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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
هـ ١٤٤٣دليل األسرة.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 

 ص ؛ ..سم ٨٩

٣-٠٥٦-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- رياض االطفال - السعودية - ٢- التعليم - مناهج - السعودية   ١
كتب دراسية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٣٥١٠ ٣٧٥٫٠٩٥٣١ ديوي 

١٤٤٣/٣٥١٠ رقم اإليداع: 
٣-٠٥٦-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات 
الجزيــل  بالشــكر  الصغــار  األطفــال  لتعليــم  الوطنيــة  والجمعيــة  التعليميــة 

للمســاهمة فــي تأليــف هــذا الدليــل.

يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان، بالنيابــة عــن جميــع األطفــال الصغــار 
وأســرهم، إلــى كل التربويــات العامــات فــي مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــم المباركــة فــي إنجــاح هــذا العمــل.

شكر وتقدير

شكر خاص
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد..

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )٢٠٣٠( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وحرصــت علــى أن يحصــل كل طفــل ســعودي علــى فــرص التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة، 
وانطاقــًا مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبطــة بتطويــر المناهج وأســاليب التعليم 
والتقويــم، و باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي 
ــة الســعودية لألطفــال مــن الميــاد وحتــى ســن السادســة قامــت وزارة التعليــم  المملكــة العربي
بالتعــاون مــع شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال 
الصغــار )NAEYC( . ، علــى بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض 

األطفــال. 

تســتند األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي علــى نظريــات التعلــم األساســي والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة، وأن 
يتــم  عندمــا  خصوًصــا  والهــادف  النشــط  اللعــب  فــي  األطفــال  يشــارك  عندمــا  يحــدث  التعلــم 
تشــجيعهم علــى استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ التركيــز علــى التعلــم القائــم 
علــى االســتقصاء العلمــي الــذي يعتمــد علــى تطــور لعــب األطفــال واستكشــافهم الذاتــي وانتقــال 
معلمــات األطفــال مــن نهــج "التدريــس والتلقيــن المباشــر" إلــى نهــج التدريــس الــذي يتمحــور حــول 
الطفــل. ويتــم ذلــك فــي إطــار مبــادئ اإلســام وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى 

شــراكة األســرة الفاعلــة فــي عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني

الدليل األساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.  	

الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.  	

الدليل التطبيقي لألسرة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة. 	

الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.  	

الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	

دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	

الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة.  	

مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني
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تعليــم  فــي  واالنخــراط  المشــاركة  علــى  األســرة  لمســاعدة  الدليــل  هــذا  ُوِضــع 
تســتدل  كيــف  األســرة  تعــرف  أن  هــي  المشــاركة  خطــوات  وأول  وتربيتــه.  الطفــل 
المعرفــة  خــالل  مــن  العاليــة  الجــودة  ذات  المبكــرة  الطفولــة  رعايــة  مراكــز  علــى 
بمواصفاتهــا، ومــا الــذي تقــوم بــه مثــل هــذه المراكــز لدعــم تعلــم الطفــل وتطــوره.
فــي  يشــاركن  وهــن  والفّطــم  الرّضــع  معلمــات  عــادة  يــرون  األهالــي  إن  وحيــث 
التفاعــالت الممتعــة التــي تحــدث مــع األطفــال والتــي تســاهم فــي ازديــاد الرغبــة 
أطفــال  رؤيــة معلمــات مرحلــة  يمكنهــم  كمــا  والتســاؤل عندهــم،  االكتشــاف  فــي 
الروضــة وهــن يقمــن باألنشــطة والتجــارب المخطــط لهــا مســبًقا ويعجبهــم ذلــك.
المبنيــة  والتجــارب  لألنشــطة  كالتخطيــط  اأُلســر  تراهــا  ال  عــادة  ممارســات  هنــاك 
وفــق رغبــات واهتمامــات األطفــال ألهميــة ذلــك فــي عمليــة بنــاء التعلــم القائــم 
علــى اهتمامــات األطفــال، والتــي تقــدم فــي ســياق فــردي أو ضمــن المجموعــة؛ 
اهتمامــات  يراعــي  ال  والخبــرات  األنشــطة  لجميــع  المســبق  التخطيــط  إن  حيــث 
المتبــع سيســاعد علــى ضمــان  المهــم  النهــج  الفريــدة. وهــذا  األطفــال وقدراتهــم 

والنجــاح. للتفــوق  الفرصــة  لديــه  المملكــة  فــي  كل طفــل  أن 
المعلومــات  مــن  قاعــدة  المديــرة  أو  للمعلمــة  ليوفــر  الدليــل  هــذا  ُوضــع  كمــا 
الطفــل  حــول  المتمركــزة  والخبــرات  التعلــم  بيئــات  عــن  الموثوقــة  العلميــة 
األطفــال  ألســر  توضيحهــا  عنــد  إليهــا  تســتند  العلمــي  االســتقصاء  علــى  والقائمــة 
بنــاء  فــي  الدليــل  هــذا  محتــوى  مــن  واالســتفادة  مناســبة،  بطريقــة  المركــز  فــي 
التعريفيــة مــع  اللقــاءات  الروضــة، أو فــي  أو  بالحضانــة  الخــاص  الكتيــب اإلرشــادي 
فــي  يحــدث  الــذي  التعلــم  تصــف  مناســبة  بلغــة  مصــاغ  فالدليــل  األمــور،  أوليــاء 
الحضانــة أو الروضــة ويدعــم تحقيــق أهدافهــا المنشــودة بوضــوح ومهنيــة عاليــة.

أقسام الدليل:

مرحلة الرّضع والدراجين. 	

مرحلة الفطم. 	

مقدمة إلى الدليل التطبيقي لألسرة
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لقــد أولــت المملكــة العربيــة الســعودية قضيــة مشــاركة األســرة وانخراطهــا فــي العمليــة 
ــات نظــام جــودة التعليــم  ــًا رئيســًا مــن مكون ــًرا؛ كــون األســرة مكّون ــا كبي ــة اهتماًم التربوي
المبكــر الــذي يدعــم نجــاح األطفــال ويعــززه فــي المدرســة والحيــاة. وقــد شــددت األبحــاث 

العلميــة علــى دور األســرة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة. 
إليكم مانعرفه حول دور األسرة:

يــؤدي إشــراك األســرة وانخراطهــا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة إلــى نتائج  	
إيجابيــة تنعكــس علــى األطفــال فتزيــد مــن اســتعدادهم المدرســي وتحصيلهــم 
التعليميــة  العمليــة  فــي  األســرة  مشــاركة  وطــرق  أســاليب  تتعــدد  األكاديمــي: 

والتربويــة لتشــمل:

القراءة للطفل في المنزل كل يوم. 	

بتقاليــد  	 للتعريــف  الصفيــة  األنشــطة  فــي  كالتطــوع  المدرســة  مــع  المشــاركة 
وعاداتهــا. األســرة 

بيــن المعلمــة وأوليــاء  	 تتــم  التــي  المشــاركة مــن خــالل االجتماعــات واللقــاءات 
األمــور.

المركــز  	 يقيمهــا  التــي  األنشــطة  فــي  وانخراطهــا  األســرة  إشــراك  يــؤدي 
)الحضانــة أو الروضــة( بصفــة مســتمرة وعلــى المــدى الطويــل إلــى أثــر إيجابــي 
علــى التطــور االجتماعــي لــدى الطفــل وانخفــاض المشــاكل الســلوكية لديهــم: 
عندمــا يكــون هنــاك تواصــل دائــم فيمــا بيــن المعلمــة واألســرة، فــإن الطفــل يخــوض 
تفاعــالت إيجابيــة أكثــر مــع اآلخريــن، ويواجــه مشــكالت أقــل فــي أثنــاء عمليــة التأقلــم 

داخــل الفصــل. 

تكــون مشــاركة األســرة فاعلــة عندمــا تشــعر بأنهــا موضــع تقديــر وترحيــب  	
ــل المعلمــات وكل مــن يعمــل فــي المركــز: إن مجــرد شــعور األســر ذات  مــن قب
الثقافــات المختلفــة بــأن بيئــة مركــز الرعايــة بيئــة مرحبــة لهــا وألطفالهــا ســيؤثر تأثيــًرا 
مباشــًرا علــى اندماجهــا وانخراطهــا فــي مثــل هــذه الشــراكة، وحيــن توفــر مراكــز رعايــة 
وتعليــم األطفــال مســارات متعــددة لكيفيــة إشــراك األســر واألهالــي فــي العمليــة 
التعليميــة والتربويــة فــإن الكثيــر مــن هــذه األســر ســيصبحون قادريــن علــى اعتبــار 

أنفســهم شــركاء أساســيين فــي تربيــة الطفــل وتعليمــه.

أعزاءنــا أوليــاء األمــور
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إن الهــدف مــن هــذا الدليــل مســاعدة األســرة علــى المشــاركة والمســاهمة فــي تعليــم 
أطفالهــم وتربيتهــم؛ فاألســرة المعلــم األول واألهــم للطفــل، وأولــى خطــوات المشــاركة 
هــي أن تعــرف األســر كيــف تســتدل علــى مراكــز رعايــة الطفولــة المبكــرة ذات الجــودة 
ــه مثــل هــذه المراكــز لدعــم  العاليــة مــن خــالل اإللمــام بمواصفاتهــا، ومــا الــذي تقــوم ب

تعلــم الطفــل وتطــوره.
 ُوِضــع هــذا الدليــل لتزويــد األســرة بجميــع مــا تحتاجــه مــن معلومــات وأدوات لضمــان 
حصــول الطفــل علــى تجربــة مدرســية ناجحــة. وتــم تصميمــه لتزويدكــم بالمعلومــات التــي 

ســتحتاجونها مــن أجــل:

ف علــى أفضــل المراكــز المختصــة برعايــة الطفــل وتعليمــه التــي تناســب عمــره  	 التعــرُّ
وتلبــي االحتياجــات واالهتمامــات الفريــدة لــكل طفــل.

فهــم مــا ســيتعلمه الطفــل ومــا ســيقوم بــه، وكيــف ســتعمل المعلمــات علــى دعــم  	
الخبــرات الصفيــة التعليميــة المقدمــة للطفــل كل يــوم.

الطفــل، والتواصــل  	 للدخــول فــي شــراكة مــع معلمــات  المناســبة  الطــرق  إيجــاد 
معهــن إضافــة إلــى دعــم تعلمــه فــي المنــزل.

يبــدأ كل دليــل ببيــان عــام حــول المبــادئ التوجيهيــة لبرامــج التعلــم المبكــر عاليــة  	
العربيــة  المملكــة  فــي  السادســة(  ســن  حتــى  الميــالد  )مــن  لألطفــال  الجــودة 
الســعودية، متبوعــة بنظــرة عامــة أكثــر تفصيــاًل ســتجده فــي هــذا الدليــل لألطفــال 

)مــن الميــالد حتــى ٣6 شــهًرا(.

فيمــا يلــي نبــذة تعريفيــة عــن اللعــب كونــه أســاس التعلــم فــي برامــج الطفولــة المبكــرة 
مــن الميــالد حتــى ســت ســنوات:
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أهمية اللعب
ــرة راحــة مــن التعلــم الجــاد، ولكــن األمــر  ــه فت ُينظــر إلــى اللعــب، فــي غالــب األمــر، علــى أن
مختلــف عندمــا يتعلــق ذلــك باألطفــال، فاللعــب هــو تعلمهــم الجاد. وكذلــك يوصف اللعب 
بأنــه مفتــاح لتعلــم األطفــال ونموهــم وثقتهــم ورفاهيتهــم، إلــى درجــة أن منظمــة األمــم 
ت أهميــة اللعــب فــي حيــاة األطفــال الصغــار. بــل ذهبــت إلــى  المتحــدة لحقــوق الطفــل أقــرَّ

مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ووصفتــه بأنــه “حــق لــكل طفــل” 
.)Luckenbill et al., 2019( 

اللعب يشكل أساس لتعلم األطفال الالحق:
منــذ الميــالد، يحــاول األطفــال جاهديــن فهــم األمــور ومــا يــدور حولهــم، فتراهــم يراقبــون 
بعنايــة ويجربــون كل مــا يجــذب انتباههــم ويختبــرون قدراتهــم ويحاولــون القيــام باألشــياء 
وتجريبهــا. كذلــك يالحظــون ويتواصلــون مــع اآلخريــن فــي البيئــة المحيطــة بهــم ويجربــون 
مهاراتهــم  ينّمــون  األطفــال  فــإن  باختصــار،  الجديــدة.  الجســدية  وقدراتهــم  مهاراتهــم 
االجتماعيــة والعاطفيــة والجســدية ومهــارات التفكيــر والمهــارات اللغويــة من خــالل اللعب. 

المبدعــة  أفكارهــم  وتنفيــذ  متابعــة   - اللعــب  خــالل  مــن   - األطفــال  “يتعلــم 
ومشــاركتها مــع اآلخريــن. فاللعــب يطــّور ويحّفــز اإلبــداع لــدى األطفــال وينّمــي 
األطفــال  يســتخدمه  الــذي  النهــج  الصنــدوق( وهــو  خــارج  )التفكيــر  نهــج  لديهــم 

حولهــم”  مــن  العالــم  فــي  بأفكارهــم  الخاصــة  بطريقتهــم  للمســاهمة 
)Luckenbill et al., 2019, 8(.

 واألطفــال ال يتعلمــون بشــكل جيــٍد مــن خــالل توجيــه أو تدريــب الكبــار لهــم علــى اســتخدام 
المــواد بطريقــة معينــة فحســب، وإنمــا يتعلمــون مــن خــالل خياراتهــم الخاصــة بهــم مــن 
المــواد التــي يختارونهــا بعنايــة ومــن خــالل اللعــب واالستكشــاف تحــت إشــراٍف يقــٍظ مــن 
الكبــار الذيــن يعرفونهــم جيــًدا. فيتحمــس األطفــال الستكشــاف العالــم والبحــث فــي خبايــاه 

.)Luckenbill et al., 2019( بطريقتهــم الخاصــة

وقــد ذكــرت الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC(: أن اللعــب هــو وســيلة 
لتطويــر مهــارات التنظيــم الذاتــي وتعزيــز المهــارات اللغوية واإلدراكيــة والكفاءة االجتماعية 
ــر كفاءتهــم البدنيــة والتمتــع بالهــواء  عنــد األطفــال. يمنــح اللعــب األطفــال الفــرص لتطوي
الطلــق، وفهــم العالــم والتفاعــل مــع اآلخريــن والتعبيــر عــن عواطفهــم والتحكــم بهــا، إضافة 
إلــى تطويــر قدراتهــم الرمزيــة وقدراتهــم علــى حــل المشــكالت والتــدّرب علــى المهــارات 

 .) NAEYC, 2009, 14( الناشــئة
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يبدأ اللعب بإقامة العالقات

م قد ال يكون مشــابهًا للعب  علــى الرغــم مــن أن لعــب األطفــال الرّضــع واألطفــال الفطًّ

األطفــال األكبــر عمــًرا، إال أنــه يعتبــر نقطــة البدايــة. يبــدأ اللعــب أساًســا مــن العالقــات 

المبكــرة التــي ينشــئها األطفــال الرّضــع مــع النــاس والعالــم مــن حولهــم. علــى ســبيل 

المثــال: فــإن االســتجابات التــي يتلقاهــا األطفــال علــى ابتســامتهم االجتماعيــة األولــى 

تدعــم تفاعالتهــم الالحقــة األكثــر تعقيــًدا مــع اآلبــاء واألمهــات ومــع اآلخريــن فــي 

العالــم المحيــط بهــم. وقــد يكــون مــن الصعــب اعتبــار هــذه التفاعــالت – التــي تعتبــر 

بدايــة ســلوك اللعــب عنداألطفــال - علــى أنهــا لعًبــا؛ ألنهــا ُتفهــم بشــكل أكبــر علــى أنهــا 

نشــاط نمطــي لألطفــال فــي مرحلــة الحضانــة .

ــم بشــكل أفضــل مــن خــالل  يتعلــم األطفــال الرّضــع واألطفــال الفطًّ
حواســهم

خــالل  مــن  حولهــم  مــن  العالــم  ــم  الفطًّ واألطفــال  الرّضــع  األطفــال  يستكشــف 
حواســهم فــي وقــت يســبق نمــو قدرتهــم علــى اســتخدام اللغــة لطــرح األســئلة حــول 
هــذا العالــم، فتراهــم يســتخدمون حواســهم الخمــس ويتحركــون بطريقتهــم الخاصــة 

لتوســيع مداركهــم وفهمهــم.

ــم المعــارف والمهــارات  يكتســب األطفــال الرّضــع واألطفــال الفطًّ
والقــدرة علــى اإلبــداع مــن خــالل اللعــب

"عندمــا يلعــب الطفــل الصغيــر، فــإن طريقتــه فــي اللعــب قــد تبــدو عشــوائية وغيــر 
منظمــة، أو كأن شــيئًا لــم يكــن. علــى ســبيل المثــال: عندمــا يمشــي طفــل فــي شــارع 
مبلــل بالميــاه فإنــه يــدوس علــى كل ِبركــة مــاٍء يمــر بهــا ويحــدق فــي البقــع الناتجــة 
ويكــرر ذلــك مــراًرا. إذا أمعنــت النظــر فإنــك ســترى أن هــذا الطفــل منهمــك باللعــب 
والتعلــم. فهــو يجــرب مفهــوم الســبب والنتيجــة )يمكننــي جعــل المــاء يتدفــق بقدمــي 
هاتيــن!( ويقــارن )إذا دعســت بقــوة أكبــر فــإن تدفــق الماء ســيزيد( ويشــعر بأحساســيس 
مختلفــة علــى جلــده )الجفــاف مقابــل البلــل(. فــي حقيقــة األمــر، يتعلــم الطفــل الصغيــر 

- مــن خــالل اللعــب بهــذه الطريقــة- المبــادئ األساســية للعلــوم والرياضيــات". 

.)Luckenbill et al., 2019, 6(

اللعب ومرحلة الحضانة 
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ب  ــم اللعــب للتقليــد والتــدرُّ يســتخدم األطفــال الرّضــع واألطفــال الفطًّ
علــى القيام باألشــياء

كذلــك فــإن اللعــب يعتبــر وســيلة لألطفــال يســتخدمونه لتحضيــر المهــام التــي يقــوم 
بهــا الكبــار؛ عندمــا يقلــد الطفــل الفطيــم األعمــال الروتينيــة لتغييــر الحفاظــات التــي 
ــن  تقوميــن بهــا، فقــد تبــدو طريقــة لعبــه روتينيــة وغيــر مهمــة، إال أن هــذا الفعــل يمكِّ
التــي  الثقــة والمهــارات  بنــاء  العالــم مــن حولــه وكذلــك  الطفــل مــن أمريــن: ِفهــم 

ســيحتاجها فــي مواجهــة التحديــات الجديــدة التــي ســتواجهه مســتقباًل.

ــم علــى التركيــز وتنظيــم  يســاعد اللعــب األطفــال الرّضــع واألطفــال الفطًّ
عواطفهــم

إلــى جانــب تعلــم كيفيــة التنقــل والــكالم وكيفيــة القيــام باألشــياء، فــإن األطفــال 
ــم كيفيــة تركيــز اهتمامهــم علــى األشــياء  ــا تعلُّ ــم يبــدؤون تدريجيًّ الرّضــع واألطفــال الفطًّ
والســيطرة علــى نزواتهــم وُصنــع القــرار وإدارة مشــاعرهم القويــة ومقاومــة نزعتهــم 
فــي التدافــع بغــرض الحصــول أو التملــك علــى مــا يريــدون فــوًرا، والتفــاوض علــى 
قواعــد اللعــب. كمــا يعتبــر اللعــب وســيلة ممتــازة لألطفــال لصقــل هــذه المهــارات 
المرتبطــة بالتنظيــم الذاتــي؛ ألن متعــة اللعــب مــع اآلخريــن تحفزهــم علــى تطويــر تلــك 
المهــارات. فمثــاًل: يتعلــم األطفــال الفطــم فــي أثنــاء اللعــب كيفيــة حــل النزاعــات حــول 
الدمــى أو حــول خطــط اللعــب - طبعــًا بمســاندة كبيــرة مــن األبويــن ومقّدمــي الرعايــة 

ــا وبطــرق ترضــي جميــع الالعبيــن. - تدريجيًّ
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المعاييــر الســعودية للتعليــم المبكــر الخاصــة باألطفــال )مــن الميــالد إلــى عمــر ثــالث 
ســنوات، واألطفــال مــن عمــر ثــالث ســنوات إلــى ســت ســنوات( تــدرك أن مرحلــة 
الطفولــة هــي مرحلــة مهمــة وجديــدة مــن مراحــل نمــو األطفــال، وحــددت عــدًدا مــن 
المبــادئ التوجيهيــة لالســتئناس بهــا فــي تطويــر المعاييــر. ويتمثــل المبــدأ الرئيــس 
باإليمــان بــأن األطفــال جميعهــم يســتطيعون التعلــم ويكــون هــذا التعلــم عندمــا يتــم 
إشــراك األطفــال فــي اللعــب النشــط الهــادف وتشــجيعهم علــى استكشــاف البيئــة 
ــة. ويعكــس المنهــج الوطنــي الســعودي هــذا اإليمــان وأهميتــه  المحيطــة بهــم بحّريَّ
وحــدد التعلــم القائــم علــى االســتقصاء الــذي يتضــح عنــد اللعــب الذاتــي واالستكشــاف 
لألطفــال كأســاس لعمليــة التعليــم والتعلــم الناجحــة لهــم مــن الميــالد إلــى الثامنــة مــن 
ــو األطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة االبتعــاد عــن نهــج “التلقيــن  العمــر. ويحــاول مرّب
ــز علــى الطفــل. بمعنــى أن تقــوم المعلمــات بتخطيــط  المباشــر “ إلــى التعليــم الــذي يركِّ
وتنفيــذ التجــارب التــي تبــدأ بطــرح ســؤال أو موضــوع يســتدعي اهتمــام األطفــال، 
ثــم يقمــن بدعــم تطويــر المعــارف والمهــارات عندمــا يبــدأ األطفــال بتحديــد مســارات 

التعلــم مــن خــالل االنتقــال مــن عمليــة البحــث إلــى عمليــة االستكشــاف.

وقــد تتوقــع أســر األطفــال رؤيــة معلمــات األطفــال الرّضــع والفطــم منشــغالت فــي 
التفاعــالت المرحــة مــع األطفــال التــي تســتجيب لتلميحــات األطفــال ورغبــة األطفــال 
الفطــم المتناميــة باالستكشــاف والتســاؤل. وكذلــك قــد ترى األَســر معلمــات وأطفال 
مرحلــة الروضــة يعملــون جنًبــا إلــى جنــب بشــكل تعاونــي - مــع اتبــاع مبــادرات األطفــال- 
لبنــاء خبــرات التعلــم القائــم علــى اهتمامــات أطفــال المجموعــة. فــي المقابــل لــن تــرى 
األســر األنشــطة والتجــارب المبرمجــة والمخططــة مســبًقا البعيــدة عن تجــارب وقدرات 
األطفــال. إن اتبــاع هــذا النهــج المهــم فــي تعليــم األطفــال وتطورهــم سيســاعد علــى 

ضمــان ازدهــار ونجــاح كل طفــل مــن أطفــال المملكــة.

