعــة ،كمــا أنــه ينظــم األنشــطة التعليميــة لألطفــال عــن طريــق تجميــع األطفــال (أنشــطة اللعــب
المُ صممــة حســب الطلــب ،والتســجيل وغنــاء األغانــي) ،واالســتماع إلــى الحكايــات والقصــص ،ولعــب
األدوار ،واأللعــاب ،وقــراءة الكتــب ،وإنت ــاج وســائط التدريــس واســتخدامها.
يجــري التخطيــط للعمليــة التعليميــة واألنشــطة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة علــى نحـ ٍـو يــؤدي إلــى
توافــق الفــرص التعليميــة مــع مســتويات نمــو األطفــال بشــكل متكامــل .ومــن الموصــى بــه أن تقــوم
األســر والجمعيــات والمجتمعــات بالمشــاركة فــي عمليــة التنميــة الصحيــة لألطفــال وتعزيزهــا فــي
جميــع مجــاالت النمــو.
على مستوى دور الحضانة:
 A.األنشطة المُ خصصة لتنمية األطفال من عُمر  3إلى  12شه ًرا:
»التمرين البدني.
»اللعب.
»اللغة.
 B.األنشطة المُ خصصة لتنمية األطفال من عُمر  12إلى  24شه ًرا:
»التمارين البدنية.
»اللعب.
»االستماع إلى الحكايات.
»ممارسة التحد ُّث من خالل األغاني والشعر.
 C.األنشطة المخصصة لتنمية األطفال من عُمر  24إلى  36شه ًرا:
»أنشطة الفنون
»مراقبة المحادثات.
»الموسيقى والحركة.
»المعرفة األساسية للرياضيات والحس العددي.
LAOS
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»اللعب.
»التمارين البدنية.
»الشعر وحكاية القصص.

 3.3أمثلة للجداول اليومية للمستويات المختلفة
 3.3.1الجدول الخاص بمستوى الحضانة
يجــب علــى المُ علميــن اتبــاع الجــدول اليومــي لألطفــال مــن كل فئــة عمريــة اتبا ًعــا صحيحً ــا ،وأن
تكــون لديهــم القــدرة علــى اســتخدام الجــدول وف ًقــا للســياق المحلــي .ســيعمل الجــدول اليومــي
علــى تعزيــز قــوة تركيــز األطفــال وتوجُّ ههــم .يجــب كتابــة الجــداول الخاصــة باألطفــال الصغــار بأســلوب
ســهل وبســيط بحيــث يكــون هنــاك كلمــة أو كلمت ــان مطبوعت ــان بوضــوح مصحوبت ــان بتمثيــل مرئــي
بســيط لــكل نشــاط.
جدول األنشطة اليومية لألطفال في عُمر  3-12شه ًرا:
الوقت

النشاط

7:30-8.00

الترحيب باألطفال

8:00-9:30

اللعب واألنشطة الرياضية في الصباح

9:30-10:00

وجبة خفيفة في الصباح

10:00-11:00

اللعب واألنشطة الرياضية في الصباح/
اللعب في الهواء الطلق

11:00-11:30

الغداء

11:30-14:00

وقت الغفوة القصيرة

14:00-15:00

اللعب واألنشطة الرياضية بعد الظهيرة

15:00-15:30

وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة

15:30-16:30

اللعب واألنشطة الرياضية في فترة ما
بعد الظهيرة /اللعب في الهواء الطلق

16:30-17:00

إرسال األطفال إلى المنزل

29

ُكتيب

جدول األنشطة اليومية لألطفال في عُمر  12-24شه ًرا:
الوقت

النشاط

7:30-8:30

الترحيب باألطفال واللعب الحر

8:30-10:00

اللعب واألنشطة الرياضية في الصباح

10:00-10:30

وجبة خفيفة في الصباح

10:30-11:30

اللعب واألنشطة الرياضية

11:30-12:30

الغداء

12:30-14:30

وقت الغفوة القصيرة

14:30-15:00

وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة

15:00-16:30

اللعب واألنشطة الرياضية في فترة ما
بعد الظهيرة /اللعب في الهواء الطلق

16:30-17:00

إرسال األطفال إلى المنزل

جدول األنشطة اليومية لألطفال في عُمر  24-36شه ًرا:

LAOS

الوقت

النشاط

7:30-8:30

الترحيب باألطفال واللعب الحر

8:30-9:00

تحية العلم الوطني وممارسة التمارين
الرياضية

9:00-10:00

اللعب واألنشطة الرياضية

10:00-10:30

وقت الوجبة الخفيفة

10:30-11:00

وقت التجمُّ ع

11:00-12:00

وقت الغداء

12:00-13:30

وقت الغفوة القصيرة

13:30-15:00

اللعب واألنشطة الرياضية

15:00-15:30

وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة

15:30-16:30

الشعر وسرد الحكايات

16:30-17:00

النظافة واالستعداد إلرسال األطفال إلى
المنزل
30

إن المبــادئ التوجيهيــة /التعاريــف األساســية التاليــة مــن شــأنها أن تدعــم المعلميــن فــي إعــداد
األنشــطة الروتينيــة والجــداول اليوميــة:
الترحيب باألطفال في بيئة الفصل الدراسي:
»يجــب إعــداد بعــض األنشــطة /األلعــاب /الكتــب البســيطة بهــدف تعزيــز شــعور األطفــال باالرتيــاح
داخــل الفصــل الدراســي
اللعب واألنشطة الرياضية:
»أنشطة استكشافية في مجاالت مختلفة
›يجب إعداد األنشطة عمدًا بواسطة المعلمين
›تســاعد األســئلة المفتوحــة التــي ليــس لهــا إجابــة صحيحــة أو خاطئــة مُ حــددة
وتوجيهــات المعلــم فــي دعــم عمليــة االستكشــاف
الوقت الجماعي:
»سرد الحكايات
›يتناوب األطفال على مشاركة األفكار /األسئلة
 3.3.2الجدول الخاص بمرحلة ما قبل الدراسة ورياض األطفال
النشاط

الوقت

الترحيب باألطفال:
»تحية األطفال ومقدمي الرعاية

8:00-8:30

»يضع األطفال أغراضهم جانبًا
»استكشاف المواد واللعب
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األنشطة الصباحية:
»االنتظام في صفوف
8:30-9:00

»تحية العلم في الصباح
»أشر إلى التقويم.
»مالحظة الطقس

9:00-9:30

الحركة والموسيقى والنشاط اإليقاعي

9:30-10:00

نشاط التجمُّ ع

10:00-10:15

الراحــة (لعــب حــر ،وقــت الحمــام ،إعــداد
التعليمــات بواســطة المعلميــن)

10:15-10:45

األنشــطة الفنيــة (كتابــة الحــروف األبجديــة،
األعــداد ،تلويــن الصــور فــي كتــب التماريــن)،
ســبورة ســوداء صغيــرة

10:45-11:15

األنشطة الخارجية

11:15-11:20

غسل األيدي

11:20-12:20

الغــداء /غســل األيــدي ،التنظيــف /غســل
األســنان بالفرشــاة

12:20-12:50

الراحــة (نشــاط هــادئ -مثــل التلويــن أو
االطــاع فــي كتــاب)

12:50-13:20
13:20-13:35

LAOS

األنشطة التعليمية
الراحــة (نشــاط هــادئ -مثــل التلويــن أو
االطــاع فــي كتــاب ،وقــت الحمــام ،إعــداد
التعليمــات بواســطة المعلميــن)

13:35-14:05

أنشطة في مجاالت مختلفة

14:05-14:30

نشاط القراءة
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وقت الوجبة الخفيفة

14:30-14:50

اللعب الحر

14:50-15:20

االجتمــاع الختامــي :يختتــم المعلمــون
اليــوم بإيجــاز مــا حــدث فيــه

15:20-16:30

النظافــة واالســتعداد إلرســال األطفــال إلــى
المنــزل

رغــم أن النظــام والروتيــن ي ُعــدان ضرورييــن لألطفــال الصغــار ،إال أنــه ينبغــي أن يتحلــى المعلمــون
بالمرونــة دائمً ــا بمــا يلبــي احتياجــات كل طفــل علــى حــدة.
 3.3.3الجدول الخاص بالتعل ُّم الجماعي عن طريق اللعب في مجموعات
ينبغــي للمعلميــن تنفيــذ الجــدول اليومــي لألطفــال حســب كل فئــة عمريــة تنفي ـ ً
ذا ســليمً ا ،وأن
يكونــوا قادريــن علــى اســتغالل ذلــك الجــدول حســب الســياق المحلــي .ســيعمل الجــدول اليومــي
علــى تعزيــز قــوة تركيــز األطفــال وتوجُّ ههــم .يجــب كتابــة الجــداول الخاصــة باألطفــال الصغــار بأســلوب
ســهل وبســيط بحيــث يكــون هنــاك كلمــة أو كلمت ــان مطبوعت ــان بوضــوح مصحوبت ــان بتمثيــل مرئــي
بســيط لــكل نشــاط.