إلــى  الميــالد  )مــن  الخــاص باألطفــال  لدليــل األســرة  وبقراءتــك عزيــزي ولــي األمــر 
الثالثــة مــن العمــر، ومــن الثالثــة إلــى السادســة( ســتحصل علــى معلومــات مهمــة 
وموثوقــة عــن ماهيــة بيئــات التعلــم والخبــرات المتمركــزة حــول الطفــل والقائمــة علــى 
االســتقصاء العلمــي، والمصممــة لمســاعدة هــؤالء األطفــال علــى التفــوق والنجــاح. 
ويؤكــد هــذا الدليــل علــى أن مهــارات الطفــل ومعارفــه تتغيــر عندمــا ينتقــل مــن مرحلــة 
ألخــرى، وتتغيــر معهــا كذلــك الفــرص الالزمــة النخــراط األســرة فــي تعلــم الطفــل فــي 
المنــزل والمدرســة علــى حــد ســواء. ومراعــاة لذلــك فقــد تــم تقســيم هــذا الدليــل إلــى
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ثالثة أقسام بصورة أسئلة واإلجابة عنها، وهي على النحو اآلتي

لمحــة نمائيــة: مــن هــم أطفــال مرحلــة الرّضــع والفطــم ؟ ومــا الــذي يتعلمونــه فــي  	
كل مرحلــة؟ ومــا الــذي يقومــون بــه؟ ومــا الــذي يحتاجونــه مــن معلماتهــم؟

ما مواصفات مراكز الحضانات عالية الجودة؟ 	

كيف يمكن لألسرة دعم طفلها للبدء في مراكز الحضانة ورياض األطفال؟ 	

م للطفــل  	 كيــف يمكــن لألســرة المشــاركة فــي الخبــرات التعليميــة اليوميــة التــي ُتقــدَّ
ــا فــي المنــزل والمركــز؟ يوميًّ
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الجزء األول : لمحة نمائية 

خصائص نمو وتطور األطفال )من الميالد إلى 18 شهًرا(

السؤال: ما الذي يجب أن أعرفه عن نمو طفلي؟

 مرحلــة الرّضــع )مــن الميــالد - ١8 شــهًرا(، وهــي مرحلــة تتميــز بســرعة نمــو الدمــاغ وتطــور 
التعلــم، فاألطفــال يولــدون وهــم يتعلمــون. وخــالل األشــهر األولــى مــن حياتهــم ُيظهــر 

الرّضــع االهتمــام بمــا يلــي:

االستماع إلى صوتك أو أصوات األطفال اآلخرين. 	

النظر في أرجاء الغرفة بحًثا عن األشياء. 	

حرية الحركة. 	

المشاركة في تفاعالت اجتماعية حيوية. 	

المساهمة في التفاعالت البسيطة مع الكبار من حوله  	

)Luckenbill et al., 2019(

السؤال: كيف يمكنني دعم نمو وتطور طفلي ؟

الجــواب: أفضــل الممارســات التربويــة لدعــم نمــو وتطــور طفلــك مــن الميــالد وحتــى ١8 
شــهًرا:

أفضل الممارسات التربويةالعمر

)الميالد - ٣ أشهر(

إعطــاء الكثيــر مــن الحــب والراحــة؛ حيــث ُتَعــدُّ هــذه المرحلــة مرحلــًة يطــور فيهــا الرّضــع الثقــة 
والتعلــق. وإليــك مــا تســتطيعين فعلــه:

التحدث واإلنشاد مع طفلك واحتضانه لوقت معين. 	

مراقبــة إشــارات الطفــل وتعلمهــا؛ حيــث تتيــح لــك هــذه اإلشــارات معرفــة مــا يحتاجــه  	
الطفــل.

مالحظــة كيــف يبــدأ الطفــل فــي التعــرف علــى جســده - النظــر إلــى يديــه، والــركل برجليــه،  	
... ومــا شــابه ذلــك.

القسم األول

دليل األسرة لمرحلة 
األطفال الرضع الصغار
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)٣- 6 أشهر(

دعــم اســتجابة الطفــل للكبــار مــن حولــه، والبــدء فــي التعــرف علــى كيفيــة تطويــر مــا يحبــه  	
ومــا يكرهــه. وإليــك مــا تســتطيعين فعلــه:

مثــل:  	 جديــدة،  مهــارات  تطويــر  علــى  لمســاعدته  مختلفــة؛  أوضــاع  فــي  الطفــل  وْضــع 
الزحــف. أو  الحبــو،  أو  التدحــرج، 

توفير ألعاب آمنة وطرية؛ الستكشافها. 	

مراقبــة إشــارات الطفــل وتعبيراتــه واالســتجابة لهــا - بمــا فــي ذلــك المناغــاة - فهــذا  	
التواصــل المتبــادل، والــذي ُيطلــق عليــه عمليــة اإلرســال والجــواب، هــو بدايــة تطــور اللغــة، 

ــه يبنــي دمــاغ الطفــل!  كمــا أن

إيجاد أنشطة رعاية معتادة ومتوقعة؛ فهي تدعم الشعور بالطمأنينة والثقة. 	

)6 - 9( أشهر

قضــاء بعــض الوقــت لدعــم االستكشــاف المبكــر، ففــي هــذه الفتــرة يتعلــم الرّضــع أنهــم  	
قــادرون علــى تحقيــق األمــور. وإليــك مــا تســتطيعين فعلــه:

توفير الفرص الكثيرة اآلمنة لالستكشاف. 	

تشجيع الجهود المبذولة للتواصل باألصوات واإليماءات.  	

والمناظــر  	 األصــوات  إلــى  االســتماع واالســتجابة  عنــد  يتوقــف طفلــك  كيــف  مالحظــة 
االجتماعيــة. واألنشــطة 

)9 - ١2 شهًرا(

يصبــح الرّضــع قادريــن علــى التواصــل بشــكل كبيــر، لــذا يجــب أخــذ وقــت لدعــم تطــور اللغــة  	
المبكــر. وإليــك مــا تســتطيعين فعلــه:

تسمية األشياء التي يشير إليها الطفل أو ينظر إليها.  	

التحدث مع طفلك عما يحدث اآلن، وما الذي سيحدث بعد ذلك. 	

توفير مساحات آمنة للطفل؛ لتحسين مهارات حركية جديدة.  	

االنخراط في األلعاب واألنشطة المعتمدة على التكرار. 	

)١2 - ١5( شهًرا

الســنة  	 عمــر  فــي  األطفــال  يســتطيع  حيــث  لألبويــن،  فعــاًل  ممتًعــا  وقــت  هــذا  ُيعتبــر 
استكشــاف العالــم بطــرق جديــدة ويتحمســون للقيــام باألشــياء “بمفردهــم!”. وإليــك مــا 

فعلــه: تســتطيعين 

امنحي طفلك المساعدة الالزمة للوصول إلى هدفه. 	

اتبعي تعليمات طفلك وأشركيه في مهام المساعدة الذاتية. 	

شاركي في لعب طفلك. 	

)١5 - ١8( شهًرا

جميعهــا  	 الجديــدة  واللغويــة  والتفكيريــة  الجســدية  مهاراتــه  الفطيــم  الطفــل  يســتخدم 
ليتمكــن مــن حــل المشــكالت. إليــك مــا تســتطيعين فعلــه:

شجعي طفلك على استخدام يديه وأصابعه لالستكشاف. 	

اطرحي األسئلة على الطفل وشاركيه في تأليف القصص. 	

دعي الطفل يكرر األنشطة مراًرا وتكراًرا. 	

)”Your Child’s Development: Age-Based Tips from Birth to 36 Months,“ Zero to Three, n.d.(

أفضل الممارسات التربويةالعمر
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السؤال: كيف يمكنني إعداد طفلي لتلقي الرعاية؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض األمــور التــي يمكنــك القيــام بهــا لمســاندة طفلــك 
الرضيــع:

قومي بزيارة الحضانة قبل اليوم األول لطفلك فيها: . 	
حــددي موعــًدا لزيــارة الحضانــة عــدة مــرات قبــل أن يبــدأ طفلــك بتلقــي الرعايــة فيهــا، 
وحاولــي أن تكــون تلــك الزيــارات فــي أوقــات مختلفــة خــالل اليــوم حتــى تتمّكنيــن 
مــن رؤيــة كيفيــة تعامــل مقدمــات الرعايــة فــي األعمــال الروتينيــة، وكيــف يتفاعلــون 
مــع األطفــال علــى مــدار اليــوم. ويمكنــك االســتئذان مــن إدارة الروضــة الصطحــاب 

طفلــك معــك فــي أثنــاء الزيــارات فــي حــال كان طفلــك أكبــر عمــًرا. 
أحضري معك شيًئا مألوًفا من المنزل: . 	

إن وجــود األشــياء المألوفــة للطفــل مــن منزلــه فــي الروضــة ســيجعل الزيــارات األولــى 
ــة، وقــد يكــون ذلــك الشــيء )أي شــيء  ــام الصعب ــه فــي األي ــر الراحــة ل أســهل ويوّف
لــه رائحــة مثــل رائحــة المنــزل( بالنســبة لألطفــال مثــل: الصــور التذكاريــة التــي يمكــن 

للطفــل اصطحابهــا معــه والتمســك بهــا.
مارسي طقوس الوداع عند توصيل الطفل للحضانة: . 	

إن ممارســة طقــوس الــوداع عنــد توصيــل الطفــل للحضانــة تبعــد عنــك وعــن طفلــك 
يلــه علــى وجنتيه  اللحظــات المزعجــة، فمثــاًل: يمكنــك أن تقولــي لــه “أنــا أحبــك”، أو تقبِّ
ــا؛ حتــى يعــرف طفلــك مــا يمكــن  أو أي تصــّرف طبيعــي آخــر، واتبعــي هــذا الروتيــن يوميًّ
توقعــه. كذلــك فــإن هــذه الطريقــة فــي وداع الطفــل تســاعدك علــى وضــع حــدٍّ 

لنفســك أيًضــا لكــي ال تتباطئــي عنــد البــاب، ممــا يجعــل الــوداع صعًبــا عليكمــا.
تحدثي للطفل عن طبيعة الروضة:. 	

الروضــة  عــن  الوالديــن  مــن حديــث  الصغــار منهــم-  - وحتــى  سيســتفيد األطفــال 
إلــى  الغــد، ســتذهب  وطبيعتهــا، فمثــاًل: يمكنــك أن تقولــي لطفلــك: “بــدًءا مــن 
ــة وســتأكل وتلعــب ومــن  ــن وســتأخذ قيلول ــة أطفــال آخري ــة وســتكون بصحب الحضان
ثــم ســأصطحبك لنعــود للمنــزل “. يمكــن لألطفــال اإلحســاس بنبــرة األهــل العاطفيــة 

وسيشــعرون بالطمأنينــة بــأن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام.
ا: . 	 حاولي البدء تدريجيًّ

ــك. إن  ــي إذا أمكــن ذل ــدوام جزئ ــة بجــدول ب ــك بالتواجــد فــي الحضان اســمحي لطفل
الطريقــة المثلــى النتقــال الطفــل لبرنامــج الحضانــة هــي أن يتــم هــذا االنتقــال بشــكل 

تدريجــي.
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الجــزء الثانــي : جــودة البرنامــج )مواصفــات مراكــز الرعايــة عاليــة الجــودة 
الخاصــة باألطفــال الرضــع( 

السؤال: ما الذي يحتاجه األطفال الرّضع من معلماتهم ومقدمات الرعاية؟

الجــواب: يحتــاج األطفــال الرّضــع إلــى معلمــات واعيــات لديهــن اإللمــام بأفضــل الطــرق 
لتعليــم األطفــال الُرَضــع. 

أفضل الممارسات المهنيةكيف يتعلم األطفال الرّضع

يتعلــم الطفــل مــن خــالل العالقــات مــع الكبــار. مــن 
الذيــن  الكبــار  مــع  عالقــات  يبنــي  أن  لطفلــك  المهــم 

الرعايــة.  لــه  يقدمــون 

تعمــل المعلمــة )الرئيســة( مــع مجموعــة صغيــرة محــددة 
عالقــات  وتبنــي  جيــًدا،  عليهــم  فتتعــرف  األطفــال.  مــن 

وثيقــة معهــم؛ حتــى يشــعروا بالثقــة واألمــان.

مــن خــالل اللعــب النشــط والعملــي، ومــن ذلــك: جلــب 
الحلقــات البالســتيكية، وااللتفــاف علــى بطانيــة ناعمــة، 
وإصــدار صــوت مــن لعبــة؛ لجعــل الرّضــع ينظــرون ويشــمون 
لفهــم  طريقهــم  ويتحسســون  ويتذوقــون  ويســمعون 
يــة فــي مــكان  العالــم مــن حولهــم. وفــي أثنــاء التنقــل بحرِّ
آمــن يمكــن لألطفــال الوصــول إلــى األشــياء واستكشــافها، 

وهــذا أمــر ضــروري للتعلــم.

تقــدم المعلمــات للرضــع مــواد آمنــة ومثيــرة لالهتمــام؛ 
لتحفــز فضولهــم وتدعوهــم الكتشــاف مــا يمكنهــم فعلــه 

بأجســادهم ومــع األشــياء المحيطــة بهــم.

الرّضــع  بمعرفــة  الجديــدة  األفــكار  ربــط  خــالل  مــن 
الســابقة ومــا يمكنهــم فعلــه. كلنــا نتعلــم أفضــل عندمــا 
يمكننــا ربــط المعلومــات الجديــدة بمعرفتنــا المســبقة. لــذا 
ــوا  ــام بذلــك حتــى يبن تســاعد المعلمــات الرّضــع علــى القي

المعرفــة. 

بيــن  العالقــات  تحديــد  علــى  الرّضــع  المعلمــات  تســاعد 
األشــياء لبنــاء المعرفــة، كمــا يربطــن التعلــم بــأّي شــيٍء 
يبــدي الطفــل اهتمامــًا حولــه، ســواء كان هــذا االهتمــام 

الوجــوه. أم  الموســيقى  أم  بالعجــالت 

مــن خــالل استكشــاف عالمهــم وجعلــه ذا معنــى. تتيــح 
كثيــًرا  وقًتــا  للرضــع  العاليــة  الجــودة  ذات  الحضانــة  دور 
للعــب واالستكشــاف؛ ألنهــم يحتاجــون إلــى خــوض تجــارب 
عليهــا  التعــرف  لبــدء  واألشــخاص  األشــياء  عــن  مختلفــة 

وفهمهــا. 

بأســماء  إخبارهــم  خــالل  مــن  الرّضــع  المعلمــات  تســاعد 
األشــياء ووصــف مــا يفعلونــه. ومــع مــرور الوقــت، يبــدأ 

الرضيــع فــي فهــم ماهيــة األشــياء وكيفيــة عملهــا.

السؤال: ما اإلجراءات التي تتبعها المعلمات لدعم األطفال واألسر؟

الجــواب: ينطــوي العمــل مــع األطفــال علــى أكثــر مــن مجــرد االهتمــام باحتياجاتهــم 
الجســدية، حيــث إن المعلمــات يتفاعلــن مــع األطفــال ويقّدمــن لهــم التجــارب الممتعــة 
التــي تؤســس عمليــة التعلــم. وتجديــن فيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي تقــوم مــن خاللهــا 

المعلمــات بدعــم األطفــال:

مالحظة إشارات طفلك من خالل األصوات واألفعال. 	

بناء الثقة بين المعلمة والطفل من خالل االستجابة السريعة الحتياجاته. 	

إعــداد الجــداول واتبــاع اإلجــراءات المعتــادة. فاألطفــال يتعلمــون بشــكل أفضــل  	
عندمــا يشــعرون باألمــان، وعندمــا يتمكنــون مــن التنبــؤ باألنشــطة القادمــة.

التحــدث إلــى طفلــك خــالل تقديــم الرعايــة لــه فــي وقــت الرضاعــة وتغييــر الحفاضــات؛ ممــا  	
يمنــح الطفــل الشــعور باألمــان وبالتقديــر ويســاعد فــي بنــاء عالقــة قويــة مــع المعلمــات.
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وصــف مــا يحــدث للطفــل علــى مــدار اليــوم؛ حيــث يســاعد التواصــل المنتظــم فــي  	
بنــاء المهــارات اللغويــة مــدى الحيــاة.

إنشــاء مســاحات آمنــة للطفــل للتنقــل براحــة وحّريــة، ويجــب أن تكــون مــزودة بمــواد  	
ممتعــة لالستكشــاف.

ســؤالك عــن الروتيــن الــذي تقوميــن بــه فــي منزلــك حتــى تتمكــن المعلمــات مــن  	
القيــام ببعــض األشــياء المشــابهة فــي الحضانــة.

إطالعك على كل ما يتعلمه طفلك ويعرفه حتى ال يفوتك أي شيء. 	

تخصيــص الوقــت الكافــي للعــب النشــط، حيــث تمنــح المعلمــات األطفــال الرّضــع  	
المســاحة الكافيــة للعــب وبنــاء عضالتهــم والتنســيق فيمــا بينهــا.

ــا إن أمكــن  	 توفيــر الفــرص لألطفــال للقيــام باالستكشــاف فــي الهــواء الطلــق يوميًّ
ذلــك، فــإن قضــاء الوقــت فــي الهــواء الطلــق يســاعد علــى بنــاء صحــة األطفــال ونمــو 

دماغهــم بشــكل ســليم.

اصطحــاب األطفــال للمشــي والســماح لهــم بالتحــرك بحريــة فــي مــكان آمــن فــي  	
الهــواء الطلــق.

تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى توفيــر بيئــة مريحــة وآمنــة لألطفــال، ويعملــن 
علــى بنــاء عالقــات جيــدة قائمــة علــى الثقــة مــع األطفــال وأســرهم، ويتفهمــن 

تميــز الطفــل و يحترمــن جميــع ثقافــة األســر .
).A High-Quality Program for your Infant“, n.d“(

السؤال: ما أهم األمور التي يجب أن أجدها في حضانة طفلي؟

الجــواب: هنــاك أمــور إضافيــة يجــب أن تتحقــق فــي الحضانــة، باإلضافــة إلــى وجــود البيئــة 
الماديــة التعليميــة الداعمــة والعالقــات اإليجابيــة، ومــن ذلــك: 



21 21دليل األسرة |  أدلة تطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )٠-٦( سنوات

أواًل: توفــر الوقــت الكافــي لألطفــال للعــب واالستكشــاف: تقــدم المعلمــات  	
الرّضــع  لألطفــال  ويســمحن  التحــدي،  علــى  تحثهــم  شــيقة  مــواد  لألطفــال 

المعلمــات: فــإن  ولذلــك  الزمــن.  مــن  طويلــة  لفتــرات  باالستكشــاف 

يراقبــن مــا يفعلــه األطفــال ويعلقــن علــى لعبهــم: “حصــة، أراِك تنظريــن إلــى كــرة  	
قــوس ألــوان الطيــف. هــل تحبيــن األلــوان الزاهيــة؟”

ا يتعلمــون  	 يلعبــن لعبــة التخفــي )peekaboo( مــع األطفــال. فاألطفــال الصغــار جــدًّ
بشــكٍل أفضــل عندمــا يشــاركهم الكبــار فــي اللعــب.

يضعــن األطفــال الرّضــع فــي أحضانهــن لالســتمتاع بقــراءة كتــاب مًعــا، ويتحدثــن  	
معهــم عــن الصــور والقصــة.

يقّدمــن أشــياء يســتطيع األطفــال اللعــب بهــا وحملهــا ووضعهــا فــي أفواههــم  	
بأمــان، مثــل: المالعــق الخشــبية وقطــع القمــاش ذات القوام المختلــف والحاويات 

بأحجــام مختلفــة.

الجــدول  	 يتضمــن  األطفــال:  احتياجــات  تلبــي  التــي  الروتينيــة  األعمــال  ثانًيــا: 
اليومــي أعمــااًل ونشــاطات، منهــا: األكل والنــوم وتغييــر الحفاظــات ممــا يضمــن 
تلبيــة احتياجــات الرضــع، كمــا يشــعر الرضيــع باألمــان ويبــدأ فــي َفهــم مــا ســيحدث 

بعــد ذلــك، وتقــوم المعلمــات بمــا يلــي:

يشــرحن مــا يحــدث أثنــاء الجــدول اليومــي، ويشــجعن الرّضع على تقديم المســاعدة.  	
“ســارة! دعينــي ُألِبَســِك الجــوارب، من فضلــك أعطيني قدمك”.

الحاضنــة  	 تكــون  أن  ويســتحب  الرضاعــة،  زجاجــة  إعطائهــم  عنــد  األطفــال  حْمــل 
الرئيســة هــي التــي تطعــم األطفــال قــدر اإلمــكان: “مــي، حــان وقــت وجبتــك، 

تشــربين”. وأنــِت  ســأحتضنك 

تدريــب وتشــجيع الرّضــع علــى األكل بمفردهــم بالكميــة المشــبعة ضمــن جــوٍّ مــن  	
الســعادة والمــرح، وإن لــم يفعلــوا ذلــك بالشــكل المناســب بعــد، ويقــرر كل طفــل 
كميــة الطعــام التــي يريــد تناولهــا. والعمــل علــى جعــل وقــت الطعــام وقًتــا ســعيًدا.

مراعــاة مــا تفضلــه أســر األطفــال: “نــورة، أمــك تريــد منــك أن تتعلمــي إطعــام  	
الزبــادي”.  تنــاول  فــي  اســتخدامها  تفّضلــي هــذه ملعقــة يمكنــك  نفســك، 

اتبــاع طقــوس الــوداع الخاصــة مــع أفــراد األســرة؛ وذلــك لتســهيل عمليــة تــرك  	
الطفــل فــي الحضانــة: “حســًنا خالــد، يجــب علــى أمــك أن تذهــب اآلن فقــد حــان 
لهــا وعانقهــا، ثــم  الوقــت لنقــول لهــا إلــى اللقــاء، فأنــت تعــرف مــاذا تفعــل: قبِّ
ســنذهب إلــى النافذة،انظــر عندمــا تصــل أمــك إلــى الســيارة، ستســتدير وتلــوح لــك 

بيديهــا”.
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اســتغالل وقــت تغييــر الحفاظــات للتفاعــل الشــخصي وجًهــا لوجــه: “ســارة، أرى  	
أصابــع قدميــك تنثنــي، هــل تريديــن منــي أن أدغدغهــا؟ ســوف أزيــل بنطالــك بعــد 

ذلــك. هــل يمكنــك مســاعدتي اليــوم؟”.

ثالًثــا: السياســات التــي تدعــم صحــة الطفــل وســالمته: فــي الحضانــات ذات  	
الجــودة العاليــة، تكــون للصحــة والســالمة األهميــة القصــوى؛ لحمايــة األطفــال 

للتعلــم. الرّضــع  اســتعداد  والموظفــات، وضمــان 

تلتــزم المعلمــات بإجــراءات الصحــة والســالمة، ومنهــا: التقيــد بإرشــادات غســل  	
اليديــن بشــكل ســليم. ويتــم تثبيــت هــذه اإلجــراءات بطريقــة واضحــة علــى الئحــة 

فــي الغرفــة.

ترتيــب وتنظيــم المســاحة المكانيــة وفًقــا لمعاييــر الصحــة والســالمة، علــى ســبيل  	
لديهــن  التنظيف،ويتوفــر  أصباًغــا ســهلة  أو  ألواًنــا  المعلمــات  المثــال: تســتخدم 
مناطــق منفصلــة إلعــداد الطعــام وتغييــر الحفاظــات، ولــكل طفــل مســاحة خاصــة 

ألغراضــه الشــخصية.

الرّضــع  	 تطــور  علــى  وتدريبهــن  لتحســين مســتوياتهن  تدريًبــا؛  المعلمــات  تتلقــى 
معهــم. بالعمــل  واالســتمتاع  لهــم،  الرعايــة  وتقديــم 

ــى تتمكــن المعلمــات مــن قضــاء  	 ــة حت ــر العــدد الكافــي مــن مقدمــات الرعاي توفي
ــع معلمــة رئيســة. كمــا  الوقــت الكافــي مــع كل رضيــع علــى حــدة، ويوجــد للرضَّ
تعتمــد الحضانــة مبــدأ الرعايــة المســتمرة؛ حيــث يبقــى الرّضــع مــع معلمــة واحــدة 
ألطــول فتــرة ممكنــة بــداًل مــن االنتقــال مــن غرفــة إلــى أخــرى )وإلــى معلمــة 

مختلفــة( كل بضعــة أشــهر.

السؤال: كيف تبدو البيئة المادية في الحضانات ذات الجودة العالية؟

تتسم الحضانات ذات الجودة العالية بتوفر العناصر األساسية اآلتية:

بيئــة هادئــة: يمكــن أن يصــاب األطفــال باالنزعــاج بســهولة، لــذا علــى المعلمــات  	
مزدحمــة،  غيــر  الغرفــة  وأن  مزعجــة،  غيــر  الغــرف  فــي  اإلضــاءة  أن  مــن  التأكــد 

والموســيقى المســجلة تعمــل مــرة واحــدة فقــط مــن حيــن إلــى آخــر.

مناطــق محــددة: يجــب تقســيم الغرفــة إلــى مناطــق منفصلــة للنــوم واللعــب  	
واألكل وتغييــر الحفاظــات، وبهــذه الطريقــة نحافــظ علــى نظافــة الرّضــع ومكانهــم 

مــع بقائهــم بأمــان، كمــا أن لعــب الرّضــع ال يزعــج النائميــن منهــم.

مســاحات آمنــة ومفتوحــة: )داخــل الفصــل وخارجــه(، فيحتــاج الرّضــع إلــى التحــرك  	
تْقــَوى  الطريقــة  وبهــذه  عربــة،  ركــوب  أو  أداة  اســتخدام  دون  الصلبــة  األســطح  علــى 

عضالتهــم، كمــا أن بإمكانهــم استكشــاف األلعــاب واألشــياء التــي تجذبهــم.
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األدوات الشــخصية: تحتــوي الغرفــة علــى أشــياء مألوفــة لــكل طفــل، ومنهــا:  	
الشــخصية.  ألعابــه 

اســتخداماٍت  	 والمــواد  األلعــاب  اســتخدام  يمكــن  وممتعــة:  بســيطة  مــواد 
للتفريــغ  األطفــال  يســتخدمها  التــي  والــدالء  الســالل  ذلــك:  ومــن  متعــددة، 
والتعبئــة، ويمكــن توفيــر أنــواع مختلفــة مــن اللعبــة نفســها، علــى ســبيل المثــال: 
مكعبــات أو كــرات بأحجــام مختلفــة ومصنوعــة مــن مــواد مختلفــة، فعندمــا يكبــر 
الرّضــع قليــاًل يمكنهــم مقارنــة األشــياء، وتعلــم الكلمــات وفهمهــا، مثــل: كبيــرة 

وناعمــة وطرّيــة والمعــة.

أثــاث مناســب لحجــم الطفــل: كراســي وطــاوالت ورفــوف متينــة وآمنــة، وحجمها  	
مناســب للرضــع حتــى يصبحــوا مســتقلين بشــكل أكبــر عندمــا يبــدؤون فــي الحبــو 

أو المشــي.

يجــذب  	 مرتفًعــا  شــيًئا  المعلمــات  تضــع  أن  يمكــن  بســيطة:  جســدية  تحديــات 
م  الرّضــع كــي يتعلمــوا تنســيق حركاتهــم والتمــدد وأخــذ الشــيء، ويمكــن وْضــع ُســلَّ
قصيــر، أو درجــة واحــدة إلعطــاء األطفــال الفطــم فرصــة لممارســة التســلق. مثــال 
مجموعــة بيكلــر ) مجموعــة ألعــاب خشــبية لتدريــب العضــالت الصغــرى و الكبــرى و 

إشــباع حاجــة األطفــال للحركــة فــي بيئــة آمنــة (.

كتــب متنوعــة: تقــرأ المعلمــات قصًصــا بســيطة لألطفــال، ويوّفــرن كتًبــا كبيــرة مــن  	
إليهــا  ينتمــي  التــي  المناطــق  ثقافــات  الكتــب  هــذه  وتعكــس  المقــوى،  الــورق 

األطفــال وُأســرهم 

)NAEYC, ”What Does a High-Quality Program for Infants Look Like?“, n.d(.
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كيــف تخطــط المعلمــات فــي الحضانــة لخبــرات تدعــم النمــو والتطــور األمثــل 
للرضــع؟

وفيما يلي بعض االعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها عند القيام بعملية التخطيط:

ــة والمعلمــات ألنشــطة وتجــارب مالئمــة  	 ــة ذات الجــودة العالي تخطــط دور الحضان
ا أو ســهلة  ــا. وهــذا يعنــي أن المعلمــات يقدمــن تحديــات ليســت صعبــة جــدًّ نمائيًّ
ا، فيقدمــن شــيًئا يمكــن أن يفعلــه الرّضــع مــع القليــل مــن المســاعدة، وهــذا  جــدًّ

يعنــي أيضــًا أن المعلمــات:

يخططن بناًء على عمر كل طفل ومرحلة نموه. 	

يساعدن كل طفل على تحقيق األهداف المناسبة له. 	

رن ســمات عائلــة كل طفــل والثقافــة التــي تنتمــي إليهــا )مثــل: األســر الكبيــرة  	 يقــدِّ
واألســر الصغيــرة(.

ــع،  	 ــار المعلمــات مــواد وأنشــطة واســتراتيجيات الســتخدامها مــع الرضي عندمــا تخت
فإنهــن يفكــرن فيمــا يلــي:

مــا يحتاجــه معظــم األطفــال، ومــن ذلــك: األلعــاب ذات األشــكال واألصــوات  	
المختلــف. والملمــس 

مــا يحتاجــه كل رضيــع علــى حــدة، ومــن ذلــك: طقــوس الــوداع الخــاص فــي وقــت  	
توديــع األهالــي.

مراعــاة ُطــرق دعــم األســرة للطفــل وثقافــة البيئــة التــي ينتمــي إليهــا، ومــن  	
ذلــك: قــول بعــض الكلمــات المريحــة باســتخدام اللغــة أو اللهجــة المناســبة لألســرة 

قــدر اإلمــكان مــع الطفــل. 

تخطــط المعلمــات لجــدول يومــي متــوازن يضمــن حصــول كل طفــل علــى احتياجــه  	
مــن النــوم واألكل الصحــي والحركــة ليكتشــف أشــياء مثيــرة لالهتمــام ويتعلــم كيــف 
يتعايــش مــع اآلخريــن، وتعمــل المعلمــة بنشــاط فــي أثنــاء رعايتهــم الخاصــة قــدر 

اإلمــكان.

تركــز المعلمــات علــى تخطيــط األنشــطة والخبــرات التــي تتنــاول أربعــة مجــاالت  	
رئيســة مــن التطــور:

التطــور البدنــي. يحــب الرّضــع التحــرك، والحــركات جميعهــا هــي أنشــطة تعليميــة لهــم،  	
فبينمــا يجــرب الرضيــع مهــارات جديــدة ويتقنهــا )الوقــوف والمشــي والتســلق( تســتجيب 
المعلمــات لــه مــن خــالل تشــجيع اللعــب النشــط ودعــم زيــادة االســتقاللية مــن خــالل 

تقديــم ألعــاب ومــواد أكثــر تعقيــًدا الستكشــافها بأمــان. 
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ــون  	 ــد فيهــا الرّضــع يكون التطــور االجتماعــي والعاطفــي. مــن اللحظــة التــي يول
الذيــن  األشــخاص  مــع  المعنــى  ذات  التفاعــالت  خــالل  مــن  للتعلــم  مســتعّدين 
ــا عندمــا يتعرفــون علــى  يهتمــون بهــم، ويمكنــك أن تالحظــي تطــور الرّضــع اجتماعيًّ
الوجــوه المألوفــة، ويتفاعلــون مــع الكبــار، وعندمــا يبــدؤون بالتفاعــل مــن خــالل 
االبتســامات وإصــدار األصــوات، ويركــز النمــو العاطفــي عنــد الرّضــع علــى شــعور 
الطفــل بالــذات بمــا فــي ذلــك الوعــي بقدراتهــم وهوياتهــم وتفضيالتهــم )معاييــر 
ــى ثــالث ســنوات، 2٠١8(. ــة مــن الميــالد وحت ــة العمري ــة للفئ ــم المبكــر النمائي التعل

مهــارات التفكيــر )المهــارات المعرفيــة(. تشــير العمليــات المعرفيــة أو األســلوب  	
الــذي يســتخدمه األطفــال فــي التفكيــر إلــى األســاليب التــي ينتهجونهــا فــي عمليــة 
إنشــاء المعلومــات ومعالجتهــا واســتخدامها، وتبــدأ هــذه المهــارات منــذ الميــالد، 
ويستكشــف الرّضــع محيطهــم بحواســهم، وينظمــون المعلومــات التــي يأخذونهــا، 
ويتطــور النمــو المعرفــي فــي جميــع مراحــل الطفولــة المبكــرة بالدعــم بطريقــة 
اآلخريــن  الرعايــة واألطفــال  مــع مقدمــات  والتفاعــل  اللعــب  خــالل  مــن  أفضــل 
)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، 

.)2٠١8

التطــور والنمــو اللغــوي تســاعد المعلمــات األطفــال علــى تعلــم كيفيــة ســير  	
المحادثــة عندمــا يتحدثــن إليهــم، وينتظــرن ردهــم، ثــم يســتجبن ألصواتهــم الصادرة. 
كمــا يســتمع األطفــال الصغــار للكبــار مــن حولهــم وينتبهــون إلشــاراتهم، ويعبــرون 
عــن أنفســهم بالبــكاء وبتعبيــرات الوجــه واإليمــاءات اليســيرة مثــل: إدارة الوجــه 
)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، 

.)2٠١8

واألهــم مــن ذلــك، تخطــط المعلمــات لخبــرات وأنشــطة ُتشــِرك الرّضــع فــي تفاعــالت  	
ممتعــة وتحفــز االســتجابة. ابحثــي عمــا يســميه العلمــاء بتقنيــة “اإلرســال والجــواب” 
“Serve and Return” ، ويعنــي التفاعــالت المتبادلــة حيــث تحافــظ فيــه المعلمــات 

علــى التواصــل بالعينيــن ويســتجبن مباشــرًة إلشــارات الرضــع.

السؤال: كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الحضانة مناسبة لطفلي؟

إشارات تدل على أن الحضانة قد ال تطبق أفضل الممارسات:

عــدم التركيــز علــى العالقــات: ال تقــوم المعلمــات بتفاعــالت ذات معنــى مــع  	
المعلمــات  مــن  اثنتيــن  أو  مــع معلمــة  تكويــن عالقــة قويــة  مــن  الرضــع، فبــداًل 
الرئيســات يتفاعــل الرّضــع مــع العديــد مــن مقدمــات الرعايــة طــوال اليــوم، وقــد 

ُينقــل األطفــال مــن غرفــة إلــى أخــرى بنــاًء علــى أعمارهــم أو مهاراتهــم.
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بيئاتهــا التعليميــة ال تدعــم احتياجــات الرضــع: كاإلفــراط فــي اســتخدام األلــوان،  	
ــى  ــر ســلًبا عل أو تكــون المســاحات فيهــا مكتظــة باأللعــاب، أو مزعجــة بطريقــة تؤث
الرضــع، وفيهــا كثيــر مــن االلعــاب االكترونيــة / التلفــاز ، أو يمكــن اســتخدامها فقــط 
بطريقــة واحــدة. وال تحتــوي الغرفــة علــى مناطــق منفصلــة لألنشــطة المختلفــة.

ــر  	 ــر الوقــت الكافــي لالستكشــاف واللعــب: كأن يقضــي الرّضــع الكثي عــدم توفي
مــن الوقــت علــى أجهــزة وأدوات مثــل: األرجوحــة أو المقاعــد الهــزازة، وهــذا ال 
يســمح لهــم بالتحــرك بحّريــة، حيــث مــن المفتــرض أن يقضــوا الكثيــر مــن الوقــت علــى 
األرض، يتحركــوا ويكتشــفوا بأنفســهم. وكذلــك قــد ُيتوقــع مــن األطفــال الفطــم 
القيــام بأنشــطة جماعيــة مثــل: الجلــوس فــي الحلقــة، وهــذا النشــاط مالئــم ألطفــال 
مرحلــة الروضــة أكثــر مــن الرضــع، كمــا ال ُيســمح لهــم باالستكشــاف فــي الخــارج 

بشــكل يومــي.

ال ُينظــر للعائــالت علــى أنهــم شــركاء: ال تقــوم المعلمــات بإطــالع األســر واألهالــي  	
بانتظــام علــى مــا ُيســتجد، أو الســؤال عــن آرائهــم، أو احتــرام مــا يريــدون لطفلهــم، لــذا 

ال تملــك األســر العديــد مــن الفرص للمشــاركة.

عــدم االهتمــام بمعاييــر الصحــة والســالمة: إرشــادات الصحــة والســالمة غيــر  	
أو  والمعــدات قديمــة  والســجاد  األلعــاب  تبــدو  كمــا  بوضــوح،  للعيــان  معروضــة 
متســخة أو معطلــة، وإجــراءات تغييــر الحفاظــات أو التنظيــف أو تخزيــن الطعــام 

وإعــداده غيــر مدونــة.

وضع مواد التنظيف قريبًا عن متناول األطفال . 	

عدم توافر سياسة تسليم و استالم الطفل . 	

قائمة باألسئلة المهمة التي يمكن طرحها عند زيارة الحضانة :

كيف ستراعي الحضانة اهتمامات األسرة وأولوياتها في الرعاية اليومية؟ 	

كم من الوقت سيبقى طفلي في هذه الغرفة ومع هؤالء المعلمات؟ 	

مــا المــدة التــي قضتهــا كل معلمــة فــي العمــل فــي هــذه الحضانــة؟ وأيَّ نــوع مــن  	
التدريــب حصلــن عليــه؟ 

ما جدول كل معلمة؟  	

ما السياسة المطبقة في حال مرض طفلي أو المعلمة؟ 	

ــواع األلعــاب والمــواد التــي يلعــب بهــا الرضــع؟ وكــم ســُيعطى طفلــي مــن  	 مــا أن
الوقــت الستكشــافها؟

كيف ستتواصل الحضانة مع األسرة؟ 	
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الجزء الثالث: مشاركة األسرة ودعم تجارب 
الطفل في الحضانة

ما الطرق الفعالة التي يمكنني من خاللها التواصل مع معلمات طفلي؟
ــة والمخطــط  ــا ثنائــي االتجــاه )أي أن المعلومــات المتبادل يجــب أن يكــون التواصــل دائًم
لهــا يجــب مشــاركتها بتســاٍو بيــن األســرة والمعلمــات(. وهنــا بعــض الطرائــق للتواصــل مــع 

المعلمــات: 

مشــاركة مــا تعرفينــه عــن مــدى تقــدم طفلــك واحتياجاتــه واهتماماتــه، ومــن ذلــك  	
التغييــر  ووقــت  كالقيلولــة  االعتياديــة  الرعايــة  وأنشــطة  المرحلــة  نمــو  خصائــص 

والطعــام مثــاًل، فاألســرة هــي المعلــم األول للطفــل واألكثــر درايــة بــه.

طــرح األســئلة، كســؤالك عــن أداء طفلــك أو إذا كان هنــاك مــا تريديــن االستفســار  	
رن التواصــل المفتــوح  عنــه، وال تخشــي مــن الســؤال؛ فالمعلمــات المهنيــات ُيقــدِّ

وخلــق الشــراكات مــع األســر.

مشــاركة المعلمــات فــي التخطيــط ألفضــل التجــارب لطفلــك فــي أثنــاء مســاهمتك  	
فــي الرعايــة المشــتركة.

حضور اللقاءات ومجالس أولياء األمور. 	

السؤال عن كيفية دعم التعلم في المنزل. 	

قضاء بعض الوقت في غرف الصف إن أمكن؛ بهدف التطوع أو المالحظة. 	



28 28دليل األسرة |  أدلة تطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )٠-٦( سنوات

الجزء األول : لمحة نمائية

خصائــص نمــو وتطــور األطفــال الفطــم )مــن عمــر 18 شــهًرا إلــى ٣٦ 
شــهًرا(.

السؤال: ما الذي يجب أن أعرفه عن نمو طفلي؟

يحتــاج الفطــم إلــى الحركــة واالنطــالق فــي كل اتجــاه وتجربــة كل مــا يرونــه، ليــزداد نموهم 
الحركــي ومهاراتهم اللغوية.

وفي هذا الوقت يحب الفطم: 
)Luckenbill et al., 2019(

تجربة أصوات وكلمات جديدة.  	

تقليد ما يرونه ويسمعونه.  	

التطور في المشي والجري والتسلق.  	

إكمال المهمات مثل: حل أحجية بسيطة. 	

اللعب مع األطفال اآلخرين. 	

السؤال: كيف يمكنني دعم نمو وتطور طفلي؟ 

أفضل الممارسات التربوية لدعم نمو وتطور طفلك )من عمر ١٠ الى 36 شهًرا(

أفضل الممارسات التربويةالعمر

)١6 - ١8 شهًرا(

يستخدم الفطم جميع مهاراتهم البدنية ومهارات التفكير واللغة الجديدة 
الستكشاف المشكالت والبدء في حلها. وإليك ما تستطيعين فعله:

تشجيع الفطم على استخدام األصابع واأليدي؛ للتعامل مع األشياء  	
واستكشافها.

قراءة الكتب، وتأليف قصص خاصة، وطرح الكثير من األسئلة. 	

توقع الكثير من التكرار؛ ألن الفطم يعملون على إتقان مهارات جديدة.  	

دعم مبدأ المحاولة والخطأ عند بدء الفطم في حل المشكالت.  	

دليل األسرة لمرحلة األطفال الفّطم

 القسم الثاني
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أفضل الممارسات التربويةالعمر

)١8- 24( شهًرا

خالل هذه األشهر تبدأ عملية الكالم والتظاهر به. وإليك ما تستطيعين فعله:

التكلم مع الفطم وتحويل الكلمات والعبارات إلى ُجمل.  	

 قراءة تصرفاتهم وإيماءاتهم؛ فهي أشكال تواصل مبكرة للتعبير عن الرغبات  	
واالهتمامات.

مساعدة طفلك على بدء ربط الكلمات بالمشاعر.  	

دعم حل المشكالت عند الفطم، مع عدم القيام بكل شيء بداًل منهم.  	

)24- ٣٠ شهًرا(

مع تطور المهارات اللغوية يبدأ الفطم في تنمية آراء قوية، ويتعلمون كيفية 
مشاركة األشياء التي يحبونها ويكرهونها، وخوض مغامرات اجتماعية. وإليك 

ما تستطيعين فعله:

التحدث عن مشاعرك وأفكارك وتشجيع الفطم على القيام بنفس الشيء؛  	
فهذا سيساعد في بناء مهارات اجتماعية جديدة.

استخدام الكثير من اللعب اإليهامي متزايد التعقيد.  	

توفير فرص للعب مع أقرانهم. 	

)٣٠- ٣6 شهًرا(

إن تطوير المهارات البدنية يعني المزيد من االهتمام في استخدام العضالت 
الصغرى )اليدين واألصابع( والعضالت الكبرى )الجسد كاماًل(. فمع توسع 

عالم الفطم يزداد الفضول عندهم؛ لذا يجب االستعداد لإلجابة عن الكثير من 
أسئلة “لماذا”. وإليك ما تستطيعين فعله:

توفير فرص لممارسة المزيد من المهارات البدنية المتقدمة مثل: األحاجي  	
وألعاب التجميع، وألعاب العجالت واألراجيح؛ لحركة الجسد كاماًل.

طرح الكثير من األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة )أي تتطلب إجابات أكثر من  	
نعم أو ال(، والمشاركة في المحادثات المتبادلة.

المساعدة في تبادل األدوار، والمشاركة مع األقران واألشقاء. 	

إشراك الفّطم في أعمال منزلية بسيطة، وأنشطة االعتماد على النفس. 	

)”Your Child’s Development: Age-Based Tips from Birth to 36 Months“, n.d.(.

السؤال: كيف يمكنني إعداد طفلي لتلقي الرعاية؟

الجواب: إليك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها:

بنــاء روتيــن مشــابه فــي المنــزل: اكتشــفي كيــف يبــدو البرنامــج اليومــي، وابــدأي  	
تنفيــذ بعــض هــذه اإلجــراءات الروتينيــة فــي منزلــك. هــذا ســيجعل االنتقــال أســهل 

علــى طفلــك عندمــا يبــدأ هنــاك.

زيــارة مراكــز الحضانــة أكثــر مــن مــرة: إذا أمكــن، حاولــي زيــارة الحضانــة أكثــر مــن مــرة  	
ــه بعــض الوقــت للتعــرف علــى المنشــأة واللعــب مــع األطفــال  مــع طفلــك، امنحي
وتجربــة األلعــاب هنــاك. سيســاعدهم ذلــك عندمــا يحيــن وقــت انضمامهــم للحضانة، 

حيــث ســيكونون أكثــر درايــة باألشــخاص والروتيــن.
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مســاعدة طفلــك علــى التفاعــل والتواجــد فــي المجموعــات: ستســاعده أي  	
بيئــة يتفاعــل فيهــا طفلــك مــع األطفــال اآلخريــن علــى بنــاء مهاراتــه االجتماعيــة 

ومســاعدته علــى االندمــاج أكثــر مــع األطفــال اآلخريــن.

وضــع خطــة لتســليم واســتالم الطفــل: يمكــن أن تكــون عمليــات توصيــل الطفــل  	
الرعايــة  بــدء فتــرة  إرهاًقــا فــي  الجــزء األكثــر  لمركــز الحضانــة فــي بعــض األحيــان 

النهاريــة، حيــث ســترين دمــوع طفلــك فــي هــذه الفتــرة بكثــرة. 

إحضــار شــْي مألــوف مــن المنــزل: اســمحي لطفلــك بإحضــار قطعــة قمــاش أو  	
بطانيــة خاصــة مــن المنــزل، بحيــث يمكــن أن يحضنهــا وقــت القيلولــة ويأخذهــا معــه 

ــزل. ــى المن ــن إل عندمــا يشــعر بالحــزن أو بالحني

ــدأ  	 ــواع المشــاعر عندمــا يب ــع أن انتبهــي لمشــاعرك: عــادة مــا يشــعر األهالــي بجمي
األطفــال فــي البــدء فــي مراكــز الرعايــة ألول مــرة. هــذه المشــاعر طبيعيــة ومــن 

المهــم أن تديرينهــا بنفســك

 )Poirer, 2019(.

الجزء الثاني : جودة البرنامج
مواصفات مراكز الرعاية عالية الجودة الخاصة باألطفال الفطم

السؤال: ما الذي يحتاجه األطفال الفطم من معلماتهم ومقّدمات الرعاية؟
فــي الجــدول التالــي أفضــل الممارســات المهنيــة التــي تقــوم بهــا المعلمــة لدعــم نمــو 

وتطــور طفلــك )مــن عمــر 15 -٣٦ شــهًرا(:

أفضل الممارسات المهنيةكيف يتعلم األطفال الفطم

الالتــي  الرعايــة  مقدمــات  مــع  التفاعــل  خــالل  مــن 
ســالمتهم. علــى  ويحافظــن  اســتقالليتهم  يدعمــن 

والمشــاعر  	 النجــاح  تدعــم  بيئــة  المعلمــات  ُتهــّيء 
الفطــم  بيــن   - الوثيقــة  الروابــط  تمنــح  اإليجابيــة. كمــا 

والتعلــم. لالستكشــاف  الثقــة  ومعلماتهــم- 

مــن خــالل اللعب النشــط واللعــب العملــي “والذهني”، 
والتفاعــل مــع المــواد واألشــياء اآلمنــة التــي يمكــن رؤيتهــا 
وســماعها ولمســها وشــمها وتذوقهــا؛ حيــث يبــدأ الفطــم 

بفهــم العالــم وحــل المشــكالت.