 3.4اإلشراف والتقييم

إن المبــادئ التاليــة تضمــن تنفيــذ تقييــم حقيقــي وداعــم لعمليــة النمــو الصحــي لألطفــال كمــا
تضمــن تحقيــق نتائــج ناجحــة للعمليــة التعليميــة:
 1التقييم الذي يستند إلى المالحظات المبنية على لعب األطفال وأنشطتهم اليومية.
2التقييم على أساس فردي حسب االحتياجات الفردية لألطفال.
3إجراء التقييم بشكل منتظم طوال مرحلة التوجيه.
4التقييم وف ًقا للحقائق باستخدام طرق متعددة وفق ما تقتضيه الظروف مثل:
»اإلشــراف علــى األطفــال ومالحظتهــم أثنــاء ممارســة مهــارات المســاعدة الذاتيــة فــي أعمــال
التنظيــف واألنشــطة اليوميــة واللعــب والتعلــم مــن خــال أنشــطة الحركــة واإليقــاع واألنشــطة
الخارجيــة وأنشــطة المجــاالت العمليــة والفنــون اإلبداعيــة واأللعــاب التعليميــة.
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5يجــب تنفيــذ عمليــة تقييــم الســلوكيات يوميًّــا مــن خــال االحتفــاظ بالمالحظــات الناتجــة عــن
اإلشــراف القائــم علــى المراقبــة اليوميــة ،بمــا فــي ذلــك :الكلمــات التــي يتفــوه بهــا األطفــال،
ووصــف تفاعــات األطفــال مــع أقرانهــم ومــع مــزودي الرعايــة واألنشــطة.
»باســتخدام المالحظــات القائمــة علــى المراقبــة اليوميــة ،يشــجع المعلمــون األطفــال مــن خــال
مشــاركة التعليقــات اإليجابيــة ،ومالحظاتهــم بشــأن الطفــل والتوجيــه فــي نهايــة كل يــوم دراســي.
6تقديــم تقريــر حــول مســتوى التقــدم المُ ح ـ َرز عقــب كل مرحلــة مــن مراحــل التوجيــه مــن أجــل
دعــم:
»العملية التعليمية لألطفال ونموهم الصحي
›جمــع ومشــاركة الوثائــق /البيانــات الخاصــة بكيفيــة نمــو األطفــال فــي جميــع مجــاالت
النمــو.
»المشاركة الفعَّالة لألسرة
›تزويــد األســر بأمثلــة واقعيــة حــول طــرق نمــو أطفالهــم من خــال اســتخدام المالحظات
المُ ؤ َّرخــة وعينــات العمــل (الرســومات ،والصــور ،ومــا إلى ذلك) وكلمــات األطفال
»إعداد وتطوير منهج تعليمي دولي
ً
ملحوظــا فــي عمليــة النمــو يعــزز مــن
›إن فهــم المجــال الــذي يحــرز فيــه الطفــل تقدمً ــا
قــدرة المعلميــن ومقدمــي الرعايــة علــى توفيــر خبــرات تعلُّــم مســتقبلية تلبــي االحتياجــات
الفرديــة لذلــك الطفــل.
›دعم المعلمين في فهم ماهية المرحلة الالحقة والتالية في مناهجهم التعليمية.

LAOS
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 4.الصحة والتغذية والرعاية

 4.1الصحة
»يجــري تطعيــم جميــع األطفــال لتجنُّــب إصابتهــم باألمــراض التــي يمكــن
الوقايــة منهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو
»كل ستة أشهر:
›مــن عُمــر ســتة أشــهر إلــى خمــس ســنوات يحصــل األطفــال علــى
فيتاميــن أ
›مــن عُمــر ســنة إلــى خمــس ســنوات يحصــل األطفــال علــى أدويــة
طــاردة للديــدان
»يجــب مالحظــة عمليــة نمــو األطفــال والتقــدم الــذي يحرزونــه ،ومراقبــة
ذلــك وتســجيله فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو
»يحظــى األطفــال بفــرص كبيــرة لممارســة التماريــن الرياضيــة والتحــرك
طــوال اليــوم
»يغسل األطفال أيديهم بالصابون بانتظام
»يغسل األطفال أسنانهم بالفرشاة بانتظام
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4.2حماية الطفل
»ي ُســجَّ ل كل طفــل فــي بيئــة تعليــم خاصــة بمرحلــة الطفولــة المُ بكــرة قوامهــا الشــمول واألمــان
ويجــب أن تكــون مالئمــة لعمليــة نمــوه.
»يجب تزويد جميع بيئات التعل ُّم في مرحلة الطفولة المُ بكرة بغرفة رعاية.
»يجــب أن يكــون لــدى العامليــن فــي مجــال رعايــة األطفــال المقــدرة علــى تمييــز أوقــات ظهــور أي
أعــراض خطيــرة علــى الطفــل
»يجــب حمايــة األطفــال مــن مخاطــر التدخيــن الســلبي فــي جميــع البيئــات التعليميــة بهــدف حمايــة
األطفــال وتقليــل خطــر إصابتهــم بمــرض غيــر معـ ٍـد (مثــل أمــراض القلــب ،والســكتة ،وســرطان
الرئــة).