تعليميــة  	 بيئــات  وإعــداد  بتنظيــم  المعلمــات  تقــوم 
ــات التحــري والبحــث  ــر بمــا يكفــي لتحفــز عملي ــة تتغي ثري
وتســتجيب  معقولــة،  تحديــات  وتقــدم  الجديــدة، 
ببعــض  أيًضــا  تحتفــظ  ولكنهــا  األطفــال.  الهتمامــات 
الفطــم مــا هــو متــاح  يعــرف  المألوفــة حتــى  العناصــر 

يجدونــه. وأيــن  لهــم 

الفطــم  بمعرفــة  الجديــدة  األفــكار  ربــط  خــالل  مــن 
الســابقة ومــا يمكنهــم فعلــه. كلنــا نتعلــم أفضــل عندمــا 

ربــط المعلومــات الجديــدة بمعرفتنــا الســابقة.  يمكننــا 

تســاعد المعلمــات الفطــم علــى بنــاء معرفــة جديــدة مــن  	
خــالل الربــط بيــن )أو االعتمــاد علــى( مــا يعرفــه طفلــك 

ويمكنــه فعلــه بشــيء جديــد ومثيــر لالهتمــام. 

مــن خــالل استكشــاف عالمهــم وجعلــه ذا معنــى. تتيــح 
دور الحضانــة ذات الجــودة العاليــة للمتعلميــن النشــطين - 
مثــل الفطــم- الوقــت الكافــي الستكشــاف وفهــم العالــم. 
وباســتخدام األلعــاب واألشــياء األخــرى يعمــل الفطــم بجــدٍّ 

علــى فهــم كيفيــة حــدوث األشــياء وأســباب حدوثهــا.

تــدرك المعلمــات أن اللعــب هــو أفضــل طريقــة للفطــم  	
وألن  التجــارب.  لفهــم  المعلومــات  مــع  التعامــل  فــي 
اللعــب اإليهامــي هــو طريقــة مهمــة للعــب أدوار جديــدة 
ــا ومــواد مثــل: المالبــس التنكريــة  توفــر المعلمــات ألعاًب

والدمــى واألدوات المنزليــة. 
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السؤال: ما اإلجراءات التي تتبعها المعلمات لدعم األطفال واألسر؟

ــم لمعلمــات يســتجبن الحتياجاتهــم ويدعمــن تعلمهــم.  ــاج األطفــال الفطَّ الجــواب: يحت
وتجديــن فيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يدعــم مــن خاللهــا المعلمــات األطفــال الفّطــم، 

وهــي:

االعتــراف بمــا يقــوم بــه األطفــال وتســميته: “أنــا ســعيد ألنــك أخــذت ســيارتك، لــن  	
يســتطيع أحــد تحطيمهــا بعــد اآلن”.

طــرح األســئلة علــى األطفــال الفّطــم التــي تســاعدهم علــى التفكيــر فيمــا يفعلونــه:  	
“يبــدو أن تكديــس المكعبــات الكبيــرة فــوق المكعبــات الصغيــرة أمــر غيــر مجــٍد، مــا 

الــذي يمكننــا تجربتــه أيًضــا؟”.

تشــجيع األطفــال علــى اإلســتمرار بالمحاولــة: “أنــت علــى وشــك االنتهــاء، خطــوة  	
واحــدة فقــط ويمكنــك االنــزالق إلــى أســفل”.

توفيــر معلومــات مــن الكتــب والصــور والتعليــق علــى البيئــة المحيطــة: “تعيــش  	
الطيــور فــي أعشــاش مثــل هــذه”.

توجيــه األطفــال لمســاعدتهم علــى تعلــم التوقعــات واتبــاع التعليمــات البســيطة:  	
“ضــع المكعــب علــى الــرف بجــوار الســيارة”.

ــت رفــع  	 ــرى مــاذا ســيحدث إذا حاول ــم تعليمــات محــددة لألطفــال الفطــم: “ُت تقدي
ــداًل مــن اســتخدام يديــك؟”. الرمــل بمغرفــة ب

زيــادة التحديــات الصغيــرة إلــى مهــام مألوفــة للطفــل لتعميــق الفهــم لديــه: “لديــك  	
ــه يمكنــك إضافــة المزيــد حتــى  ــو، هــل تعتقــد أن ثــالث مالعــق مــن الرمــل فــي الدل

يمتلــئ الدلــو؟”.

للمعلومــات  	 واســتخدامهم  تعلمهــم  كيفيــة  لفهــم  الفطــم  األطفــال  مالحظــة 
لتوســيع نطــاق التعلــم: “أراك تحــب اللعــب بالقطــارات، إليــك بعــض الكتــب واأللعاب 

التــي قــد ترغــب فــي اســتخدامها أيًضــا”.

توثيــق أعمــال وأقــوال األطفــال )مــن خــالل الصــور والمالحظــات والتســجيالت ...  	
ومــا إلــى ذلــك( ومشــاركة تلــك المعلومــات مــع األســر: “ســارة قالــت ثــالث كلمــات 

جديــدة هــذا األســبوع، ماهــي الكلمــات التــي تســتخدمها فــي المنــزل؟”.

دراســة المعلومــات التــي تــم جمعهــا وتقييمهــا لتقريــر مــا ســيتم تقديمــه بعــد ذلــك  	
ليكــون محفــًزا وهادًفــا: “هــذان الطفــالن مهتمــان بنطــق أســماء األطفــال. ســأضع 

المزيــد مــن الصــور لــكل طفــل وأرى مــا إذا كانــوا يالحظــون ذلــك”.
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ــة  ــع والتجــارب التعليمي ــا فــي طــرق اللعــب الممت تفكــر معلمــات األطفــال الفطــم دائًم
التــي تلبــي احتيــاج األطفــال الدارجيــن وجعلهــم نشــيطين ومشــاركين. أيًضــا لدعــم قيــم 
.)NAEYC, 2016( األســرة والثقافــة واالهتمامــات، والتواصــل مــع األســر بشــكل مســتمر

السؤال: ما أهم األمور التي يجب أن أجدها في حضانة طفلي؟

الجــواب: باإلضافــة إلــى بيئــات التعلــم المريحــة والشــراكات القويــة مــع األســر، تركــز 
ــم والتطــور،  ــى التعل ــى توجيهــات تســاعد الفطــم عل ــة عل ــات ذات الجــودة العالي الحضان

وهــي: 

عالقــات إيجابيــة بيــن المعلمــات واألطفــال. تكــّون المعلمــات المهنيــات عالقــات  	
وثيقــة مــع األطفــال، وتتفاعــل معهــم بطــرق ُتظهــر االحتــرام، ويتعلمــن كيفيــة إدارة 

ســلوكهن الشــخصي. لــذا عليهــن أن:

يمنحــن الكثيــر مــن االهتمــام اإليجابــي للفطــم، ويقضيــن معظــم اليــوم بالتفاعــل  	
المتبــادل مــع كل طفــل علــى حــدة.

المناســب  	 الوقــت  لديهــن توقعــات معقولــة، ويســتخدمن المالحظــة لمعرفــة 
المســاعدة. لتقديــم 

يوّفرن بيئات دافئة وداعمة ُتشّجع على االستكشاف واللعب اآلمن. 	

يقّدمــن العديــد مــن مواقــف التعلــم واألدوات التعليميــة التــي تعــزز مــن فــرص  	
ــاء اليــوم. ــم الطفــل فــي أثن تعل

ــرة  	 ــاح لألطفــال لالستكشــاف واللعــب. توفــر المعلمــات أشــياء كثي الوقــت المت
الستكشــافها، بمــا فــي ذلــك مجموعــة متنوعــة مــن األلعــاب والمــواد التــي يمكــن 
اســتخدامها بطــرق مختلفــة؛ لبنــاء مهــارات حــل المشــكالت واإلبــداع. لــذا عليهــن أن:

يحترمن رغبات الفطم في اللعب بمفردهم أو مع طفل آخر. 	

يلعبن مع أو بجانب الفطم؛ لدعم المثابرة والمشاركة الطويلة في األنشطة. 	

يوفرن مواد آمنة وأدوات تدعم اإلبداع.  	

ــل شــخصيات مــن مختلــف  	 ــرة ودمــى ومــواد أخــرى تمثِّ ــا مصــورة كبي يقّدمــن كتًب
األعمــار واألعــراق والثقافــات والتنــوع األســري.
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متوازًنــا  	 ــا  زمنيًّ جــدواًل  المعلمــات  تضــع  متســقة:  روتينيــة  وإجــراءات  جــداول 
ــا للعــب النشــط )فــي الداخــل وفــي الهــواء الطلــق(  لألطفــال الفّطــم يتضمــن وقًت

ووقًتــا للراحــة. كذلــك فــإن المعلمــات:

م. 	 يضعن جدواًل مألوًفا ولكنه مِرن لتلبية احتياجات األطفال الفطَّ

يخططن للقيام بنزهات للمشي في المركز قدر اإلمكان. 	

وارتــداء  	 المرحــاض،  واســتخدام  األكل  مثــل:  اليوميــة  الروتينــة  باألعمــال  يقمــن 
باألشــياء  القيــام  علــى  وتشــجيعهم  الصغــار،  األطفــال  مــع  للتواصــل  المالبــس 

بأنفســهم.

يجلســن مــع األطفــال الفطــم فــي أثنــاء تنــاول الطعــام والوجبــات الخفيفــة للتحدث  	
معهــم ودعــم المســاعدة الذاتية.

الممارســات الفعالــة للصحــة والســالمة. توفــر الحضانــات ذات الجــودة العاليــة  	
سياســات تســاعد علــى إبقــاء الفطــم فــي أمــان وصحــة واســتعداد للتعلــم.

الطعــام  	 تنــاول  قبــل  األيــدي  غســل  ومنهــا:  صحيــة،  إجــراءات  المعلمــات  تتبــع 
الحمــام.  إلــى  الذهــاب  وبعــد  الخفيفــة،  والوجبــات 

أغطية األرضيات األخرى مريحة للفطم وسهلة التنظيف. 	

تتلقى المعلمات تدريًبا يخص تطور الفطم، واالستمتاع بالعمل معهم. 	

تقلل الحضانة من عدد األطفال لكل معلمة لتكون مسؤولة عنهم. 	

يمكــن للمعلمــات ســماع الفطــم ورؤيتهــم فــي جميــع األوقــات، بمــا فــي ذلــك  	
أوقــات القيلولــة.

يحاولــن مراعــاة مــا تفضلــه أســر األطفــال: “نــوف، أمــك تريــد منــك أن تتعلمــي  	
إطعــام نفســك، تفضلــي هــذه ملعقــة يمكنــك اســتخدامها فــي تنــاول الزبــادي”.

اتبــاع طــرق الــوداع الخاصــة مــع أفــراد األســرة؛ لتســهيل عمليــة تــرك الطفــل فــي  	
الحضانــة: “حســًنا، رزان، يجــب علــى أمــك أن تذهــب اآلن وقــد حــان الوقــت لنقــول 
ــِت تعرفيــن مــاذا تفعليــن، قبليهــا وعانقيهــا، ثــم ســنذهب إلــى  لهــا إلــى اللقــاء، أن
النافــذة، انظــري عندمــا تصــل أمــك إلــى الســيارة، ستســتدير وتلــوح لــِك بيديهــا”.

ــا لوجــه: “ســارة، أراك  	 ــر الحفاظــات للتفاعــل الشــخصي وجًه اســتخدام وقــت تغيي
متضايقــة مــن حفاضتــك المبتلــة، هــل تريديــن منــي تبديلهــا؟ هيــا ازيلــي ســروالك 

يمكنــك مســاعدتي اليــوم؟”.
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م؟ السؤال : كيف تبدو البيئة التعليمية المادية لألطفال الفطَّ

الجواب: قبل كل شيء، يجب أن تكون البيئات المادية التعليمية آمنة وداعمة.
 علــى الرغــم مــن وجــود بعــض االختالفــات التــي يمكــن مالحظتهــا بيــن غــرف الرعايــة 
داخــل الحضانــة؛ إال أن بعــض العوامــل تظــل موحــدة لجميــع البيئــات ذات الجــودة العاليــة. 

وفيمــا يلــي معاييــر ال بــد مــن توفرهــا فــي البيئــة التعليميــة للفطــم:

ــم مســاحات اللعــب حســب مراكــز التعلــم. فعلــى  	 مناطــق لعــب منفصلــة: ُتنظَّ
ــى مــواد للعــب الهــادئ ومناطــق للعــب  ــر مناطــق تحتــوي عل ــال: توفي ســبيل المث

األكثــر نشــاًطا، ويمكــن للفطــم اللعــب بمفردهــم أو فــي مجموعــات صغيــرة.

مســاحات آمنــة ومفتوحــة )داخــل الفصــل وخارجــه(: يكــون لــدى األطفــال فــرص  	
كثيــرة للعــب النشــط، كمــا أن أدوات اللعــب آمنــة وتشــكل بعــض التحديــات للفطــم.

اللمســات الشــخصية: تحتــوي الغرفــة علــى أشــياء مألوفــة لــكل طفــل، مثــل: صــور  	
أفــراد األســرة مــن خــالل مشــاركة صــور األخــوة واألخــوات للطفــل أو صــور لمنزلــه، 

وأعمــال األطفــال الفنيــة. وتوضــع فــي أماكــن قريبــة مــن مــرأى الفطــم.

مــواد بســيطة وممتعــة: يســتخدم الفطــم حواســهم الستكشــاف المــواد، مثــل:  	
األشــياء التــي ُتطــَرق وتحــدث صوتــًا، وغــرف الرمــل، والصلصــال للعــب بــه وضغطــه.

أثــاث مناســب لحجــم الطفــل: كراســي وطــاوالت ورفــوف متينــة وآمنــة وحجمهــا  	
مناســب للفطــم؛ حتــى يصبحــوا مســتقلين أكثــر.

كتــب متنوعــة: تقــرأ المعلمــات قصًصــا بســيطة لألطفــال، ويوفــرن كتًبــا كبيــرة  	
متينــة مــن الــورق المقــوى أو القمــاش وتحتــوي علــى مالمــس متنوعــة؛ ليتصفحهــا 

الفطــم. وتعكــس هــذه الكتــب لغــات األطفــال وثقافاتهــم وُأســرهم.
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التعليميــة  الماديــة  البيئــة  المهنيــات  المعلمــات  تخطــط  كيــف  الســؤال: 
ــم؟ الفطًّ لألطفــال 

الجــواب: تخطــط المعلمــات المهنيــات للتجــارب التعليميــة التــي تدعــم نمــو األطفــال 
وتطورهــم بأقصــى حــد.

وفيما يلي بعض االعتبارات المهمة الواجب مراعاتها عند القيام بعملية التخطيط:

وتجــارب  	 ألنشــطة  العاليــة  الجــودة  ذات  الحضانــة  وُدور  المعلمــات  تخطــط 
ا  ــا. وهــذا يعنــي أن المعلمــات يقدمــن تحديــات ليســت صعبــة جــدًّ مالئمــة نمائيًّ
ــه الفطــم مــع القليــل مــن المســاعدة. عندمــا  ا، شــيًئا يمكــن أن يفعل أو ســهلة جــدًّ
تختــار المعلمــات مــواد وأنشــطة واســتراتيجيات الســتخدامها مــع الفطــم، فإنهــن 

يفكــرن فيمــا يلــي:

مــا يحتاجــه معظــم الفطــم، ومــن ذلــك: األلعــاب ذات األشــكال واألصــوات  	
المختلــف. والملمــس 

مــا يحتاجــه كل طفــل علــى حــدة، ومــن ذلــك: طقــوس الــوداع الخــاص فــي وقــت  	
توديــع األهالــي.

طرًقــا لدعــم أســرة كل طفــل وثقافــة المنطقــة التــي تنتمــي إليهــا، ومــن ذلــك:  	
قــول بعــض الكلمــات المريحــة واســتخدام اللغــة المناســبة للطفــل والمســتخدمة 

مــن قبــل أســرته. 
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ــاول أربعــة مجــاالت  	 ــي تتن ــرات الت ــط األنشــطة والخب ــى تخطي تركــز المعلمــات عل
رئيســة مــن التطــور:

التطــور البدنــي. يحــب الفطــم التحــرك )التســلق والقفــز والرقــص مثــاًل(، وتقــدم  	
الفصــل  ليكونــوا نشــيطين فــي داخــل  العديــد مــن األفــكار  للفطــم  المعلمــات 
وخارجــه. كمــا يوفــرن المــواد واألنشــطة الممتعــة المســاعدة فــي تطويــر تــآزر 
اليديــن كالخربشــة بأقــالم التلويــن وألعــاب التجميــع مثــاًل باإلضافــة إلــى اآلتــي:

أحواض الرمل والماء الستكشافها، وألعاب لتكويمها وملئها وإفراغها. 	

لوازم الفن ومنها: أقالم التلوين، واألقالم، وأنواع مختلفة من الورق. 	

ســاللم وزحاليــق منخفضــة، وكــرات كبيــرة، ومكعبــات خفيفــة الــوزن، وأرجوحــات  	
ــرة، وألعــاب ركــوب. صغي

ويمكــن  البدنــي.  التطــور  مــن  مهــم  جــزء  هــو  الطفــل وســالمته  دعــم صحــة  أن  كمــا 
للمعلمــات دعــم الصحــة مــن خــالل تقديــم األغذيــة الصحيــة، والتخطيــط المــرن للجــدول 
اليومــي وإشــراك األطفــال فيــه، مثــل: غســل اليديــن، والتأكــد مــن قضــاء بعــض الوقــت 

فــي الخــارج عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد وحتى ثالث سنوات، 2٠١8(

ــا مــن خــالل تفاعــالت  	 التطــور االجتماعــي والعاطفــي: يتطــور الفطــم اجتماعيًّ
حــل  ومحاولــة  اآلخريــن،  مــع  الجماعــي  واللعــب  متبادلــة،  بمحادثــات  كالقيــام 
علــى  التعــرف  كيفيــة  الفطــم  يتعلــم  العاطفيــة  الناحيــة  ومــن  مثــاًل.  النزاعــات 
المشــاعر والتعبيــر عنهــا بمــا فــي ذلــك إظهار التعاطــف مع اآلخريــن، )معايير التعلم 
المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، 2٠١8(.وتقــوم 
المعلمــات بنمذجــة الســلوكيات، ومنهــا: المشــاركة واالعتــذار حتــى يتعلــم الفطــم 
عــن طريــق القــدوة. كمــا تتيــح المعلمــات للفطــم فرًصــا لتجربــة مهــارات اجتماعيــة 
جديــدة ومحاولــة القيــام بأشــياء ألنفســهم، ويشــجعن األطفــال علــى التعبيــر عــن 
مشــاعرهم، ويســاعدن فــي ذلــك بطــرق إيجابيــة وصحيــة. وقــد نــرى المعلمــات 

ــدى األطفــال: ــاء االســتقاللية ل ــة مــن أجــل دعــم بن يقمــن بالممارســات اآلتي

توفير بيئة آمنة باستمرار تمّكن الفطم من استكشافها بأنفسهم. 	

إعطاء الفطم وقًتا لممارسة مهارات جديدة وإتقانها. 	

تشــجيع الفطــم علــى فعــل األشــياء بأنفســهم، مثــل: ارتــداء الجــوارب أو صــب  	
ــا(. العصيــر )حتــى لــو اســتغرق األمــر وقًتــا أطــول أو كان فوضويًّ

االنتظــار ومراقبــة إذا كان الفطــم يســتطيعون حــل المشــكالت بأنفســهم قبــل  	
تقديــم المســاعدة أو إعطــاء تلميــح 
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ــة(: التطــور المعرفــي: هــو قــدرة الطفــل  	 ــر )المهــارات المعرفي مهــارات التفكي
علــى فهــم العالــم مــن حولــه. وتشــمل هــذه المهــارات الذاكــرة واللغــة والتفكيــر 
خــالل  مــن  المعرفــي  للتطــور  األفضــل  الدعــم  ويكــون  واالســتدالل،  والتعليــل 
والفطــم  الرّضــع  يبنــي  اللعــب  خــالل  فمــن  االجتماعيــة.  والتفاعــالت  اللعــب 
ــن  المعرفــة بأنفســهم واآلخريــن واألشــياء، وُتهيــأ الفصــول الدراســية بطريقــة تمكِّ
ــم كيفيــة حــل المشــكالت عــن طريــق فــرز األشــياء، وحــل األحاجــي،  الفطــم مــن تعلُّ
وفصــل األشــياء عــن بعضهــا البعــض وإعــادة تركيبهــا مًعــا، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. 
م المعلمــات للفطــم مجموعــة مــن األنشــطة والخبــرات التــي تلهمهــم  كمــا ُتقــدِّ
المســاعدة علــى  ُحــب االســتطالع وحتــى  بنــاء  بــدًءا مــن  وتشــّكل تحدًيــا لهــم، 

اســتخدام خيالهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك قــد نــرى المعلمــات يقمــن بمــا يلــي:

تشجيع الخيال من خالل طرح األسئلة التي تبدأ بمثل “أتساءل” أو “يا ترى”. 	

أفــكار  	 لتجربــة  اســتخدامها  للفطــم  يمكــن  التــي  المــواد  وتوفيــر  األســئلة  طــرح 
جديــدة.

اقتــراح طرائــق جديــدة الســتخدام المــواد عندمــا يكــون الفطــم جاهزيــن لمواجهــة  	
التحــدي.

الســماح للفطــم بالمســاعدة فــي القيــام بمهــام مثــل: مســح الطــاوالت أو كنــس  	
األرضيــات )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث 

ســنوات، 2٠١8(.

التطــور والنمــو اللغــوي: مــع نمــو الفطــم تصبــح قدرتهــم علــى التواصــل أكثــر  	
تطــوًرا )كاســتخدام الكلمــات واإليمــاءات المتعمــدة مثــاًل(، وحتــى جمــل التعبيــر 
عــن الرغبــات واالحتياجــات والمشــاعر واألفــكار. وتبنــي الخبــرات المبكــرة فــي اللغــة 
ومعرفــة القــراءة والكتابــة أساًســا لتطــور مهــارات القــراءة والكتابــة الحًقا،)معاييــر 
التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، 2٠١8(. 
كمــا تقضــي المعلمــات وقًتــا طويــاًل فــي التحــدث مــع األطفــال حتــى يتعلمــوا 
نطــق الكلمــات الصحيحــة وكيــف تكــون المحادثــات المتبادلــة، وتقــرأ المعلمــات 
لهــم كتًبــا فيهــا قصــص بســيطة، ويســتخدمن األناشــيد والســجع وألعــاب األصابــع 
التــي تحتــوي علــى أنمــاط متكــررة. كمــا أنهــن يســاعدن الفطــم مــن خــالل طــرح 
أســئلة حــول الكتــب المقــروءة، والتوســع فــي اإلجابــة، واســتخدام كلمــات جديــدة. 

ولبنــاء المفــردات قــد تقــوم المعلمــات بمــا يلــي:

التحــدث مــع الفطــم حــول مــا يحــدث فــي أثنــاء الجــدول اليومــي واألجــزاء األخــرى  	
مــن اليــوم.

توفيــر كلمــات جديــدة لألشــياء والتصرفــات مــع اإلشــارة إلــى الكلمــات فــي البيئــة  	
المحيطــة.

قراءة كتب ذات أنماط مكررة، وصور لألشياء، وحبكة بسيطة. 	

طرح األسئلة في أثناء قراءة القصص . 	
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السؤال: كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الحضانة غير مناسبة لطفلي؟
الفطــم  ــم  تعلُّ كيفيــة  يفهمــن  ومعلمــات  داعمــة  بيئــة  إلــى  الفطــم  يحتــاج  الجــواب: 
وتطورهــم، ولكــن ليســت كل الحضانــات علــى مســتوى عــاٍل مــن الجــودة. وفيمــا يلــي 
بعــض اإلشــارات التــي تــدل علــى أن الحضانــة قــد ال تقــوم بأفضــل الممارســات لألطفــال:

إهمال العناية بالعالقات. 	

ــى أخــرى حيــث يقــوم برعايتهــم أي مــن مقدمــات  	 ُينقــل الفطــم مــن مجموعــة إل
الرعايــة المتاحــة.

ال تعرف المعلمات ما يفّضله كل طفل على حدة وماهي اهتماماته. 	

المعلمــات غيــر صبــورات؛ فغالًبــا مــا يقــوم الكبــار بمهــام الفطــم بــداًل مــن تركهــم  	
يحاولــون ذلــك بأنفســهم؛ ألنــه أســرع.

عندمــا تتحــدث المعلمــات مــع األطفــال، فــإن الســبب في الغالب يكــون لتوجيههم  	
وضبطهم.

ال تدعم البيئات التعليمية تعلم الفطم. 	

يتجول الفطم حول غرفة الصف وال يتفاعلون كثيًرا مع المواد أو المعلمات. 	

الغرفــة ممتلئــة باأللعــاب اإللكترونيــة واأللعــاب التــي يمكــن اســتخدامها بطريقــة  	
واحــدة فقــط بــداًل مــن المــواد التــي يمكــن لألطفــال اســتخدامها بطرائــق مختلفــة 

كالمكعبــات ولــوازم الفــن والكــرات. 

ألن  	 والرمــل؛  الصلصــال  مثــل:  الحســية  المــواد  استكشــاف  لألطفــال  يمكــن  ال 
االتســاخ. وتســبب  للغايــة  فوضويــة  يرونهــا  المعلمــات 

ال توجد العديد من الفرص للفطم لالستكشاف واللعب. 	

تقــوم المعلمــات “بمســاعدة” الفطــم علــى نســخ مشــروع فنــي قــام بــه الكبــار  	
أو التلويــن فــي كتــب التلويــن بــداًل مــن تركهــم يستكشــفون المــواد الفنيــة مثــل: 

الرســم باألصابــع بطريقتهــم الخاصــة.

توجــه المعلمــات لعــب األطفــال فــي معظــم األوقــات بــداًل مــن مجــاراة األطفــال  	
وتقديــم االقتراحــات.

تتوقــع المعلمــات مــن الفطــم المشــاركة دائًمــا، ولكــن ال يوجــد مــا يكفــي مــن  	
األلعــاب؛ لذلــك يتشــاجر األطفــال عليهــا.

ا لدرجة ال تدعم تعلم الفطم. 	 الجدول اليومي واألنشطة االعتيادية صارمان جدًّ

يطبــق جــدول الفصــل دائًمــا حتــى إذا كان الفطــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت  	
لألنشــطة.

تجعــل المعلمــات الفطــم يقومــون باألشــياء مًعــا ويقضــون وقًتــا محــدًدا فــي  	
النشــاط.



39 39دليل األسرة |  أدلة تطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )٠-٦( سنوات

ُيــالم األطفــال علــى َســْكب األشــياء والحــوادث التــي تحصــل منهــم، كمــا أنهــم ال  	
يمنحــون وقًتــا لممارســة المهــارات التــي قــد تمنــع هــذه الحــوادث.

عدم التركيز على العالقات مع اأُلسر. 	

ال تتواصل الحضانات بانتظام مع األسر، وال ُتؤخذ آراء األهالي بعين االعتبار. 	

تتجاهل المعلمات مخاوف األسر. 	

يُلمن األسر على المشكالت التي تحصل. 	

ُتشِعر المعلمات األهالي بأنهم غير قادرين وغير مهّمين في عملية تعلم أطفالهم.  	

ال تطبق سياسات الصحة والسالمة. 	

المســاحة ليســت نظيفــة أو آمنــة، أو قــد تكــون المســاحة نظيفــة وآمنــة ولكنهــا  	
ال تجــذب الفطــم.

ال يتم غسل اليدين )للفطم ومقدمات الرعاية( وتنظيف األلعاب باستمرار. 	
ال تطبق سياسة تسليم و استالم الطفل. 	

يبقى األطفال والمعلمات المرضى في الفصل. 	

ا وغيــر المناســبة ألعمارهــم  	 ُيســمح للفطــم باللعــب بألعــاب التســلق المرتفعــة جــدًّ
فــي الخــارج.

قائمة باألسئلة المهمة التي يمكن طرحها عند زيارة الحضانة 

هــل ســيكون لــدى طفلــي معلمــة رئيســة واحــدة؟ وكــم مــن الوقــت ســيبقى  	
معهــا؟

مــا الخبــرة التــي تتمتــع بهــا المعلمــات فــي مجــال توفيــر االحتياجــات المحــددة  	
للفطــم؟

كيف يبدو الجدول اليومي؟ ما مدى مرونته؟ 	

كيف تتعامل المعلمات مع األوقات الروتينية كالغداء وتغيير الحفاظات مثاًل؟ 	

كــم مــرة ســوف تتواصــل المعلمــات معــي؟ هــل سأســاعد فــي اتخــاذ القــرارات  	
بشــأن رعايــة طفلــي؟

مــاذا يحــدث عندمــا يكــون طفلــي مســتعًدا للتدريــب علــى اســتخدام المرحــاض  	
بمفــرده؟ كيــف ستســاعده المعلمــات فــي هــذا؟ 

ما سياسات الحضانة التي تحمي صحة وسالمة طفلي؟ 	
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الجزء الثالث:

مشاركة األسرة ودعم تجارب الطفل في الحضانة

الســؤال: مــا الطــرق الفعالــة التــي يمكننــي مــن خاللهــا التواصــل مــع معلمــات 
؟ طفلي

الجــواب: يجــب أن يكــون التواصــل دائًمــا ثنائــي االتجــاه - أي أن المعلومــات المتبادلــة 
والمخطــط لهــا يجــب مشــاركتها بتســاٍو بيــن األســرة والمعلمــات. وفيمــا يلــي بعــض 

الطرائــق للتواصــل مــع المعلمــات: 

مشــاركة مــا تعرفــه عــن تقــدم طفلــك واحتياجاتــه واهتماماتــه، ويشــمل كاًل مــن  	
الجوانــب النمائيــة وأنشــطة الرعايــة المعتــادة واالهتمامــات واألنشــطة فــي المنــزل، 
بمــا فــي ذلــك عــادات األســر. فاألســرة هــي المعلــم األول للطفــل واألكثــر درايــة بــه.

طــرح األســئلة. الســؤال عــن أداء طفلــك أو إذا كان هنــاك شــيء تريديــن االستفســار  	
رن التواصــل المفتــوح  عنــه، وال تخشــي مــن الســؤال؛ فالمعلمــات المهنيــات ُيقــدِّ

وخلــق الشــراكات مــع األســر.

مشــاركة المعلمــات فــي التخطيــط ألفضــل التجــارب لطفلــك فــي أثنــاء مســاهمتك  	
فــي الرعايــة الجماعيــة.

حضور اللقاءات ومجالس أولياء األمور. 	

السؤال عن كيفية دعم التعلم في المنزل. 	

قضاء بعض الوقت في غرفة الصف إن أمكن، بهدف التطوع أو المالحظة. 	

اإلرشــادات واالســتراتيجيات التالية تســاعد األســر المنشــغلة على مواصلة المشــاركة 
فــي العمليــة التربوية: 

األســرة هــي أكبــر داعــم للطفــل غالبــًا، ومــع ذلــك فــإن الحصــول علــى الوقــت ومعرفــة 

كيفيــة المشــاركة فــي تعليــم الطفــل يمثــل - فــي كثيــر مــن األحيــان- تحدًيــا لألهالــي 

أن  المدرســة واألســرة  بيــن  المشــاركة  فــي مجــال  الباحثــون  المنشــغلين. ولقــد وجــد 

هنــاك مواقــف وإجــراءات يمكــن لألهالــي اتخاذهــا ليكــون لهــا تأثيــر حقيقــي علــى نجــاح 

أطفالهــم فــي المدرســة، والجديــر بالذكــر أن المشــاركة هــذه ال تتطلــب تفــرغ األهالــي 

خــالل ســاعات المدرســة، كمــا أن هــذه المشــاركة التــي ُتحــِدث فارًقــا فــي تعلــم األطفــال 

والنجــاح األكاديمــي يمكــن تطبيقهــا مــع جميــع األســر. 
وموضــح أدنــاه بعــض المواقــف واإلجــراءات التــي يمكــن لجميــع األســر تبنيهــا؛ لتحســين 

تعلــم أطفالهــم، ومــن هــذه المواقــف:
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االتجاهات:

ينبغــي علــى األســرة أن تمــارس دورهــا بصفتهــا المعلــم األول للطفــل. فالمنــزل  	
هــو غرفــة الصــف األولــى لــه، باإلضافــة إلــى معرفــة أوليــاء األمــور بشــخصية الطفــل 

وكيــف يتعلــم ويتفاعــل مــع العالــم.

علــى األســرة كذلــك ممارســة دورهــا بصفتهــا شــريكة فــي تعليــم الطفــل،  	
فدخــول األطفــال فــي التعليــم الرســمي ال يغيــر موقــف األســرة المهــم فــي تطــور 
الطفــل الصحــي. لذلــك علــى اآلبــاء واألمهــات البــدء فــي تكويــن عالقــة مــع معلمــة 
الطفــل ليتمكنــوا - نيابــة عــن الطفــل- مــن أن يكونــوا جــزًءا فاعــاًل فــي هــذا الفريــق 

الجديــد.

اإلجراءات:

ــروا عــن آمالكــم ومعتقداتكــم وتوقعاتكــم لطفلكــم، فمــن الجيــد لألطفــال  	 عب
النجــاح  علــى  أطفالهــم  بقــدرة  الصــادق  إيمانهــم  عــن  يتحدثــون  آبائهــم  ســماع 
فــي المدرســة. فإخبارهــم عــن اآلمــال والتوقعــات التــي تحملهــا لهــم، يشــجعهم 

ويســاعدهم علــى اإليمــان بقدرتهــم علــى النجــاح.

تهيئــة مســاحة للتعلــم فــي المنــزل؛ فالمنــزل هــو بالفعــل مــكان يتعلــم فيــه  	
لــذا يمكنكــم إنشــاء مســاحة فــي المنــزل يلعــب فيهــا الطفــل ويقــرأ.  الطفــل. 

عبــروا عــن اهتمامكــم بتعلــم طفلكــم فــي المدرســة؛ فهــذا يعطــي قيمــة لتعليــم  	
المدرســة. واطرحــوا أســئلة محــددة علــى الطفــل مثــل: “مــا القصــة التــي قرأتهــا فــي 

المدرســة اليــوم؟” فاهتمامكــم محفــز كبيــر لألطفــال.

ــاء واألمهــات  	 ــذا يتوجــب علــى اآلب ا. ل التواصــل مــع معلمــة الطفــل ضــروري جــدًّ
ــة: ــادرة بالتواصــل مــع معلمــة الطفــل حــول األمــور اآلتي المب

 أفصحــوا عــن تقديركــم للشــراكة التــي تتشــكل بيــن المنــزل والمدرســة؛ لمســاعدة  	
الطفــل علــى النمــو والنجــاح.

 أطلعــوا المعلمــة عــن آمالكــم وأحالمكــم لطفلكــم بــكل أريحيــة؛ وشــاركوا معهــا  	
المعرفــة التــي اكتســبتموها حــول شــخصية طفلكــم وكيــف يتعلــم.

 أخبــروا معلمــة طفلكــم أن لديكــم رغبــة قويــة فــي معرفــة كيفيــة دعــم مــا يتعلمــه  	
طفلكــم مــن المدرســة لتطبيقــه فــي المنزل.

"إن الدعم األســري والمشــاركة في عملية تعلم الطفل ُيحدث فارًقا، فخيار االســتثمار 
فــي هــذه المواقــف واإلجــراءات يبشــر بإحــداث َفــرق في نجاح طفلكم في المدرســة."

)Buchanan and Buchanan n.d.(
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كتيب تعريفي لألسرة: مرحلة أطفال 
الحضانة )من عمر ٠ - 3 سنوات(

ُيقترح لكل حضانة توفير كتيب تعريفي بحيث يتضمن:

رسالة ترحيبية. 	

بيان عن فلسفة ومنهجية الحضانة. 	

نظرة عامة عن سياسات الحضانة.  	

قائمة بأسماء الموظفات. 	

مراكــز رعايــة أطفــال الحضانــة )مــن ٠ -٣ ســنوات( ذات الجــودة العاليــة: تعريفهــا  	
وأهميتهــا وطريقــة عملهــا”.

مــا الــذي يجــب معرفتــه عــن تعلــم طفلــي وتطــوره؟ )نظــرة عامــة موجــزة - مرحلــة  	
الحضانــة(. إضافــة رابــط للفيديوهــات.

كيف يمكنني دعم تعلم طفلي وتطوره؟ )نصائح(. 	

ماذا سيتعلم طفلي في الحضانة ذات الجودة العالية؟  	

كيف تبدو الحضانة عالية الجودة؟  	

عــن دور  	 ــا  بياًنــا قويًّ القســم  هــذا  لطفلــي؟ ســيتضمن  المعلمــة  مــاذا ســتقدم 
االســتقصاء.  علــى  القائــم  والتعلــم  للتدريــس  وســيطة  بصفتهــا  المعلمــة 

كيف ستبدو البيئة التعليمية المادية؟ )يشمل اعتبارات الصحة والسالمة(.  	

كيف سيبدو اليوم االعتيادي؟ )الروتين اليومي، أعمال الرعاية االعتيادية(.  	

كيف يمكنني إعداد طفلي لالنتقال إلى الروضة أو فصل جديد؟ 	

ما وسائل التواصل مع معلمة طفلي؟ 	
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تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات 
الجزيــل  بالشــكر  الصغــار  األطفــال  لتعليــم  الوطنيــة  والجمعيــة  التعليميــة 

للمســاهمة فــي تأليــف هــذا الدليــل.

يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان، بالنيابــة عــن جميــع األطفــال الصغــار 
وأســرهم، إلــى كل التربويــات العامــات فــي مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــم المباركــة  فــي إنجــاح هــذا العمــل.

شكر وتقدير

شكر خاص
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد..

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )٢٠٣٠( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وحرصــت علــى أن يحصــل كل طفــل ســعودي علــى فــرص التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة، 
وانطاقــًا مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبــط بتطويــر المناهــج وأســاليب التعليــم 
والتقويــم، و باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية لألطفــال مــن الميــاد وحتــى الســنة السادســة قامــت وزارة التعليــم 
بالتعــاون مــع شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال 
الصغــار )NAEYC( . ، علــى بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض 

األطفــال. 

تســتند األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي علــى نظريــات التعلــم األساســي والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة، وأن 
يتــم  عندمــا  خصوًصــا  والهــادف  النشــط  اللعــب  فــي  األطفــال  يشــارك  عندمــا  يحــدث  التعلــم 
تشــجيعهم علــى استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ التركيــز علــى التعلــم القائــم 
علــى االســتقصاء العلمــي الــذي يعتمــد علــى تطــور لعــب األطفــال واستكشــافهم الذاتــي وانتقــال 
معلمــات األطفــال مــن نهــج "التدريــس والتلقيــن المباشــر" إلــى نهــج التدريــس الــذي يتمحــور حــول 
الطفــل. ويتــم ذلــك فــي إطــار مبــادئ اإلســام وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى 

شــراكة األســرة الفاعلــة فــي عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني

الدليل األساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.  	

الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.  	

الدليل التطبيقي لألسرة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة. 	

الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والتربية اإلسالمية.  	

الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	

دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	

الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة. 	

مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني
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أعزاءنا أولياء األمور

لقــد أولــت المملكــة العربيــة الســعودية قضيــة مشــاركة األســرة وانخراطهــا فــي العمليــة 
ــات نظــام جــودة التعليــم  ــًا رئيســًا مــن مكون ــًرا؛ كــون األســرة مكّون ــا كبي ــة اهتماًم التربوي
المبكــر الــذي يدعــم نجــاح األطفــال ويعــززه فــي المدرســة والحيــاة. وقــد شــددت األبحــاث 

العلميــة علــى دور األســرة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة. 
وإليكم مانعرفه حول دور األسرة:

إلــى نتائــج  	 يــؤدي إشــراك األســرة وانخراطهــا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة 
إيجابيــة تنعكــس علــى األطفــال فتزيــد مــن اســتعدادهم المدرســي وتحصيلهــم 

األكاديمــي:

تتعدد أساليب وطرق مشاركة األسرة في العملية التعليمية والتربوية لتشمل: 	

القراءة للطفل في المنزل كل يوم. 	

المشــاركة فــي المدرســة كالتطــوع فــي األنشــطة الصفيــة للتعريــف بتقاليدهــا  	
وعاداتهــا.

المشاركة من خالل االجتماعات واللقاءات التي تتم بين المعلمة وأولياء األمور. 	

أو  )الحضانــة  المركــز  يقيمهــا  التــي  األنشــطة  فــي  وانخراطهــا  األســرة  إشــراك  يــؤدي 
الروضــة( بصفــة مســتمرة وعلــى المــدى الطويــل إلــى أثــر إيجابــي علــى التطــور االجتماعــي 
لــدى الطفــل وانخفــاض المشــاكل الســلوكية عنــده: عندمــا يكــون هنــاك تواصــل دائــم 
ــر مــع اآلخريــن،  فيمــا بيــن المعلمــة واألســرة، فــإن الطفــل يخــوض تفاعــالت إيجابيــة أكث

ــة التأقلــم داخــل الفصــل.  ــاء عملي ويواجــه مشــكالت أقــل فــي أثن

تكــون مشــاركة األســرة فاعلــة عندمــا تشــعر بأنهــا موضــع تقديــر وترحيــب مــن قبــل  	
المعلمــات وكل مــن يعمــل فــي المركــز: إن مجــرد شــعور األســر ذات الثقافــات 
ــًرا  ــة بهــم وبأطفالهــم فــإن ذلــك ســيؤثر تأثي ــة مرّحب ــة الروضــة بيئ ــأن بيئ المختلفــة ب
مباشــًرا علــى اندمــاج األســر وانخراطهــم فــي هــذه الشــراكة، وحيــن توفــر مراكــز رعايــة 
وتعليــم األطفــال مســارات متعــددة لكيفيــة إشــراك األســر واألهالــي فــي العمليــة 
التعليميــة والتربويــة فــإن الكثيــر مــن هــذه األســر ســيصبحون قادريــن علــى اعتبــار 

أنفســهم شــركاء أساســيين فــي تربيــة الطفــل وتعليمــه.

مقدمة إلى الدليل التطبيقي لألسرة
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إن الهــدف مــن هــذا الدليــل مســاعدة األســرة علــى المشــاركة والمســاهمة فــي تعليــم 
للطفــل، وأولــى خطــوات  المعلــم األول واألهــم  أطفالهــم وتربيتهــم؛ فاألســرة هــي 
المشــاركة هــي أن تعــرف األســر كيــف تســتدل علــى مراكــز رعايــة الطفولــة المبكــرة ذات 
الجــودة العاليــة مــن خــالل اإللمــام بمواصفاتهــا، ومــا الــذي تقــوم بــه مثــل هــذه المراكــز 

لدعــم تعلــم الطفــل وتطــوره.
 ُوِضــع هــذا الدليــل لتزويــد األســرة بجميــع مــا تحتاجــه مــن معلومــات وأدوات لضمــان 
حصــول الطفــل علــى تجربــة مدرســية ناجحــة. وقــد تــم تصميمــه لتزويدكــم بالمعلومــات 

التــي ســتحتاجونها مــن أجــل:

ف علــى أفضــل المراكــز المختصــة برعايــة الطفــل وتعليمــه التــي تناســب عمــره  	 التعــرُّ
وتلبــي االحتياجــات واالهتمامــات الفريــدة لــكل طفــل.

فهــم مــا ســيتعلمه الطفــل ومــا ســيقوم بــه، وكيــف ســتعمل المعلمــات علــى دعــم  	
الخبــرات الصفيــة التعليميــة المقدمــة للطفــل كل يــوم.

الطفــل، والتواصــل  	 للدخــول فــي شــراكة مــع معلمــات  المناســبة  الطــرق  إيجــاد 
معهــن، إضافــة إلــى دعــم تعلمــه فــي المنــزل.

يبــدأ كل دليــل ببيــان عــام حــول المبــادئ التوجيهيــة لبرامــج التعلــم المبكــر لألطفــال ذات 
الجــودة العاليــة )مــن الميــالد وحتــى 6 ســنوات( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يليهــا 
نظــرة عامــة أكثــر تفصيــاًل ســتجده فــي هــذا الدليــل ، خاصــة لألطفــال َمــن عمرهــم ٣-6 

ســنوات.
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ُينظــر إلــى اللعــب، فــي غالــب األمــر، علــى أنــه فتــرة راحــة مــن التعلــم الجــاد، ولكــن 
األمــر مختلــف عندمــا يتعلــق ذلــك باألطفــال، فاللعــب هــو تعلمهــم الجــاد. وكذلــك 
يوصــف اللعــب بأنــه مفتــاح لتعلــم األطفــال ونموهــم وثقتهــم ورفاهيتهــم، إلــى درجــة 
ت أهميــة اللعــب فــي حيــاة األطفــال  أن منظمــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل أقــرَّ

الصغــار. بــل ذهبــت إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ووصفتــه بأنــه “حــق لــكل طفــل” 
.)Luckenbill et al., 2019( 

اللعب يشكل أساسًا لتعلم األطفال الالحق:
منــذ الميــالد، يحــاول األطفــال جاهديــن فهــم األمــور ومــا يــدور حولهــم، فتراهــم 
يراقبــون بعنايــة ويجربــون كل مــا يجــذب انتباههــم ويختبــرون قدراتهــم ويحاولــون 
القيــام باألشــياء وتجريبهــا. كذلــك يالحظــون ويتواصلــون مــع اآلخريــن فــي البيئــة 
المحيطــة بهــم ويجربــون مهاراتهــم وقدراتهــم الجســدية الجديــدة. باختصــار، فــإن 
األطفــال ينّمــون مهاراتهــم االجتماعيــة والعاطفيــة والجســدية ومهــارات التفكيــر 

والمهــارات اللغويــة مــن خــالل اللعــب. 
“يتعلــم األطفــال - مــن خــالل اللعــب - متابعــة وتنفيــذ أفكارهــم المبدعــة ومشــاركتها 
مــع اآلخريــن. فاللعــب يطــّور ويحفــز اإلبــداع لــدى األطفال وينّمي لديهــم نهج )التفكير 
بطريقتهــم  للمســاهمة  األطفــال  يســتخدمه  الــذي  النهــج  وهــو  الصنــدوق(  خــارج 

.)Luckenbill et al., 2019, 8( ”الخاصــة بأفكارهــم فــي العالــم مــن حولهــم
 واألطفــال ال يتعلمــون بشــكل جيــٍد مــن خــالل توجيــه أو تدريــب الكبــار لهــم علــى 
خياراتهــم  خــالل  مــن  يتعلمــون  وإنمــا  بطريقــة معينــة فحســب،  المــواد  اســتخدام 
ــة ومــن خــالل اللعــب واالستكشــاف  الخاصــة بهــم مــن المــواد التــي يختارونهــا بعناي
تحــت إشــراٍف يقــٍظ مــن الكبــار الذيــن يعرفونهــم جيًدا. فيتحمس األطفال الستكشــاف 

.)Luckenbill et al., 2019( العالــم والبحــث فــي خبايــاه بطريقتهــم الخاصــة
وقــد ذكــرت الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC( أن اللعــب هــو 
واإلدراكيــة  اللغويــة  المهــارات  وتعزيــز  الذاتــي  التنظيــم  مهــارات  لتطويــر  وســيلة 
والكفــاءة االجتماعيــة عنــد األطفــال. ويمنــح اللعــب األطفــال الفرص لتطويــر كفاءتهم 
البدنيــة والتمتــع بالهــواء الطلــق، وفهــم العالــم والتفاعــل مــع اآلخريــن والتعبيــر عــن 
عواطفهــم والتحكــم بهــا، إضافــة إلــى تطويــر قدراتهــم الرمزيــة وحــل المشــكالت 

والتــدّرب علــى المهــارات الناشــئة

أهمية اللعب
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اللعب في مرحلة رياض األطفال يلبي احتياجات “الطفل الشاملة”
للتعلــم  المتعــددة  الفــرص  الروضــة  مرحلــة  وأطفــال  الحضانــة  ألطفــال  اللعــب  يمنــح 
تتشــابك جميــع  حيــث  فــردي  بشــكل  الشــاملة  الطفــل  احتياجــات  يلبــي  الجديــد؛ ألنــه 
مجــاالت نمــو األطفــال اإلدراكيــة واالجتماعيــة والعاطفيــة والجســدية مــن خــالل هــذا 
النــوع مــن اللعــب، ويفيــد هــذا اللعــب جميــع تلــك المهــارات بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة. 
ــه تعلمهــم مــن خــالل اللعــب، فإنهــم يســتطيعون  عندمــا تتــاح لألطفــال الفرصــة لتوجي
تلبيــة احتياجاتهــم العاجلــة والنمائيــة ويجــدون األنشــطة األكثــر مالءمــة ألســاليب التعلــم 
الفرديــة الخاصــة بهــم. فمــن خــالل اللعــب، يطــور األطفــال تصميمهــم الدائــم علــى التعلم. 
كذلــك، فــإن تحكــم األطفــال فــي تعلمهــم بشــكل فــردي - كمــا هــو الحــال فــي اللعــب 

الحــر- يعــزز لديهــم الرغبــة بالتعلــم والتحفيــز واإلتقــان.