 4.3التغذية
»يتغــذى األطفــال علــى الرضاعــة الطبيعيــة وحدهــا دون غيرهــا مــن وســائل التغذيــة حتــى عُمــر
ســتة أشــهر.
»وعنــد بلــوغ األطفــال ســتة أشــهر فمــا فوقهــا ،يتغــذى األطفــال علــى مجموعــة متنوعــة مــن
األغذيــة اللينــة إلــى جانــب الرضاعــة الطبيعيــة.
»ويجري كل ثالثة أشهر متابعة نمو جميع األطفال ممن هم دون خمس سنوات.
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 4.4التعلُّم الشمولي
متساو -الوصول إلى بيئة تعل ُّم شاملة.
نحو
»يحق لكل طفل -على ٍ
ٍ
»يحظــى كل طفــل بفرصــة متكافئــة للحصــول علــى الخدمــات دون التعــ ُّرض ألي ٍّ مــن أشــكال
التمييــز علــى أســاس الجنــس ،أو العِــرق ،أو درجــة اإلعاقــة ،و/أو الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي.
»يجب إتاحة المرافق والخدمات أمام جميع األطفال باختالف قدراتهم.
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 5.البيئة

 5.1إعداد البيئة التعليمية
 A.البيئة التعليمية داخل الفصل الدراسي
تنظيم جدران الصف الدراسي:
»إعــداد جــدول اليــوم حســب مســتوى األطفــال عــن طريــق إعــداد رســم
بيانــي بســيط بجــوار كل بنــد مــن بنــود الجــدول.
›إن إضافــة الرســومات يضمــن تزويــد األطفــال بفرصــة لمتابعــة
الجــدول ،وفهــم مكانهــم فــي جدولهــم اليومــي؛ األمــر الــذي
مــن شــأنه توفيــر الدعــم لعمليــة نموهــم الصحــي العــام فــي جميــع
المجــاالت.
»تُنشر خطط الدروس بوضوح كي يطلع عليها أولياء األمور.
»تُنشــر صــور لألطفــال أثنــاء ممارســة األنشــطة مــع إدراج وصــف لمــا يحــدث
فــي الصور.
»تُنشــر رســومات األطفــال والكلمــات الخاصــة التــي تصــدر عنهــم بشــأن
رســوماتهم.
»الملصقات
»توضع الصور على ارتفاع يناسب طول األطفال.
»مســاحة مُ خصصــة لحفــظ متعلقــات األطفال الشــخصية وفرش أســنانهم
المكتــوب عليها أســماؤهم.
تنظيم المناطق التعليمية المختلفة:
»منطقــة المســرحيات الدراميــة :تعــزز منطقــة المســرحيات الدراســية قدرة
األطفــال علــى تحقيــق فهــم أعمــق للوحــدات الدراســية والتواصــل معهــا
مــن خــال التعــرض لفــرص استكشــاف أنشــطة لعــب األدوار والفنــون
الدراميــة.
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›ي ُصبــح األطفــال قادريــن علــى التعبيــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم بحريــة مــن خــال لعــب
األدوار ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن للطفــل لعــب دور طبيــب ،معلــم ،ضابــط شــرطة.
»منطقــة القــراءة :تدعــم منطقــة القــراءة قــدرة األطفــال علــى تحقيــق فهــم أعمــق للوحــدات
الدراســية والتواصــل معهــا مــن خــال التعــرض لفــرص استكشــاف أنشــطة اللغــة والقــراءة
والكتابــة وحكايــة القصــص.
›يتمتــع األطفــال بإمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة مختلفــة مــن الكتــب المناســبة لمرحلــة
نموهــم.
›يحظى األطفال بفرصة للمس الكتب والنظر إليها.
›ي ُشجع األطفال على استكشاف الكتب ومناقشتها مع أقرانهم.
›تتضمــن الكتــب مجموعــة مختلفــة مــن الموضوعــات التــي تناســب االهتمامــات
المختلفــة لألطفــال.
»منطقــة العلــوم والطبيعــة :تدعــم منطقــة العلــوم والطبيعــة قــدرة األطفــال علــى تحقيــق فهــم
أعمــق للوحــدات الدراســية والتواصــل معهــا مــن خــال فــرص استكشــاف بيئتهــم الطبيعيــة،