يؤدي التعلم المرح أو اللعب الموجه في مرحلة الروضة إلى تعلم أعمق

ــادرات الموّجهــة لألطفــال واألنشــطة  يجمــع التعلــم المــرح بيــن التجــارب العفويــة والمب
ــا بأنــه: اللعــب  الموجهــة مــن قبــل المعلمــة. وُيعــرف لعــب األطفــال أو اللعــب الموجــه ذاتيًّ
الــذي يحــدث وفًقــا لشــروط األطفــال أنفســهم؛ حيــث ينشــطون فــي التخطيــط لــه ووضــع 
أهدافــه ويلعبــون بطريقتهــم الخاصــة حيــث تقــود اهتماماتهــم ودوافعهــم هــذا اللعــب، 
ــم الموجهــة لألطفــال تحفزهــم علــى التعلــم ألنهــم يشــاركون فــي نشــاط  ــات التعل وبيئ
مــن أجــل التجربــة. ويتولــى األطفــال فــي اللعــب الموّجــه أو التعلــم المــرح القيــادة إال أن 
الكبــار يدعمــون استكشــافهم مــن خــالل تقديــم األدوات التمثيليــة لهــم والتفاعــل معهــم 
بطــرق تعــزز االهتمــام والتعلــم. كمــا يطــور األطفــال مهــارات حــل المشــكالت واتخــاذ 
القــرارات باإلضافــة إلــى مهــارات ومفاهيــم اللغــة والرياضيــات والعلــوم المهمــة عندمــا 

يتشــاركون فــي التعلــم المــرح.
المعاييــر الســعودية للتعليــم المبكــر الخاصــة باألطفــال )مــن الميــالد إلــى عمــر ثــالث 
ســنوات، واألطفــال مــن عمــر ثــالث ســنوات إلــى ســت ســنوات( تــدرك أن مرحلــة الطفولــة 
هــي مرحلــة مهمــة وجديــدة مــن مراحــل نمــو األطفــال، وحــددت عــدًدا مــن المبــادئ 
التوجيهيــة لالســتئناس بهــا فــي تطويــر المعاييــر. ويتمثــل المبــدأ الرئيــس باإليمــان بــأن 
األطفــال جميعهــم يســتطيعون التعلــم ويكــون هــذا التعلــم عندمــا يتــم إشــراك األطفــال 
ــة.  فــي اللعــب النشــط الهــادف وتشــجيعهم علــى استكشــاف البيئــة المحيطــة بهــم بحّريَّ
ويعكــس المنهــج الوطنــي الســعودي هــذا اإليمــان وأهميتــه وحــدد التعلــم القائــم علــى 
االســتقصاء الــذي يتضــح عنــد اللعــب الذاتــي واالستكشــاف لألطفــال كأســاس لعمليــة 
مرّبــو  ويحــاول  العمــر.  مــن  الثامنــة  إلــى  الميــالد  مــن  لهــم  الناجحــة  والتعلــم  التعليــم 
األطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة االبتعــاد عــن نهــج “التلقيــن المباشــر” إلــى التعليــم 
ــز علــى الطفــل. بمعنــى أن تقــوم المعلمــات بتخطيــط وتنفيــذ التجــارب التــي  الــذي يركِّ
تبــدأ بطــرح ســؤال أو موضــوع يثيــر اهتمــام األطفــال، ثــم يقمــن بدعــم تطويــر المعــارف 
والمهــارات عندمــا يبــدأ األطفــال بتحديــد مســارات التعلــم مــن خــالل االنتقــال مــن عمليــة 

ــة االستكشــاف. البحــث إلــى عملي

اللعب ومرحلة الروضة
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قــد تتوقــع األســر أن تــرى معلمــات أطفــال مرحلــة الروضــة يعملــون جنًبــا إلــى جنــب بشــكل 
تعاونــي - مــع اتبــاع مبــادرات األطفــال- لبنــاء خبــرات التعلــم القائم علــى اهتمامات أطفال 
المجموعــة. فــي المقابــل لــن تــرى األســر األنشــطة والتجــارب المبرمجــة والمخططــة 
مســبًقا البعيــدة عــن تجــارب وقــدرات األطفــال. إن اتبــاع هــذا النهــج المهــم فــي تعليــم 
األطفــال وتطورهــم سيســاعد علــى ضمــان ازدهــار ونجــاح كل طفــل مــن أطفــال المملكــة.

إلــى  الثالثــة  )مــن  باألطفــال  الخــاص  األســرة  لدليــل  األمــر  ولــي  عزيــزي  وبقراءتــك 
السادســة مــن العمــر( ســتحصل علــى معلومــات مهمــة وموثوقــة عــن ماهيــة بيئــات 
العلمــي،  االســتقصاء  علــى  والقائمــة  الطفــل  حــول  المتمركــزة  والخبــرات  التعلــم 
والمصممــة لمســاعدة هــؤالء األطفــال علــى التفــوق والنجــاح. ويؤكــد هــذا الدليــل 
علــى أن مهــارات الطفــل ومعارفــه تتغيــر عندمــا ينتقــل من مرحلة ألخــرى، وتتغير معها 
كذلــك الفــرص الالزمــة النخــراط األســرة فــي تعلــم الطفــل فــي المنــزل والمدرســة على 
حــد ســواء. ومراعــاًة لذلــك فقــد تــم تقســيم هــذا الدليــل إلــى قســمين بصــورة أســئلة 

واإلجابــة عنهــا، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

مــن هــم أطفــال مرحلــة الروضــة مــن عمــر )٣-4( ســنوات، وأطفــال مرحلــة الروضــة  	
مــن عمــر )4-6( ســنوات؟ ومــا الــذي يتعلمونــه فــي كل مرحلــة؟ ومــا الــذي يقومون 

بــه؟ ومــا الــذي يحتاجونــه مــن معلماتهــم؟

ما مواصفات رياض األطفال عالية الجودة؟ 	

م  	 ُتقــدَّ التــي  اليوميــة  التعليميــة  الخبــرات  فــي  المشــاركة  لألســرة  يمكــن  كيــف 
والمنــزل؟ الروضــة  فــي  ــا  يوميًّ للطفــل 
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الجزء األول: لمحة نمائية: 
ــة الروضــة مــن  خصائــص نمــو وتطــور األطفــال فــي مرحل

عمــر (	 – 	( ســنوات. 

السؤال: ما الذي يجب أن أعرفه عن نمو طفلي؟

الجــواب: مــع الشــعور الجديــد باالســتقاللية وتطــور مهــارات اللغــة والحركــة واالهتمــام 

بأشــخاص وأشــياء خــارج نطــاق أســرهم، يســتمر األطفــال فــي هــذه المرحلــة بالبحــث عــن 

خبــرات وفــرص تعليميــة جديــدة تســتجيب الهتماماتهــم وقدراتهــم الفرديــة. ففــي هــذه 

المرحلــة يقــوم األطفــال بمــا يلــي:

تجربة مواد وأدوار وأفكار وأنشطة جديدة، خصوًصا في أثناء اللعب اإليهامي. 	

االهتمــام بالمشــاعر والقــدرة علــى التعبيــر عنهــا والتعــرف علــى مشــاعر اآلخريــن  	
بشــكل أفضــل.

 اكتســاب معــارف مهمــة تدعوهــم لتمثيــل عالمهــم فــي اللعــب اإليهامــي والرمــزي  	
وفــي األشــياء والرســومات والكلمــات.

إظهار تطور واضح في المهارات اللغوية. 	

االستمرار في تحسين المهارات البدنية لكل من العضالت الكبرى والصغرى. 	

)“DAP with Preschoolers, Ages 3-5“, n.d.(

السؤال: كيف يمكنني دعم نمو وتطور طفلي ؟ 

الجواب: فيما يأتي بعض اإلجراءات لدعم تعلم الطفل في مرحلة الروضة: 

القــراءة، ثــم القــراءة، ثــم القــراءة: فالقــراءة مــع األطفــال ُتظهــر لهــم حبــك للقــراءة،  	
وفــي الوقــت نفســه تغرســين فــي نفوســهم حــب الكتــب وتقديرهــا. وال تنســي زيــارة 

المكتبــة إن كانــت هنــاك مكتبــة قريبــة منــك.

دليل األسرة لمرحلة أطفال 
الروضة من عمر )3-4( سنوات

القسم األول
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المســاعدة فــي تنميــة المفــردات ومهــارات اللغــة وذلــك بتســمية كل شــيء ترينــه،  	
وإدخــال كلمــات جديــدة، واســتخدام ُجمــل كاملــة عنــد التحــدث مــع الطفــل.

تخصيــص وقــت للحركــة؛ ألن الطفــل فــي هــذه المرحلــة يحــب أن يتحــرك. فالجــري  	
والقفــز والرقــص ليســت مجــرد أنشــطة ممتعــة وحســب، بــل إنهــا تســاعد فــي صقــل 

المهــارات لــدى األطفــال.

الســماح لطفلــك بالمســاعدة فــي األعمــال البســيطة، فمــن أهــم األمــور فــي هــذه  	
المرحلــة هــو أن يصبــح الطفــل مســتقاًل وواثًقــا بقدراتــه.

تشــجيع األطفــال علــى اللعــب مــع اآلخريــن، فالمهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة  	
ُتبنــى بشــكل أساســي مــن خــالل التفاعــالت مــع اآلخريــن. 

جعــل اللعــب مــع طفلــك مــن أولوياتــك أيًضــا، فاألطفــال فــي هــذا العمــر يحبــون  	
اللعــب اإليهامــي.

مساعدة األطفال على حل المشكالت مع احترام حاجتهم إلى فهم األمور  	
بأنفسهم )لذا قاومي رغبتك في القيام باألشياء نيابة عنهم أو تقديم حل أو 

ا(. اقتراح في وقت مبكر جدًّ

دعم عادات الصحة والتغذية الجيدة، وأن نكون قدوة لألطفال في ذلك. 	

السؤال: كيف يمكنني إعداد طفلي لتلقي الرعاية؟

ــام بهــا لمســاعدة طفلــك  الجــواب : تجديــن فيمــا يلــي بعــض األمــور التــي يمكنــك القي
ــى االســتعداد لدخــول الروضــة: عل

اقرئــي للطفــل كتًبــا تتحــدث عــن ذهــاب ووداع األطفــال عندمــا يصلــون الروضــة-  	
ــة - تحدثــي عــن القصــة وعــن  ــد مــن الكتــب حــول الذهــاب إلــى الحضان توجــد العدي

مشــاعر شــخصياتها واســألي طفلــك عــن شــعوره.

اقرئــي للطفــل فــي المنــزل كتًبــا تتحــدث عــن التجربــة الجديــدة لمرحلــة الروضــة  	
ــك أمــام  ــك التقــاط صــور للمدرســة أو لطفل ــك أن يبدأهــا، يمكن ــي يوشــك طفل الت
المدرســة وكتابــة العبــارة التاليــة عليهــا: “هــذه صــورة محمــد فــي الروضــة وهــو 
يرتــدي قميصــه المفضــل، وهــذه أمــي قــد حضــرت لتعيدنــي للمنــزل بعــد انتهــاء 

دوامــي فــي المدرســة”.
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 العبــي مــع الطفــل أثنــاء ممارســة مهــارات المســاعدة الذاتيــة مثــل: غســل اليديــن  	
وارتــداء وخلــع المعاطــف وربــط األحذيــة.

 العبي مع الطفل في الروضة الجديدة. 	

ــه فــي  	 ــد مــن راحــة طفلــك وثقت ــارات تزي ــارة روضــة طفلــك ، فهــذه الزي  قومــي بزي
الوضــع الجديــد.

 خّصصــي شــيًئا مــن أشــياء المنــزل يمكــن لطفلــك أخــذه معــه إلــى المدرســة )مثــل:  	
علبــة الطعــام وكتــاب لمشــاركته ووســادة صغيــرة(؛ ليســتخدمها خــالل وقــت الراحــة.

ــِت  	  تذكــري أن االنفصــال عمليــة تمــر بمراحــل. فيجــب أن تتوقعــي أّن طفلــك )أو أن
نفســك( ســتحتاجان إلــى وقــت لتشــعرا بالراحــة مــع الوضــع الجديــد.
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عاليــة  الرعايــة  مراكــز  : مواصفــات  البرنامــج  جــودة  الثانــي:  الجــزء 
األطفــال ريــاض  بأطفــال  الخاصــة  الجــودة 

السؤال: ما الذي يحتاجه أطفال الروضة من معلماتهم؟

الجــواب: يحتــاج األطفــال إلــى معلمــات يدركــن خصائــص نمــو األطفــال وطريقــة تعلمهــم 
فــي هــذه المرحلــة ويطبقــن الممارســات المالئمــة لهــذه الخصائــص.

أفضل الممارسات المهنيةالطرق المثلى لتعلم األطفال في مرحلة الروضة

يتعلــم الطفــل مــن خــالل التفاعــل مــع مقدمــي الرعايــة 
ممــا  يــوم،  كل  واألهميــة  باألمــان  يشــعرونه  الذيــن  الكبــار 

والتطــور.  التعلــم  علــى  يســاعده 

اســتقبال  وقــت  مــن  لحظــة،  كل  المعلمــات  تســتغل 
الطفــل إلــى وداعــه فــي نهايــة اليــوم، للتعــرف علــى كل 

ــان.  ــه والتفاعــل معــه بحن طفــل واالســتماع إلي

يتعلــم الطفــل مــن خــالل اللعــب والتعلــم النشــط والعملي 
التــي  اآلمنــة  واألشــياء  المــواد  مــع  والتفاعــل  “والذهنــي” 
يمكــن رؤيتهــا وســماعها ولمســها وشــمها وتذوقهــا؛ حيــث 
التفكيــر  علــى  تســاعدهم  مهــارات  بتطويــر  األطفــال  يبــدأ 

العالــم مــن حولهــم. والتســاؤل واستكشــاف 

باكتشــاف  لألطفــال  تســمح  فرًصــا  المعلمــات  توفــر 
خصائــص األشــياء بشــكل مباشــر، والتعــرف علــى أوجــه 
األســئلة.  وطــرح  بينهــا،  فيمــا  والتشــابه  االختــالف 
واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن األطفــال مشــاركون فــي 
األنشــطة بشــكل كامــل، وليســوا فقــط مجــرد مراقبيــن 

أو متفرجيــن.

يتعلــم الطفــل مــن خــالل ربــط األفــكار الجديــدة بمــا يعرفــه 
ســابًقا ومــا يمكنــه فعلــه. كلنــا نتعلــم أفضــل عندمــا يتســنى 

لنــا ربــط المعلومــات الجديــدة بمعارفنــا الســابقة. 

تقــدم المعلمــات تحديــات لألطفــال تســاعدهم علــى 
أو  خبــرات  إدخــال  خــالل  مــن  تعلمهــم  فــي  التقــدم 
الوقــت  نفــس  وفــي  الفصــل،  علــى  جديــدة  إضافــات 
الســابقة. والمعــارف  الخبــرات  تبــادل  إلــى  تدعوهــم 

وجعلــه  عالمــه  استكشــاف  خــالل  مــن  الطفــل  يتعلــم 
األشــياء  يستكشــفون  بينمــا   - األطفــال  يطــور  معنــى.  ذا 
األشــياء ومســبباتها،  حــدوث  حــول كيفيــة  أفــكاًرا  والمــواد- 

أفكارهــم. بتجربــة  ويقومــون 

تســاعد المعلمــات األطفــال علــى فهــم مــا يمــرون بــه 
مــن خــالل دعوتهــم لشــرح مــا يفكــرون بــه، وتشــجيعهم 
علــى تجربــة شــيء مختلــف، وإضافــة تحديــات تعمــق 

التفكيــر قليــاًل. 

يتعلــم الطفــل مــن خــالل التعلــم الموّجــه. يتعلــم األطفــال 
فــي هــذه المرحلــة بســرعة، وهــم بحاجــة إلــى أشــخاص كبــار مــن 
حولهــم قادريــن علــى المالحظــة والبحــث عــن أســاليب مختلفــة 

تشــجع التعلــم الجديــد والمســتمر.

قد تستخدم المعلمات االستراتيجيات اآلتية 
لمساعدة طفلك على التعلم:

التعليق على ما يفعله الطفل. 	

تقديم اقتراحات. 	

توفير فرص لممارسة مهارات جديدة. 	

إضافة التحديات. 	

عرض الخيارات. 	

طرح األسئلة. 	

إعطاء التلميحات. 	

تقديم المعلومات والتوجيهات.  	

تشجيع الطفل على االستمرار في المحاولة. 	
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الســؤال: مــا أهــم األمــور التــي يجــب أن أجدهــا فــي الروضــة التــي أختارهــا 
لطفلــي؟

الجــواب: تشــتمل مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة علــى خمســة مقومــات تســاعد 
الطفــل علــى التعلــم والتطــور، لــذا يتعيــن البحــث عــن المراكــز التــي تتصــف بمــا يلــي:

تركــز علــى إيجــاد مجتمــع مــن المتعلميــن الــذي يهتمــون ببعضهــم. األطفــال  	
فــي مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة ينمــون عالقــات إيجابيــة مــع بعضهــم ومــع 
ــاء األمــور البحــث عــن المعلمــة التــي تتمتــع بالخصــال  معلماتهــم. لذلــك علــى أولي

والمهــارات اآلتيــة:

الحــب والحنــان تجــاه األطفــال. وأن تكــون المعلمــة مهتمــة بالتعــرف علــى أســرة  	
كل طفــل جيــًدا.

تساعد األطفال على تعلم كيفية اللعب والعمل مًعا وتكوين الصداقات. 	

تخطــط ألنشــطة ُتمّكــن جميــع األطفــال مــن المشــاركة بهــا كأعضــاء فــي مجموعــة  	
صغيــرة أو كبيــرة.

تراعــي لهجــة أســرة كل طفــل وثقافــة البيئــة التــي تنتمــي إليهــا، وتحــرص علــى  	
الروضــة(. إدراجهــا فــي أنشــطة المركز)الحضانــة / 

تركــز علــى التدريــس الــذي يدعــم تطــور الطفــل وتعلمــه. تهيــئ المعلمــات فــي  	
مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة الفصــول الدراســية وتختــار المــواد وتخطــط 

ألنشــطة تدعــم تعلــم األطفــال. ابحثــي أيتهــا األم عــن المعلمــة التــي: 

توفر المواد واألنشطة التي يهتم بها األطفال وتشكل تحدًيا لهم. 	

تشجع جهود األطفال من خالل تقديم تعليقات وصفية لما يفعلوه. 	

تضع حدوًدا واضحة لسلوك األطفال وتشرح األسباب. 	

تركــز علــى تخطيــط وتكييــف المنهــج الدراســي. يراعــي المنهــج الدراســي المعتمد  	
فــي مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة مــا يجــب أن يعرفــه معظــم األطفــال ومــا 
يمكنهــم فعلــه. لذلــك يجــب البحــث عــن المعلمــة التــي تخطــط وتتبنــى منهًجــا 
ا وتســاعد األطفــال علــى التعلــم والنمــو. وال يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل  دراســيًّ

اآلتــي: 

تحقيقهــا  	 يمكــن  ولكــن  لهــم،  تحدًيــا  تشــكل  لألطفــال  تعلــم  أهــداف  وضــع 
عدة. لمســا با

الموازنــة بيــن األنشــطة الجماعيــة وتوجيهــات المعلمــة مــع األنشــطة التــي يختارهــا  	
األطفال بأنفســهم.
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توفير وقت كاٍف لألطفال لالندماج تماًما في األنشطة والتعلم. 	

مراعاة اهتمامات األطفال ومهاراتهم ومعارفهم ودعمها. 	

تركــز علــى فهــم تطــور األطفــال وتعلمهــم. تفهــم المعلمــات مــن خــالل عمليــة  	
المالحظــة والمراقبــة المنتظمــة لألطفــال مــا يعرفــه كل طفــل ومــا يمكنــه فعلــه. 
ويســاعدهن ذلــك فــي تحديــد المــواد واألنشــطة والخبــرات التــي تجــب إضافتهــا 
لمســاعدة األطفــال علــى مواصلــة التعلــم. لذلــك يتعيــن البحــث عــن المعلمــة التــي 

تقيــس مــدى تعلــم األطفــال وتطورهــم باســتخدام االســتراتيجيات اآلتيــة:

تدوين المالحظات بانتظام حول ما يفعله األطفال ويقولونه. 	

جمع عينات ونماذج من رسومات األطفال وكتاباتهم. 	

التقاط صور لألشياء التي يصنعها األطفال. 	

اســتخدام اختبــارات الفحــص لمعرفــة متــى يحتــاج األطفــال إلــى مزيــد مــن الدعــم  	
فــي التعلــم.

سؤال األسر عن األنشطة التي يقوم بها األطفال في المنزل وعن اهتماماتهم. 	

تركــز علــى تطويــر العالقــات مــع األســر. فالمعلمــات يرغبــن فــي بنــاء عالقــات  	
تقــوم علــى الثقــة المتبادلــة مــع األســر، وهــن يعلمــن أن األســرة هــي أهــم شــيء في 
حيــاة األطفــال. لذلــك يتعيــن البحــث عــن المعلمــة التــي تقيــم شــراكة مــع األســر مــن 

خــالل الممارســات اآلتيــة:

االستماع إلى أهداف واهتمامات األسر فيما يتعلق بأطفالها. 	

تشجيع األسر على المشاركة في مركز الرعاية بطرق مختلفة. 	

إظهار االحترام لكل أسرة ولهجتها وثقافة البيئة التي تنتمي إليها. 	

محاولة إيجاد طرق للتواصل مع األسرة بلغتها األم. 	

السؤال: كيف تبدو البيئة المادية في الروضات ذات الجودة العالية؟

الجواب: يجب أن تكون البيئة في المقام األول آمنة وداعمة في الوقت نفسه. 
تتبنــى العديــد مــن مراكــز ريــاض األطفــال فكــرة تقســيم الفصــل إلــى مراكــز تعليميــة 
وهــي عبــارة مراكــز تعلــم متنوعــة فــي الفصــل يقــوم األطفــال فيهــا بتجربــة المــواد 
وتعلــم المفاهيــم وممارســة المهــارات. ويمكــن تزويــد هــذه المناطــق بالكتــب، وأجهــزة 
الستكشــاف  ومــواد  والتشــييد،  للبنــاء  وأدوات  والكتابــة،  الرســم  ولــوازم  الحاســوب، 
مفاهيــم الرياضيــات والعلــوم والفــن. وتقــوم المعلمــات، فــي الغالــب، بإعــداد أنشــطة 
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ذات أهــداف تعليميــة محــددة داخــل هــذه المناطــق. وأمــا فــي األوقــات األخــرى فيمكــن 
للطفــل اختيــار منطقــة ليعمــل فيهــا، واختيــار مــا يريد القيام به، وكم من الوقت ســيقضيه 
فــي هــذه المنطقــة. وبإمكانــه أيًضــا أن يعمــل بمفــرده أو مــع أطفــال آخريــن. كمــا تســتفيد 
المعلمــات مــن هــذا الوقــت فــي التفاعــل مــع األطفــال أو مالحظتهــم لمعرفــة المزيــد 

ــم جديــدة.  عــن االهتمامــات الفرديــة لــكل واحــد منهــم، وتخطيــط فــرص تعّل

العمل في المناطق يساعد األطفال على:

االندماج واالنخراط في التعلم. 	

تعلم مفاهيم بطرق ومواقف مختلفة وتطبيقها. 	

تعلم العمل مع األطفال اآلخرين. 	

وحــل  	 الوقــت،  وإدارة  األدوار،  وتبــادل  المكانيــة،  والمســاحة  المــواد  مشــاركة 
لمشــكالت. ا

استكشاف اهتمامات جديدة، وتنمية حب التعلم. 	

ــى الرغــم مــن أن كل غرفــة مــن الغــرف المخصصــة لألطفــال فــي مركــز الروضــة قــد  عل
تبــدو مختلفــة بعــض الشــيء؛ إال أن بعــض العوامــل تظــل نفســها ثابتــة فــي جميــع 
البيئــات التعليميــة ذات الجــودة العاليــة. فيمــا يلــي جملــة مــن العناصــر الواجــب توفرهــا 

فــي هــذه البيئــات، ويتعيــن االنتبــاه لهــا والبحــث عنهــا:

اللعــب  	 ُتنظــم مســاحات  أن تكــون مناطــق لعــب األطفــال منفصلــة: بحيــث 
حســب نشــاط التعلــم. فعلــى ســبيل المثــال: يجــب توفيــر مناطــق تحتــوي علــى 
مــواد للعــب الهــادئ ومناطــق للعــب األكثــر نشــاًطا، ويمكــن لألطفــال اللعــب 

بمفردهــم أو فــي مجموعــات صغيــرة.

أن تكــون المســاحات المكانيــة آمنــة ومفتوحــة )داخــل الفصــل وخارجــه(: يجــب  	
أن يكــون لــدى األطفــال فــرص كثيــرة للعــب النشــط، وأن تكــون أدوات اللعــب 

آمنــة، وفيهــا بعــض الصعوبــة والتحــدي فــي هــذه المرحلــة.

أال تخلــو مــن اللمســات الشــخصية: أي أن تحتــوي الغرفــة علــى أشــياء مألوفــة  	
لــكل طفــل مثــل: صــور األســرة مــن خــالل مشــاركة صــور األخــوة واألخــوات، ومنزلــه، 
وأعمــال األطفــال الفنيــة. شــريطة أن ُتوضــع ضمــن ارتفــاع منخفــض بعــض الشــيء 

ليتمكــن األطفــال مــن رؤيتهــا.

الروضــة  	 مرحلــة  أطفــال  يســتخدم  وممتعــة:  بســيطة  مــواد  توفيــر  يتــم  أن 
ضجيًجــا،  وتحــدث  تطــرق  التــي  األشــياء  مثــل:  المــواد،  الستكشــاف  حواســهم 

وضغطــه. بــه  للعــب  والصلصــال  بالمغــارف،  بالتقاطــه  ليقومــوا  والرمــل 

أن يكــون األثــاث مناســًبا لحجــم الطفــل: فتكــون الكراســي والطــاوالت والرفوف  	
متينــة وآمنــة، وحجمهــا مناســب لهــؤالء األطفــال حتــى يصبحــوا مســتقلين أكثر.
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أن يتــم توفيــر كتــب متنوعــة: تقــرأ المعلمــات قصًصــا بســيطة لألطفــال، ويوفــرن  	
كتًبــا كبيــرة مــن الــورق المقــوى ليتصفحهــا األطفــال، مــع الحــرص علــى أن تعكــس 

هــذه الكتــب لغــات هــؤالء األطفــال وثقافاتهــم وأســرهم.

الســؤال: كيــف تخطــط المعلمــات المهنيــات للخبــرات التعليميــة التي ســُتَقدم 
ألطفــال مرحلــة الروضة؟

الجواب: ١- تخطط المعلمات للخبرات التي تدعم النمو والتطور األمثل لألطفال.
    2- تستخدم المعلمات عملية التخطيط التي تقوم على االستقصاء العلمي،

 وفيما يلي بعض االعتبارات المهمة الواجب مراعاتها عند القيام بعملية التخطيط:

الســابقة  	 األطفــال  خبــرة  علــى  الجــودة  عاليــة  المراكــز  فــي  المعلمــات  تعتمــد 
وقدراتهــم، ويســاعدنهم فــي التوســع وتعلــم مــا يجهلونــه، وإتقــان مــا لــم يكونــوا 
ــر المعلمــات المــواد والخبــرات التــي  قادريــن علــى فعلــه مــن قبــل. فعندمــا توفِّ
بهــا بمســاعدة  القيــام  ذاتــه يمكــن  الوقــت  تحدًيــا لألطفــال، ولكــن فــي  تشــكل 

للنجــاح.  األطفــال  هــؤالء  يهيئــن  فإنهــن  بســيطة؛ 

عندمــا تختــار المعلمــات مــواد وأنشــطة واســتراتيجيات الســتخدامها مــع األطفــال،  	
فإنهــن يأخــذن بعيــن االعتبــار األمــور اآلتيــة: 

معظــم األطفــال، مثــل: مــواد للعــب اإليهامــي والبنــاء واإلبــداع،  	 مــا يحتاجــه 
والصغــرى. الكبــرى  العضــالت  ألنشــطة  ومــواد 

مــا يحتاجــه كل طفــل علــى حــدة، مثــل: مــواد خاصــة لطفــل يعانــي مــن ضعــف فــي  	
النظــر ليتعلــم التعــرف علــى الحــروف باللمــس.

وســائل لدعــم أســرة كل طفــل وثقافــة المنطقــة التــي تنتمــي إليهــا، مثــل: قــول  	
بعــض الكلمــات المهدئــة بلغــة الطفــل التــي يتحدثهــا فــي المنــزل.

التعليميــة،  	 المعلمــات مــن معرفتهــن باألطفــال فــي تحديــد األهــداف  تســتفيد 
واختيــار اســتراتيجيات التعليــم المناســبة التــي تســاعد علــى تحقيــق هــذه األهــداف. 

تســتخدم المعلمــات العديــد مــن الطــرق لمتابعــة تقــدم األطفــال واألنشــطة التــي  	
يمارســونها كل يــوم لمعرفــة مــا الــذي يجــب التخطيــط لــه الحًقــا.

معرفــة مــا هــو مهــم بالنســبة لألســر فيمــا يتعلــق بتطــور أطفالهــا وتعلمهــم. إذ تحــرص  	
المعلمــات علــى االجتمــاع باألســر، وينظــرن إليهــا علــى أنهــا شــريكة فــي عمليــة التخطيــط. 
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وعلى االستفادة من اهتمامات األطفال ومعارفهم الجماعية والفردية. 
االســتقصاء  موضــوع  بتحديــد  بالطفــل  الخاصــة  التعليميــة  لألنشــطة  التخطيــط  يبــدأ 
الــذي سيدرســه الطفــل. ويقــع االختيــار علــى هــذه المواضيــع فــي غالــب األمــر بنــاًء علــى 
اهتمامــات الطفــل واكتشــافاته )مثــاًل: عندمــا يالحــظ الطفــل مبنــًى جديــًدا قيــد اإلنشــاء 
وهــو فــي طريقــة إلــى الروضــة، أو عندمــا يشــاهد حشــرة فــي ســاحة اللعــب(، أو قــد تقــوم 
المعلمــات باختيــار المواضيــع اســتناًدا إلــى مــا يعرفنــه عــن اهتمامــات األطفــال. ثــم تتبــُع 
المعلمــات سلســلة مــن الخطــوات التــي تبنــى باســتمرار علــى اســتجابات كل طفــل بعينــه 

ومــدى اندماجــه وتقدمــه. وقــد تأخــذ العمليــة الشــكل اآلتــي: 
تقوم المعلمة بالتالي:

اختيار موضوع استحوذ على اهتمام األطفال.. ١

 معرفة ما يعرفه األطفال عن هذا الموضوع من قبل وما يريدون معرفته أكثر.. 2

ــى المعلومــات التــي جمعتهــا المعلمــة . ٣ ــاء عل ــة لألطفــال بن ــم أنشــطة تعليمي تقدي
ــر. ــر وأكث ــر مــواد ليتحــروا ويتعلمــوا عنهــا أكث منهــم، وتوفي

ثم تأتي مرحلة التأمل فيما تعلمه األطفال، وما الذي يريدون عمله بعد ذلك.. 4

ــاء ســير هــذه العمليــة؛ مــن أجــل الحصــول  وقــد تتواصــل المعلمــات مــع األســرة فــي أثن
هــذه  تضميــن  يمكــن  وكيــف  الطفــل،  اهتمامــات  حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى 

التخطيــط. فــي عمليــة  االهتمامــات 

 الســؤال: مــا الــذي يتعلمــه أطفــال مرحلــة الروضــة فــي المراكــز ذات الجــودة 
العاليــة؟

الجــواب: تركــز المعلمــات علــى تخطيــط األنشــطة والخبــرات التــي تتنــاول جميــع مجــاالت 
ا  النمــو الرئيســة عنــد الطفــل: يســتمر الطفــل فــي التطــور علــى كافــة األصعــدة: جســديًّ
ــا، وفــي مجــال اللغــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة، وفــي مهــارات التفكير  ــا وعاطفيًّ واجتماعيًّ

)المعرفيــة(. لذلــك تدعــم المعلمــات التعليــم فــي كل هــذه المجــاالت.

ذراعيــه وســاقيه  	 الطفــل  بهــا  يحــرك  التــي  الطريقــة  إلــى  البدنــي  التطــور  يشــير 
الصغــرى(،  العضــالت  )مهــارات  ويديــه  وأصابعــه  الكبــرى(  العضــالت  )مهــارات 
ويســتخدم التــوازن والتــآزر بينها،)معاييــر التعلــم المبكــر النمائية فــي المملكة العربية 
الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(. لــذا تســاعد المعلمــات األطفــال علــى 
تعلــم هــذه المهــارات مــن خــالل توفيــر أنشــطة بدنيــة وأدوات مختلفــة حتــى يتســنى 
لألطفــال الركــض والقفــز والتســلق واإلمســاك باألشــياء. ويوفــرن لهــم كذلــك مــواد 
تحثهــم علــى اســتخدام أيديهــم الستكشــافها، مثــل: األلــوان والصلصــال واألحاجــي 
المصــورة والرمــل واألشــياء التــي يمكــن الكتابــة عليهــا. كمــا يبنــي األطفــال عظاًمــا 
وعضــالت صحيــة مــن خــالل تحريــك أجســادهم داخــل الفصــل وخارجــه ولدعــم هــذا 
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الجانــب المهــم مــن التطــور لــدى األطفــال تحــرص كل مــن المعلمــات ومراكــز الرعايــة 
علــى توفيــر مجموعــة مــن األنشــطة واألجهــزة المختلفــة داخــل الفصــل وخارجــه 
تســهم فــي بنــاء العضــالت الكبــرى لألطفــال وتزيــد مــن مهاراتهــم فــي اســتخدامها. 

ومن هذه األدوات واألجهزة والمعدات على سبيل المثال:  	

عارضة وأطواق التوازن. 	 

أدوات وأجهزة التسلق.	 

ألعاب بعجالت.	 

الكرات وكراسي االسترخاء.	 

كمــا تســاهم المعلمــات فــي هــذه المراكــز فــي بنــاء مهــارات العضــالت الصغــرى  	
للطفــل مــن خــالل توفيــر مــواد تدعــم تعلــم التحكــم فــي عضــالت اليــد واألصابــع 

المســؤولة عــن عمليــة الكتابــة والرســم وقطــع األشــياء. ومــن هــذه المــواد: 

ألون الطالء، والصلصال والطين، 	 

أقالم التلوين وأدوات الرسم األخرى، 	 

األحاجي المصورة والمكعبات، 	 

أدوات للتعبئة واإلفراغ، ومغارف الستخدامها مع الرمل والماء، 	 

أدوات تناسب حجم الطفل لألكل والشرب. 	 

مراعــاة قضايــا مهمــة تتعلــق بالصحــة والســالمة. وذلــك مــن خــالل مســاعدة  	
األطفــال علــى تطويــر مفهــوم النظافــة، واالهتمــام بالصحــة الفمويــة، والتغذيــة 
الصحيــة وممارســات أســاليب الراحــة، ومعرفــة الوظائــف الجســدية األساســية، 

باإلضافــة إلــى تعليــم األطفــال كيفيــة تحمــل مســؤولية صحتهــم.

التطــور االجتماعــي يســاعد الطفــل علــى التعايــش مــع اآلخريــن. فيمكــن لألطفــال  	
فــي هــذه المرحلــة اللعــب مــع اآلخريــن والمشــاركة فــي مجموعــات صغيــرة خاصــة 
فــي أثنــاء اللعــب اإليهامــي. كمــا ُيظهــر األطفــال اســتقاللية وثقــة متزايــدة فــي 
أنفســهم عنــد القيــام باألنشــطة اليوميــة المألوفــة. باإلضافــة إلــى أنهــم يطــورون 
مــن قدراتهــم لتنظيــم ســلوكهم )ضبــط الــذات(، مــن خــالل اتبــاع القواعــد بأنفســهم، 
وانتظــار دورهــم، وإيجــاد طــرق لتهدئــة أنفســهم وإدارة الشــعور باإلحباط.)معاييــر 
التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 
2٠١5(. والمعلمــات يســاعدن األطفــال علــى احتــرام اآلخريــن والتعــاون معهــم. فمــن 
خــالل اللعــب والتعلــم الجماعــي يبنــي األطفــال مهــارات اجتماعيــة ولغويــة ومهارات 
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ضبــط الــذات. وبدعــٍم مــن المعلمــات يتعلــم األطفــال حــل الخالفــات الشــخصية التــي 
قــد تحــدث فيمــا بينهــم فــي أثنــاء اللعــب 

ومــن األســاليب التــي تتبعهــا المعلمــات ومراكــز الرعايــة لدعــم هذا الجانــب النمائي  	
مــا يلي:

وضع بعض القواعد البسيطة التي تجعل غرفة الصف آمنة وممتعة للجميع.	 

مساعدة األطفال على حل الخالفات االجتماعية. 	 

توفير األدوات والفرص لألطفال للتحدث عن المشاعر.	 

ويتعلــم  	 اآلخريــن،  ومشــاعر  مشــاعره  بفهــم  للطفــل  يســمح  العاطفــي  التطــور 
األطفــال التعــرف علــى مشــاعرهم وتســميتها والبــدء فــي إظهــار التعاطــف مــع 
ــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال  اآلخريــن )معايي
التعــرف علــى  عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(. كمــا تســاعد المعلمــات األطفــال علــى 
مشــاعرهم والتحكــم فيهــا، ومعرفــة ســلوكهم وإدارتــه. باإلضافــة إلــى تعليمهــم 

كيفيــة إظهــار االهتمــام باآلخريــن. 

لــدى  	 العاطفيــة  المهــارات  بنــاء  الرعايــة علــى  المعلمــات ومراكــز  تحــرص  لذلــك 
اآلتيــة: بالطــرق  األطفــال 

دعــم عمليــة تطويــر تقديــر الــذات مــن خــالل تشــجيع األطفــال علــى تجربــة أشــياء 	 
جديــدة ومواصلــة العمــل علــى المهــام الصعبــة.

مســاعدة األطفــال علــى فهــم مشــاعرهم ومشــاعر اآلخريــن وتســميتها مــن خــالل 	 
القيــام بأنشــطة مثــل: قــراءة كتــب عــن الصداقــة والتحــدث عــن معناهــا.

ما المقصود بعملية ضبط الذات؟

الــذات  العواطــف والســلوك. ويســاعد ضبــط  إدارة  علــى  القــدرة  هــو  الــذات  ضبــط 
األطفــال علــى اتبــاع التوجيهــات، والتركيــز علــى المهــام، والتفاعــل بشــكل جيــد مــع 

 .)NAEYC, 2016( اســتقاللية  أكثــر  يكونــوا  وأن  اإلحبــاط،  مــع  والتعامــل  اآلخريــن، 

التطــور اللغــوي ومعرفــة القــراءة والكتابــة تســاعد الطفل على الفهــم والتواصل  	
مــن خــالل االســتماع والحديــث والقــراءة والكتابــة، وجميــع هــذه المهــارات مرتبطــة 
فيمــا بينهــا. كمــا تســاعد المعلمــات األطفــال علــى اســتخدام مهــارات التواصــل 
المتناميــة لتعلــم مفاهيــم جديــدة. وتشــمل هــذه المهــارات التــي يطورهــا األطفــال 

مــا يلــي:
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المرحلــة  	 اللغــة عنــد األطفــال فــي هــذه  االســتماع والتحــدث: تتطــور مهــارات 
عندمــا تكــون لديهــم فــرص عديــدة لالســتماع لآلخريــن والتحــدث معهــم. فتتحــدث 
المعلمــات مــع األطفــال طــوال اليــوم، عنــد اللعــب مثــاًل، وفــي وقــت الجلــوس 
فــي مجموعــات، ووقــت الجلــوس مــع الطفــل لوحــده. كمــا يشــجعن األطفــال 
تبــادل المعلومــات واألفــكار والمشــاعر فيمــا بينهــم. وتدعــم المعلمــات  علــى 

مهــارات اللغــة لــدى األطفــال مــن خــالل:

استغالل اهتمامات الطفل في تقديم كلمات ومفاهيم جديدة.	 

ــاًل عــن طريــق اإلضافــة 	  ــر تفصي تشــجيع الطفــل علــى اســتخدام جمــل أطــول وأكث
علــى مــا يقولــه فــي أثنــاء المحادثــة.

طرح أسئلة تشجع التفكير، وتتطلب إجابة أكثر من مجرد قول نعم أو ال.	 

استخدام مفردات غنية؛ أي كلمات غير مألوفة أو صعبة وجديدة على األطفال.	 

وضــع مســميات علــى الرفــوف والصناديــق باللغــة العربيــة ولغــات أخــرى يتحــدث 	 
بهــا األطفــال.

القــراءة المبكــرة: يعــرف معظــم األطفــال فــي هــذه المرحلــة الهــدف مــن وراء  	
إلــى  القــراءة ويتعلمــون تمييــز الكلمــات المســجوعة أو الموزونــة، ويســتمعون 
القصــص ويتحدثــون عنهــا. كمــا يمكــن للعديــد مــن هــؤالء األطفــال فــي هــذه 
المعلمــات  وتســاعد  البســيطة.  الكلمــات  وبعــض  أســمائهم  قــراءة  المرحلــة 

األطفــال علــى تطويــر مهــارات القــراءة المبكــرة مــن خــالل: 

التحــدث عــن شــخصيات القصــة وأحداثهــا وحبكتهــا، وربــط هــذه القصــص بمــا يجــري 	 
فــي المدرســة أو فــي المنــزل.

توفير مواد للعب تشجع على الكتابة أو تظهر أمثلة على الكتابة.	 

مســاعدة األطفــال علــى ســماع االختالفــات فــي األصــوات، وفهــم أن كل حــرف 	 
ــا مــن األصــوات. يمثــل صوًت

لعــب األلعــاب التــي تحتــوي علــى كلمــات وجمــل مســجوعة، واإلنشــاد، وقــراءة 	 
كتــب بلغــة مســّلية.

اإلشارة إلى الحروف والكلمات الموجودة في الكتب وغيرها من األماكن. 	 

مساعدة األطفال على تعلم الحروف الهجائية.	 

الكتابــة المبكــرة: تبــدأ كتابــة األطفــال بخربشــات ثــم تصبــح بعــد ذلــك أشــكااًل  	
تشــبه الحــروف. ومــع مــرور الوقــت تصبــح هــذه األشــكال شــبيهة أكثــر بالحــروف 
الحقيقيــة، ثــم يبــدؤون بكتابــة كلمــات بحســب تهجئتهــم لهــا. وتدعــم المعلمــات 
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ــد األطفــال مــن خــالل: ــة عن تطــور الكتاب

إعطــاء األطفــال أنواًعــا مختلفــة مــن الــورق وأدوات الكتابــة مثــل: أقــالم التلويــن 	 
وأقــالم الحبــر والرصــاص.

تشجيع األطفال على الكتابة وجعلها جزًءا من أنشطتهم اليومية.	 

تعليــم األطفــال كيفيــة الكتابــة فــي أثنــاء كتابتهــم للكلمــات الطفوليــة التــي تــدور 	 
حــول عمــٍل قامــوا بــه أو قصــة مــن تأليفهــم.

ــه مــن 	  ــى مــا يســمعونه ويعرفون ــاًء عل ــة الكلمــات بن تشــجيع األطفــال علــى تهجئ
حــروف وأصــوات.

مهــارات التفكيــر )المهــارات المعرفيــة(. تتطــور مهــارات التفكيــر أو المهــارات  	
المعرفيــة مــع تعلــم األطفــال إلــى التفكيــر بطريقــة أكثر تعقيًدا واتخــاذ القرارات وحل 
ــر لــدى األطفــال الصغــار عندمــا يستكشــفون  المشــكالت، وتتطــور مهــارات التفكي
واســتخدامها  المعلومــات  فــي  التأمــل  أن  كمــا  األســئلة.  ويطرحــون  ويبتكــرون 
نــه مــن َفْهــم العالــم مــن حولــه. والطريقــة التــي يتعامــل  يفتــح للطفــل مــدارك تمكِّ
بهــا األطفــال مــع التعلــم هــي جــزء مهــم أيًضــا مــن مهــارات التفكيــر. فعلــى ســبيل 
المثــال: تســاعد القــدرة علــى التركيــز أو التعامــل مــع اإلحبــاط علــى التعلــم بســهولة 
أكبــر. وتســاعد المعلمــات أطفــال الروضــة علــى تطويــر مهــارات التفكيــر مــن خــالل 
م  ــر مــواد مثيــرة لالهتمــام الســتخدامها، ووقــت كافــي الستكشــافها. وتقــدِّ توفي
اقتراحــات تشــجع علــى لعــٍب وتفكيــٍر أكثــر تعقيــًدا، وتطــرح أســئلة تثيــر تفكيــر الطفــل. 