ســواء الكائنــات الحيــة (مثــل الحيوانــات ،والحشــرات ،والنبات ــات ،وجســم اإلنســان) أو الجمــاد
(مثــل األحجــار ،والرمــال ،والميــاه ،والريــاح).
›يتمتــع األطفــال بفرصــة الوصــول إلــى عناصــر بيئتهــم المحيطــة مثــل األحجــار والحيوانــات
والنبات ــات والملصقــات التــي توضــح جســم اإلنســان ودورة الحيــاة.
»منطقــة أدوات اللعــب :تدعــم منطقــة أدوات اللعــب قــدرة األطفــال علــى تكويــن فهــم أعمــق
للوحــدات الدراســية والتواصــل معهــا مــن خــال فــرص استكشــاف المــواد التــي يمكــن العثــور
عليهــا بســهولة فــي المجتمعــات المحليــة مثــل األحــواض الرمليــة واألنابيــب واألحجــار.
»منطقــة الفنــون :تدعــم منطقــة الفنــون قــدرة األطفــال علــى تحقيــق فهــم أعمــق للوحــدات
الدراســية والتواصــل معهــا مــن خــال فــرص استكشــاف مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط
والمــواد الفنيــة.
›يحصــل األطفــال علــى فــرص للتعبيــر عن أنفســهم فنيًّا ،عــن طريق استكشــاف مهاراتهم
وتنميتهــا فــي :الرســم ،والتلويــن ،وتلويــن الصــور ،والتشــكيل بالقوالــب ،والقــص ،واللصــق،
والتمزيــق ،واللصــق ،والتنســيق فــي سلســلة ...إلخ.
›يحصــل األطفــال علــى فــرص تناســب مســتوى نموهــم الستكشــاف المــواد الفنيــة بحريــة
لتشــجيعهم علــى تقديــر األصالــة والتعبيــر الحقيقــي.
›يجــب أن تكــون المــواد مُ َّ
نظمــة ويمكــن الوصــول إليهــا لتشــجيع األطفــال علــى االختيــار
المســتقل ،والوصــول إلــى المــواد واســتخدامها أثنــاء استكشــافهم وممارســتهم للتعبيــر
الفنــي فــي منطقــة الفنــون.
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»منطقــة األلعــاب التعليميــة :تدعــم منطقــة الفنــون قــدرة األطفــال علــى تحقيــق فهــم أعمــق
للوحــدات الدراســية والتواصــل معهــا مــن خــال فــرص استكشــاف األلعــاب والمــواد التعليميــة
التــي تدعــم فــرص التعلُّــم والنمــو فــي مختلــف مجــاالت النمــو.
›ي ُصبــح األطفــال قادريــن علــى الوصــول إلــى المعرفــة األساســية للغــات والرياضيــات
والعلــوم والمعرفــة العاطفيــة والمجتمعــات ،وتطويرهــا عــن طريــق اللعــب الــذي يتألــف
مــن ألعــاب االقتــران ،وألعــاب تركيــب الصــور المقطعــة ،ولعــب الليمبــو ،وبطاقــات تعليــم
الحــروف األبجديــة ،وبطاقــات الصــور.
يجب أن تكون جميع مناطق التعل ُّم:
نحو جيد
»مُ ضاءة على ٍ
»نظيفة
»مناسبة لمستوى نمو األطفال
»مُ ع ِّززة لشعور األطفال بالراحة واألمان عند استكشاف المنطقة
 B.البيئة التعليمية خارج الفصل الدراسي
تشــكل البيئــة خــارج الفصــل الدراســي أحــد العوامــل األساســية فــي عمليــة تعلُّــم األطفــال
ونموهــم .ي ُعــد اللعــب فــي الهــواء الطلــق والفــرص الشــاملة لالستكشــاف والتعلُّــم مــن البيئــة
المحيطــة بهــم مــن المقومــات األساســية لتطــور األطفــال ونموهــم بشــكل صحــي:
»يجب أن تكون أرضية الملعب نظيفة وآمنة.
»تشــمل أدوات اللعــب فــي الهــواء الطلــق :مناطــق مُ ظللــة للجلــوس واللعــب ،والزالجــات،
واألرجوحــات ،وأرجوحــات التــوازن ،وأحــواض الرمــل ،ومــا إلــى ذلــك.
»يجب توفر دورات مياه نظيفة ومرافق لتغيير الح َّفاضات.
»يجــب أن تكــون دورات الميــاه فــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
»يجب توفر أحواض كبيرة /أحواض لغسل األيدي.
»ينبغي توفير مكان مُ خصص للتخلص من القمامة.

43

ُكتيب

44

LAOS

 6.تخصيص الوقت والروتين والمراحل االنتقالية

 6.1تخصيص الوقت

ف

ي العــادة يتــراوح الوقــت المُ خصــص لمشــاركة األطفــال فــي األنشــطة
واستكشــاف مناطــق التعلُّــم مــا بيــن  25-30دقيقــة ،إال أنــه يجــب أن يكــون
حســب مســتوى اهتمــام /تفاعــل األطفــال .يجــب أن يحظــى األطفــال بالفرصــة
والوقت الالزمين لمراجعة األنشــطة التي ال يزالون يستكشــفونها أو المشــاريع
التــي ال يزالــون يعملــون عليهــا .يحقــق األطفــال االستكشــاف النقــدي للمفاهيــم
األساســية عــن طريــق مشــاركتهم فــي اللعــب والتفاعــات والتعــاون مــع
وســع المدعــوم باإلرشــاد والتوجيــه والدعــم
أقرانهــم والبيئــة وتفكيرهــم المُ َّ
مــن المعلميــن /مــزودي خدمــات الرعايــة.

 6.2أهمية الروتين والجداول اليومية

م

ن شــأن الروتيــن اليومــي أن يعــزز مــن مســتوى تركيــز األطفــال
وتوجههــم .يجــب كتابــة الجــداول الخاصــة باألطفــال الصغــار بطريقــة ســهلة
ومبســطة (بحيــث يكــون هنــاك كلمــات مطبوعــة بوضــوح مصحوبــة بتمثيــل
مرئــي بســيط لــكل بنــد مــن بنــود الجــدول .وبمجــرد إنجــاز أحــد البنــود ،يؤشــر
المعلــم بجــوار البنــد لتعزيــز قــدرة األطفــال علــى فهــم مجريــات األمــور وكذلــك
مقــدار مــا أنجــزوه فــي روتينهــم اليومــي ،ومــا يمكــن أن يتوقعــوه بعــد ذلــك.

45

ُكتيب

 6.3المراحل االنتقالية

ق

ً
تنبيهــا لمــدة خمــس دقائــق .ينبغــي
بــل االنتقــال مــن نشــاط إلــى آخــر ال بــد مــن منــح األطفــال
اختيــار الطريقــة المناســبة لالنتقــال (مثــل جــرس أو تشــغيل مصابيــح اإلضــاءة وإطفائهــا) عندمــا يحيــن
وقــت النظافــة واالنتقــال إلــى البنــد التالــي فــي الجــدول  -عــادة مــا ي ُســتخدم صــوت هــادئ أو صــورة
مرئيــة إلشــارة وهــي تنتقــل إلــى الخطــوة التاليــة فــي الجــدول .أخبــر األطفــال أننــا «ســوف نُجــري عمليــة
التنظيــف بعــد خمــس دقائــق وننتقــل بعدهــا إلــى البنــد التالــي فــي الجــدول» .بعــد مــرور خمــس
دقائــق اســتخدم نفــس طريقــة االنتقــال لإلعــان عــن التنظيــف واالنتقــال إلــى الخطــوة التاليــة .تُمثــل
التنبيهــات الخاصــة بعمليــات االنتقــال أهميــة بالغــة لألطفــال حتــى يتمكنــوا مــن إنجــاز مــا يستكشــفونه
ـاط آخــر .وال
و/أو يعملــون عليــه وذلــك علــى المســتويين العقلــي والبدنــي قبــل االنتقــال إلــى بنــد أو نشـ ٍ
شــك أن منــح األطفــال الوقــت المناســب لالنتقــال يســاعد فــي دعــم نتائــج نموهــم الصحــي وتعلمهــم
الناجــح فــي جميــع مجــاالت النمــو.
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 7.مشاركة األسرة والمجتمع

ي

شــكل الحــوار داخــل األســر لبنــة أساســية فــي بنــاء البيئــات التعليميــة
الجيــدة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ،فهــو مــن المُ قومــات الكبيــرة لتحقيــق
نتائــج ناجحــة مــع األطفــال الصغــار ،حيــث يعــزز العالقــات بيــن األطفــال وأوليــاء
أمورهــم ومعلميهــم عــن طريــق الحــوار وتبــادل األفــكار والشــراكة ومشــاركة
األفــكار والمــوارد .وممــا ال شــك فيــه أن الصــف الدراســي فــي نظــام الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة ) (ECCEيشــكل مكانًــا للتطــور الجماعــي
والتواصــل بيــن األفــراد والمجموعــات والمجتمــع .وتُمثــل دور الحضانــة
لفتــرات
وريــاض األطفــال مجموعــات مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون معًــا
ٍ
أطــول أســبوعيًّا ،عــن مشــاركة عمليــات النمــو الشــخصية والمشــتركة بيــن
األطفــال وأوليــاء األمــور واالختصاصييــن.
ويجــب النظــر إلــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة علــى أنــه نظــام
وشــبكة يتعمــق فيهــا التواصــل والتبــادل بيــن األطفــال والمعلميــن وأوليــاء
األمــور ،ممــا يولِّــد بنــا ًء مشــتر ًكا مــن المعرفــة والتعليــم المختلــط.
ينبغــي التعامــل مــع بيئــة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة علــى
أنهــا بيئيــة تعليميــة قوامهــا المســؤولية المشــتركة فــي دعــم نمــو األطفــال،
وأن يجــري تعزيــز أسســها عــن طريــق االعتــراف بالــدور الف َّعــال والمســؤولية
المنــوط بهــا كل أســرة فــي تعليــم أطفالهــم.
يجــب أن تعتــرف المدرســة بــدور ولــي األمــر بوصفــه «خبيـ ًرا» فــي الطفولة.
خاصــ ًة خــال الفتــرة األولــى ،عندمــا يبــدأ األطفــال فــي االلتحــاق بمرحلــة مــا
قبــل المدرســة ،فــإن اعتبــار أوليــاء األمــور «خبــراء» يعنــي تكليفهــم بمســؤولية
مرافقــة أطفالهــم وطمأنتهــم .يــؤدي أوليــاء األمــور دو ًرا مهمً ــا فــي دعــم
اســتقاللية أطفالهــم ومهــارات االعتمــاد علــى الــذات والنمــو العاطفــي الصحي.
إن المشــاركة والبنــاء المشــترك بيــن أوليــاء األمــور والمعلميــن تعنــي
إضفــاء قيمــة لوجهــة نظــر الجميــع ،حتــى فــي مواجهــة االختالفــات المحتملــة
التــي قــد يكــون مصدرهــا تبايــن وجهــات النظــر واألفــكار .يجــب أن تكــون البيئــة
التعليميــة فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة داعمــة لتبايــن األفــكار ومُ رحِّ بــة بهــا،
عــن طريــق إيجــاد طــرق للتعلُّــم مــن بعضنــا ً
بعضــا ،وأن تكــون مواطــن االخت ــاف
ً
نقاطــا للعمــل منهــا م ًعــا.
إن اإلنصــات إلــى وجهــات النظــر المُ تباينــة والمُ ختلفــة عنــد إنشــاء مشــروع
مشــترك ومشــاركته ليــس باألمــر الهيِّــن ،حيــث يتطلــب األمــر جهــدًا مــن
الجميــع لفهــم وجهــة نظــر اآلخــر وقبولهــا والتعامــل معهــا علــى أنهــا أحــد
المصــادر والمــوارد الممكنــة وليســت مــن القيــود.
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تُعبــر المشــاركة فــي الحيــاة المدرســية عــن مفهــوم الديمقراطيــة كأســلوب حيــاة ،وكعمــل
أساســي لبنــاء المســتقبل.
ال يتوقــف التعــاون مــع العائ ــات بمــرور الوقــت بــل إنــه يتطــور باســتمرار فيمــا يتعلــق بالتغيُّــرات
التــي تطــرأ علــى المجتمــع.
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 7.1مشاركة أولياء األمور /مزودي الرعاية

م

ن المهــم تذكيــر أوليــاء األمــور بــأن عليهــم أن يشــجعوا أطفالهــم علــى االنتظــام فــي المدرســة
وإحضارهــم واصطحابهــم إلــى المنــزل فــي الوقــت المناســب .فهــذا األمــر مــن شــأنه أن يهيــئ
الظــروف المناســبة للمشــاركة المنتظمــة مــن ِقبَــل األطفــال فــي األنشــطة التعليميــة.
يجــب وجــود تنســيق بيــن أوليــاء األمــور والمعلميــن فــي ســبيل مراقبــة العمليــة التعليميــة وطــرق
التدريــس وكذلــك ممارســات الرعايــة الصحيــة .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب عليهــم دعــم المعلميــن
فــي تطويــر توجُّ ــه صحــي تجــاه التعليــم والتعلُّــم .وتضــم القيــم األساســية التــي يمكــن ألوليــاء األمــور
تشــجيع األطفــال عليهــا عــدة أمــور منهــا :النظافــة ،والترتيــب ،والتنظيــم ،واحتــرام الكبــار ،والتــأد ُّب
فــي الحديــث ،وروح التضامــن ،والحــب لإلخــوة األكبــر سـنًا واألخــوات األكبــر سـنًا واإلخــوة واألصدقــاء
األصغــر س ـنًا.
كمــا يمكــن لمشــاركة أوليــاء األمــور أن تعــزز الــدور الــذي تلعبــه دور الحضانــة أو ريــاض األطفــال.
يمكــن ألوليــاء األمــور المشــاركة واإلســهام فــي تطويــر العمليــة التعليميــة داخــل المــدارس .فــي بعــض
الحــاالت ،يمكــن ألوليــاء األمــور االنتظــام فــي حضــور األنشــطة والمناســبات المهمــة بعــد دعــوة
المــدارس لهــم.

 7.2التواصل مع أولياء األمور
 .1االجتماعات والمشاركة لنشر معلومات بشأن:
»جوانب نمو األطفال
»السفر
»الغياب
»ويشمل الغياب بسبب المرض
 2.إنشاء قناة للتواصل مع أولياء األمور في الوقت المناسب وبأسلوب واضح
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 7.3دعم المدرسة

ا

لمساهمة التي يقدمها أولياء األمور للمدارس (المواد ،األموال)...

»المساهمة باألموال في حماية المدارس وصيانتها حسب مقدرة أولياء األمور
»إحضــار المــواد واألدوات المتاحــة فــي المجــال للمســاهمة فــي أنشــطة التدريــس والتعلُّــم
ودعمهــا
»جلب أدوات مستعملة وتقديمها للمعلمين إلنتاج وسائط التدريس والتعل ُّم وتحسينها

 7.4التثقيف بشأن األبوة واألمومة
 1.من أجل رعاية األطفال ،يجب على أولياء األمور /مزودي الرعاية االلتزام بما يلي:
»التعبيــر عــن الحــب والــدفء عــن طريــق معانقــة األطفــال ومواســاتهم ومجاملتهــم والتحــدث
جي ـدًا معهــم والتحــدث معهــم برفــق
»نصــح األطفــال وتعليمهــم وإتاحــة الفــرص أمامهــم للتعبيــر مــن خــال التحدث واللعب وممارســة
األنشــطة الصحيحة
»إسداء النصح بشأن نظافة الجسم والثياب
كاف مــن النــوم واالعتنــاء بصحتهــم
»تشــجيع األطفــال علــى تنــاول الطعــام والحصــول علــى قســط ٍ
عنــد المــرض
»ي ُعد اآلباء من أهم دعائم التربية والرعاية والتعليم وتقديم المشورة في المستقبل
 2.النتائج (الرفاه)
أ .لألطفال
»ينمــو األطفــال بنــا ًء علــى المراحــل العمريــة متمتعيــن بصحــة جيــدة .يصبــح األطفــال قادريــن علــى
اللعــب مــع أقرانهــم بحريــة
»يكتسب األطفال روح المبادرة في التواصل مع األقران والكبار
LAOS
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»يحظى األطفال بفرص استكشاف البيئة المحيطة والتعرف عليها
»يحصل األطفال على التشجيع والدعم لبناء احترامهم لذاتهم وحب أنفسهم
»ي ُشجع األطفال على حب أسرهم ومحل والدتهم
ب .ألولياء األمور /مقدمي الرعاية والمجتمعات
»تل ِّقــي المعلومــات وفهــم وتنفيــذ منظومــة التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المُ بكــرة مــن أجــل دعــم
النمــو الصحــي لألطفــال ونتائــج التعلُّــم الناجــح.
»القــدرة علــى اســتخدام المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا لرعايــة األطفــال وتعليمهــم داخــل األســر
وإرســال األطفــال إلــى المدرســة بانتظــام.

 7.5المشاركة المجتمعية (لجنة تطوير التعليم في القرى)

»تشــجيع أوليــاء األمــور /مــزودي الرعايــة علــى إرســال أطفالهــم إلــى البيئــات التعليميــة فــي مرحلــة
الطفولــة المُ بكــرة
»مراقبــة المعلميــن ودعمهــم فــي تنفيــذ منظومــة التدريس-التعلُّــم بمــا فــي ذلــك رعايــة ســبل
عيــش المعلميــن
»تشــجيع المــدارس علــى تخصيــص إعــدادات ومرافــق آمنــة والحفــاظ عليهــا مــن أجــل تنفيــذ
منظومــة التدريــس والتعلُّــم وتنظيــم األنشــطة ،مــع مراعــاة بيئــة المدرســة والفصــول الدراســية.
›يجب أن تكون منطقة المدرسة مُ حاطة بأسوار
» oتعبئــة األيــدي العاملــة فــي القريــة لبنــاء وإصــاح وصيانــة مُ عــدات اللعــب فــي الهــواء الطلــق
بوصفهــا مســاحة لعــب آمنــة لألطفــال فــي المدرســة.
» oحمايــة األطفــال ومراقبــة وضعهــم فــي المدرســة ،وخاص ـ ًة فــي القريــة؛ ممــا يوفــر لهــم
الحمايــة مــن العنــف ،ويضمــن حصــول األطفــال علــى حقوقهــم المكتســبة.
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