وفيمــا يلــي بعــض مجــاالت مهــارات التفكيــر التــي قــد تركــز عليهــا مراكــز الروضــة:

سيســتخدمونها  	 التــي  الرياضيــات  مفاهيــم  األطفــال  يستكشــف  الرياضيــات: 
مســتقباًل فــي المراحــل الدراســية. فعلــى ســبيل المثــال: يفــرز الطفــل المــواد فــي 
منطقــة البنــاء إلــى أشــياء يمكــن اســتخدامها للبنــاء أو أشــياء تســتخدم فــي التزييــن 
)وهــذا هــو التصنيــف(، كمــا أنــه يستكشــف الشــكل والملمــس عندمــا يقــوم بعمــل 
فنــي )المقارنــة وفهــم الصفــات(، ويصفــق علــى نغمــات األغنيــة )العــد(. وتدعــم 

المعلمــات تعلــم الرياضيــات ويشــجعنه مــن خــالل:

توفيــر مــواد معينــة كالمكعبــات والخــرز الكبيــر؛ الســتخدامها فــي العــد والفــرز 	 
األنمــاط. وخلــق  والمقارنــة 

التحــدث عــن الرياضيــات واإلشــارة إلــى األرقــام عندمــا يلعــب األطفــال أو فــي أثنــاء 	 
تنــاول الوجبــات واالستكشــاف فــي الخــارج.

ا يالحظه أو كيفية حل مشكلة ما.	  سؤال الطفل عمَّ

تشجيع األطفال على قياس األشياء ومقارنتها.	 
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توفير أدوات ليقوم األطفال بتدوين البيانات والمعلومات.	 

العلــوم: يســأل معظــم األطفــال فــي مرحلــة الروضــة أســئلة عديــدة عــن العالــم.  	
لــذا تشــجع المعلمــات األطفــال علــى االســتطالع واالستكشــاف والتفكيــر بطريقة 
علميــة. فيبــدأ األطفــال بالمالحظــة ثــم التســاؤل ثــم توقــع مــا قــد يحــدث. وبعدهــا 

يقومــون بتجريــب النتائــج وشــرحها. وتدعــم المعلمــات تعلــم العلــوم مــن خــالل:

بها األطفال. 	  توفير مواد يجرِّ

البحــث عــن مواضيــع مــع األطفــال مــن خالل قراءة الكتب، والبحــث عن المعلومات 	 
عبــر اإلنترنــت، والقيــام برحالت ميدانية، واســتضافة خبراء في الفصل.

جعل الطفل يفكر في الحدث وسببه.	 

استخدام كلمات علمية جديدة عدة مرات وفي مواقف مختلفة.	 

تشجيع األطفال على تدوين ما تعلموه ومشاركته مع اآلخرين.	 

ــة: يتعلــم األطفــال المهــارات االجتماعيــة عندمــا يتعلمــون  	 المهــارات االجتماعي
االنســجام مــع اآلخريــن وتكويــن الصداقــات والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات. كمــا 
يتعلــم الطفــل فــي مرحلــة الروضــة عــن نفســه وكيــف ينســجم مــع أســرته وفصلــه 
ومجتمعــه. وتشــمل الدراســات االجتماعيــة أيًضــا االطــالع علــى لغــات األطفــال 
اآلخريــن وثقافاتهــم فــي الفصــل. وقــد تســأل المعلمــة األســر عــن رغبتهــا فــي 

مشــاركة الوصفــات الغذائيــة واألناشــيد والتقاليــد التــي تتمتــع بهــا كل أســرة.

فريــدة.  	 بطــرق  وأفكارهــم  مشــاعرهم  عــن  األطفــال  ــر  يعبِّ اإلبداعيــة:  الفنــون 
ــر الطفــل مــن خــالل لوحــة يرســمها وحــركات إيقاعيــة يقــوم بهــا أو  فيمكــن أن يعبِّ
مــن خــالل اللعــب اإليهامــي والتمثيــل. وألن اإلبــداع يدعــم جميــع مجــاالت التعلــم 
فيمكــن التعبيــر عنــه بعــدة طــرق، بــدًءا مــن كتابــة القصــص إلــى معرفــة كيفيــة منــع 
الثلــج الموجــود فــي حــوض المــاء مــن الذوبــان بســرعة. كمــا تصمــم المعلمــات 
بيئــات تدعــم القــدرات اإلبداعيــة ألطفــال مرحلــة الروضــة، وتوفــر مجموعــة متنوعة 
مــن المــواد متعــددة االســتخدامات )كالصلصــال، واألصــداف، والطباشــير( لتحفيــز 

قــدرة الطفــل علــى اإلبــداع.

ــدة. فقــد  	 ــة مــع أطفــال الروضــة بطــرق عدي ــة: تســتخدم المعلمــات التقني التقني
ــا مــع  ــا إلكترونًي ــا للقيــام بعمــل فنــي، أو يتصفــح كتاًب يســتخدم الطفــل جهــاًزا ذكيًّ
طفــل آخــر، أو يشــاهد مقاطــع مرئيــة عــن األماكــن التــي يتعلمهــا فــي الروضــة. 
التحــدث والتعــاون ومســاعدة  التقنيــة مًعــا يشــجع األطفــال علــى  فاســتخدام 

بعضهــم.
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الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة. يبــدأ الطفــل فــي أثنــاء نمــوه وتطــوره فــي  	
اكتســاب الفهــم وتبنــي المواقــف تجــاه نفســه، ومكانتــه فــي المجتمــع الســعودي، 
ســنوات(   6  -  4 عمــر  )مــن  األطفــال  وسيكتســب  وتاريخهــا.  المملكــة  وثقافــة 
معلومــات حــول األحــداث التاريخيــة المهمــة والشــخصيات الوطنيــة والجغرافيــا 
والتقاليــد الثقافيــة والحقــوق والمســؤوليات وتبــدل الزمــن )معاييــر التعلــم المبكــر 

النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(. 

وسيالحظ على الطفل في هذه المرحلة اآلتي: 	

إظهار فهم لألدوار والشخصيات االجتماعية. )اإلحساس باالنتماء للمجتمع(.	 

إظهار فهم لتسلسل األحداث وتذكر أحداث الماضي وخبراته. )التاريخ(.	 

التعبير عن االهتمام باألزياء السعودية التقليدية. )التقاليد الثقافية(.	 

استكشاف الجوانب الجغرافية للمنطقة المحلية. )الجغرافيا(.	 

الحديــث عــن بعــض الحيوانــات المهمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. )المــوارد 	 
الطبيعية(.

)النظــام 	  يقدمونهــا.  التــي  والخدمــات  االجتماعييــن  المســاعدين  علــى  التعــرف 
االقتصــادي(.

إظهار وعي بمفهوم البيع والشراء. )التبادل االقتصادي(.	 

ــر هــذه المعرفــة وهــذا الفهــم لــدى الطفــل مــن  	 وتســاعد المعلمــات علــى تطوي
خــالل:

توفيــر أنــواع مــن المــواد واألدوات التاريخيــة المثيــرة لالهتمــام ليقــوم األطفــال 	 
ــل: األلعــاب، والصــور، والنقــود(. ــاء اللعــب )مث بالتعامــل معهــا واستكشــافها فــي أثن

ترديد النشيد الوطني مع األطفال.	 

تذكير األطفال بالقوانين الواجب مراعاتها في الفصل والمجتمع.	 

توفير فرص لألطفال لتحمل المسؤوليات.	 

توفير مواد إثرائية )كتب – صور( عن البالد وتاريخها وتقاليدها.	 

قــراءة قصــص عــن شــراء البضائــع وبيعهــا فــي المجتمــع )مثــل: األســواق الصغيــرة، 	 
ومراكــز التســوق الكبيــرة(.
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توفيــر متجــر فــي منطقــة اللعــب الدرامــي حيــث يمكــن لألطفــال التعامــل مــع 	 
الســلع. تبــادل  األمــوال والنقــود وممارســة 

ــة  	 ــة اإلســالمية:)معايير التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربي ــار التربي معي
عــن  األطفــال  زادت معرفــُة  كلمــا   .)2٠١5 ٣-6 ســنوات،  عمــر  أطفــال  الســعودية 
عالمهــم ازداد تطلعهــم وفضولهــم لمعرفــة أســراره أكثــر. ويمكــن للفهــم التأصيلــي 
القــوي لإلســالم الــذي يبــدأ فــي مرحلــة مبكــرة مــن الطفولــة أن يوفــر التوجيــه 
واإلرشــاد الــذي يحتاجــه األطفــال. ولذلــك يتــم تعريــف أطفــال الروضــة علــى الديــن 
وبالنبــي  الخالــق  باللــه  وتعريفهــم  المختلفــة،  وشــعائره  وممارســاته  اإلســالمي 
محمــد - صلــى اللــه عليــه وســلم-. وبنــاًء علــى ذلــك يبــدأ األطفــال ببنــاء الســلوكيات 

األخالقيــة 

وسيالحظ على الطفل في هذه المرحلة اآلتي: 	

البدء بالتعرف على أركان اإلسالم.	 

البدء بممارسة السلوك األخالقي.	 

معاملة مقدمي الرعاية واألهالي باحترام. 	 

تقليد أداء بعض حركات الصلوات وتالوة سور من القرآن الكريم.	 

وتســاعد المعلمــات علــى بنــاء اإليمــان والســلوك اإلســالمي لــدى الطفــل  	
مــن خــالل:

تشجيع األطفال على ممارسة القيم اإلسالمية. 	 

تقديــم مواقــف واقعيــة مناســبة لمســاعدة األطفــال علــى فهــم جوانــب الديــن 	 
اإلســالمي.

الحديث عن أركان اإلسالم الخمسة.	 

وتشــجيع 	  الفهــم  لبنــاء  ببــطء  الكلمــات  وتكــرار  الصــالة  فضــل  عــن  الحديــث 
المشــاركة.

السؤال : كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الروضة غير مناسبة لطفلي؟

الجــواب: يحتــاج األطفــال فــي مرحلــة الروضــة إلــى بيئــة داعمــة ومعلمــات يفهمــن كيفيــة 
تعلــم الطفــل وتطــوره فــي هــذه المرحلــة، ولكــن ليســت كل مراكــز رعايــة األطفــال علــى 
مســتوى عــاٍل مــن الجــودة. وفيمــا يلــي بعــض اإلشــارات التــي تــدل علــى أن المركــز قــد ال 

يتبنــى أفضــل الممارســات المتبعــة فــي رعايــة وتعليــم األطفــال:
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المســاحة غيــر منظمــة واألنشــطة غيــر مثيــرة: يتجــول األطفــال فــي الفصــل وال  	
يشــاركون فــي األنشــطة. أو تتحكــم المعلمــات فــي األنشــطة جميعهــا بحيــث ال 

يتمكــن األطفــال مــن استكشــاف المــواد أو اللعــب مــع بعضهــم بحّريــة.

اســتخدامها  	 يمكــن  ألعاًبــا  أو  بطاقــات  أو  كتًبــا  أو  عمــل  أوراق  األطفــال  ُيعطــى 
بطريقــة واحــدة فقــط، باإلضافــة إلــى مــواد أخــرى ال تجــذب اهتمامهــم، وال تســمح 
لهــم باالختيــار وحــل المشــكالت. ممــا يــؤدي إلــى أن يقــوم جميــع األطفــال بنفــس 

األنشــطة باســتخدام المــواد نفســها.

ال تشــارك المعلمــات فــي األنشــطة مــع األطفــال. فــال يطرحــن أســئلة، وال يقّدمــن  	
اقتراحــات تســاعد األطفــال علــى التعمــق فــي التعلــم، أو قــد يخبــرن األطفــال بمــا 

يجــب عليهــم فعلــه وكيفيــة القيــام بــه.

ال تضــع المعلمــات حــدوًدا واضحــة لســلوكيات األطفــال، أو ال يســتجبن لســلوكيات  	
األطفــال الصعبــة، أو قــد يســتجبن لهــذه الســلوكيات ولكــن بمعاقبــة األطفــال بــداًل 

مــن مســاعدتهم علــى تعلــم مــا يمكنهــم فعلــه.

نــادًرا مــا تتبــادل المعلمــات المعلومــات مــع األســر حــول تقــدم األطفــال، ويتحدثــن  	
معهــم فقــط عنــد وقــوع مشــكلٍة مــا. كمــا أنهــن ال يســألن عــن رغبــات أو مخــاوف 
هــذه األســر. وتبــذل المعلمــات والمراكــز جهــًدا قليــاًل للتواصــل مــع األســر بطــرق 

يمكــن فهمهــا. 

)NAEYC, 2016(

عــن مــاذا تســألين عندمــا تزوريــن مركــز رعايــٍة مــا؟ هــذه قائمــة باألســئلة المهمــة التــي 
يمكــن طرحها:

مــا الخبــرة التــي تتمتــع بهــا المعلمــات فــي مجــال توفيــر احتياجــات أطفــال مرحلــة  	
الروضــة؟

ما الجدول اليومي للطفل في المركز؟ وما مدى مرونته؟ 	

الغــذاء  	 وجبــة  تنــاول  مثــل:  المعتــادة  األنشــطة  مــع  المعلمــات  تتعامــل  كيــف 
األنشــطة؟ بيــن  االنتقــال  وفتــرات 

كم مرة سوف تتواصل معي المعلمات؟ وما هي طريقة التواصل؟ 	

 كيف أشارك في اتخاذ القرارات بشأن رعاية طفلي؟ 	

ما هي سياسات الروضة للمحافظة على صحة وسالمة طفلي؟ 	
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الجــزء الثالث: 
مشــاركة األســرة ودعــم تجارب الطفــل في الروضة 

 السؤال: كيف يمكنني التواصل مع معلمات طفلي؟

الجــواب: يجــب أن يكــون التواصــل دائًمــا ثنائــي االتجــاه- أي أن تتــم مشــاركة المعلومــات 
ــة والتخطيــط لهــا ثــم تبادلهــا بيــن األســرة والمعلمــات علــى حــد ســواء. وفيمــا  المتبادل

يلــي بعــض الطــرق للتواصــل مــع المعلمــات: 

مشــاركة مــا تعرفــه األســرة عــن تقــدم الطفــل واحتياجاتــه وتفضيالتــه. ويشــمل ذلك  	
كاًل مــن المظاهــر النمائيــة وأنشــطة الرعايــة المعتــادة واالهتمامــات واألنشــطة 
فــي المنــزل، بمــا فــي ذلــك عــادات األســر. فاألســرة هــي المعلمــة األولــى للطفــل 

واألكثــر درايــة بــه.

طــرح األســئلة. الســؤال عــن أداء طفلــك أو إذا كان هنــاك شــيء تريديــن االستفســار  	
عنــه، وال تخشــي مــن الســؤال أبــًدا. فالمعلمــات المهنيــات ُيدمنطقــة مــدى أهميــة 

التواصــل المفتــوح وخلــق الشــراكات مــع األســر.

مشــاركة المعلمــات فــي التخطيــط ألفضــل الخبــرات التعليميــة التــي ســيتم تقديمها  	

للطفــل الــذي يتلقــى الرعايــة ضمــن مجموعة.

حضور اللقاءات ومجالس أولياء األمور. 	

السؤال عن كيفية دعم التعلم في المنزل. 	

قضاء بعض الوقت في غرفة الصف، إن أمكن، بهدف التطوع أو المالحظة. 	

مواصلــة  علــى  المنشــغلة  األســر  تســاعد  اآلتيــة  واالســتراتيجيات  اإلرشــادات 
المشــاركة فــي العمليــة التربويــة األســرة هــي أكبــر داعــم للطفــل غالًبــا. ومــع 
ذلــك فــإن الحصــول علــى الوقــت ومعرفــة كيفيــة المشــاركة فــي تعليــم الطفــل 
ــا لألهالــي المنشــغلين بأعمالهــم ومصالحهــم.  يمثــل فــي كثيــر مــن األحيــان تحدًي
ولقــد وجــد الباحثــون فــي مجــال الشــراكة األســرية والمدرســية أن هنــاك مواقــف 
وإجــراءات يمكــن لألهالــي اتخاذهــا ليكــون لهــا تأثيــر حقيقــي علــى نجــاح أطفالهــم 
فــي المدرســة، والجيــد فــي ذلــك هــو أنــه هــذا النــوع مــن الشــراكة والمشــاركة ال 
ــذي ُيحــدث  ــوع ال ــي خــالل ســاعات المدرســة، وهــي مــن الن تتطلــب تفــرغ األهال
فارًقــا فــي تعلــم األطفــال ونجاحهــم األكاديمــي، ويمكــن تطبيقهــا مــع جميــع 
يمكــن  التــي  واإلجــراءات  المواقــف  بعــض  أدنــاه  اســتثناء. وموضــح  بــال  األســر 

ــم األطفــال وتحســينه. ــع األســر تبنيهــا للرفــع مــن مســتوى تعلي لجمي
من هذه المواقف:
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 االتجاهات:

ينبغــي علــى األســرة أن تمــارس دورهــا بصفتهــا المعلــم األول للطفــل. فالمنــزل  	
هــو غرفــة الصــف األولــى لــه، باإلضافــة إلــى معرفــة أوليــاء األمــور بشــخصية الطفــل 

وكيــف يتعلــم ويتفاعــل مــع العالــم.

علــى األســرة كذلــك ممارســة دورهــا بصفتهــا شــريكة فــي تعليــم الطفــل.  	
فالتحــاق الطفــل بالمدرســة والتعليــم الرســمي ال يغيــر مــن مكانــة األســرة المهمــة ودورهــا 
فــي التطــور الســليم للطفــل. لذلــك علــى اآلبــاء واألمهــات البــدء فــي تكويــن عالقــة مــع 
ــد. ــق الجدي ــوا جــزًءا فاعــاًل فــي هــذا الفري ــه- مــن أن يكون ــة عن ــوا - نياب معلمــة الطفــل ليتمكن

 اإلجراءات:

التعبيــر عــن آمالكــم ومعتقداتكــم وتوقعاتكــم لطفلكــم. فمــن الجيــد لألطفــال  	
ــى النجــاح فــي  ــون عــن إيمانهــم الصــادق بقــدرة أطفالهــم عل ســماع آبائهــم يتحدث
المدرســة. فإخبــار األطفــال عــن اآلمــال والتوقعــات التــي نحملهــا لهــم يشــجعهم 

ويســاعدهم علــى اإليمــان بقدرتهــم علــى النجــاح.

تهيئــة وتخصيــص مســاحة للتعلــم فــي المنــزل. فالمنــزل فــي الواقــع هــو المــكان  	
الــذي يتعلــم فيــه الطفــل. لــذا يمكــن إنشــاء مســاحة فــي المنــزل ليلعــب فيهــا 

الطفــل ويقــرأ.

عبــروا عــن اهتمامكــم بتعلــم طفلكــم فــي المركــز. فهــذا يعطــي قيمــة لتعليــم  	
المدرســة. واطرحــوا أســئلة محــددة علــى الطفــل مثــل: “مــا هــي القصــة التــي قرأتهــا 

فــي المركــز اليــوم؟”. 

ــاء واألمهــات  	 ــذا يتوجــب علــى اآلب ا. ل التواصــل مــع معلمــة الطفــل ضــروري جــدًّ
ــة: ــادرة بالتواصــل مــع معلمــة الطفــل حــول األمــور اآلتي المب

 التعبيــر عــن تقديــر األســرة للشــراكة القائمــة بيــن المنــزل والمركــز لمســاعدة الطفل  	
علــى النمــو والنجاح.

 إطــالع المعلمــة عــن تطلعاتكــم لطفلكــم بــكل أريحيــة، وشــاركوا معهــا المعرفــة  	
التــي اكتســبتموها حــول شــخصية طفلكــم وكيــف يتعلــم.

 إخبــار معلمــة طفلكــم أن لديكــم رغبــة قويــة فــي معرفــة كيفيــة دعــم مــا يتعلمــه  	
الطفــل مــن المدرســة لتطبيقــه فــي المنــزل. 

إن الدعــم األســري والمشــاركة فــي عمليــة تعلــم الطفــل يحــدث فارًقــا، وأيمــا فــارق. 
وخيــار االســتثمار فــي هــذه المواقــف واإلجــراءات يبشــر بإحــداث فــرق فــي نجــاح طفلكــم 

فــي المدرســة.
)Buchanan & Buchanan, n.d(
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الســؤال: كيــف يمكننــي أن أدعــم الخبــرات التعليميــة التــي ُتقــدم لطفلــي فــي 
مرحلــة الروضــة وأكــون جــزًءا منهــا؟

الجــواب: مــن أهــم الطــرق لدعــم خبــرات الطفــل التعليميــة أن تقــوم األســرة بمشــاركة مــا 
لديهــا مــن معلومــات حــول اهتمامــات طفلهــا وقدراتــه، والتعــاون مــع المعلمــات للتأكــد 
مــن إدراج هــذه االهتمامــات والقــدرات ضمــن الخطــة الدراســية. وعلى األســرة أن تعلم أن 
الطفــل يأتــي إلــى الفصــل وفــي جعبتــه الكثيــر مــن التصــورات المهمــة والمعــارف الســابقة 
والخبــرات التــي تعتبــر إضافــة للفصــل. ومــا تقرؤونــه عــن عمليــة التخطيــط القائمــة علــى 
االســتقصاء العلمــي التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا الدليــل يوفــر فرصــة عظيمــة إلثــراء 

تخطيــط المعلمــة. وهــذه بعــض اإلرشــادات لتعزيــز العمليــة: 

اســألوا المعلمــة عّمــا يتعلمــه الطفــل )أي عــن موضوع االســتقصاء الذي يدرســونه(،  	
وأطلعوهــا علــى خبراتكــم تجــاه ذلــك الموضــوع، ومــا تعرفونه كأســرة عنــه، وأخبروها 

باهتمامــات الطفــل ومهاراته الخاصة.

وعنــد اندمــاج األطفــال فــي األنشــطة التعلميــة المتعلقــة بالموضــوع الدراســي،  	
شــاركوا مــا لديكــم مــن كتــب وقصــص وأعمــال فنيــة ونحــو ذلــك مــن األشــياء التــي 

تســاهم فــي دعــم عمليــات االســتقصاء والتحــري لــدى األطفــال.

وأخيــًرا، عندمــا تمضــي األنشــطة وعمليــات التحــري واالســتقصاء ُقدًمــا، تأكــدوا مــن 
البحــث عمــا يثبــت تعلــم األطفــال وتقدمهــم فــي الموضــوع الــذي يدرســونه )أشــياء 

يمكــن مشــاهدتها أو أّي أمــٍر يــدل أن عمليــة التعلــم قــد حصلــت(. 
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الجــزء األول: لمحــة نمائية: 

خصائــص نمــو وتطــور األطفــال من عمر )4-٦( ســنوات

السؤال: ما الذي يجب أن أعرفه عن نمو طفلي؟
الجواب: ُتَعد مرحلة الروضة مرحلة تغيير وتحدٍّ وفرٍص بالنسبة لألطفال. 

يحقق األطفال في المرحلة العمرية ما بين 4 - 6 سنوات قفزات معرفية هائلة، ويمرون 
بتغيرات كبيرة تسمح لهم بتطوير القدرات اآلتية:

المسؤولية الفردية: وتعني قدرة األطفال على االختيار وتحّمل المسؤولية على  	
أفعالهم.

التوجيه الذاتي: يأخذ األطفال زمام المبادرة بمساعدة أو بدون مساعدة اآلخرين. 	

التفكير المنطقي: يستخدم األطفال المنطق وما يعرفونه الستخالص النتائج. 	

يؤثر هذا النمو في التطور البدني واالجتماعي والعاطفي والمعرفي واللغوي للطفل، 
عملية  في  ومشاركته  للطفل،  العام  التصور  تشكيل  في  دوًرا  الروضة  مرحلة  وتلعب 

التعلم مدى الحياة.

السؤال: كيف يمكنني دعم نمو وتطور طفلي؟ 
الجواب: إليِك بعض األمور التي تساهم في دعم الطفل ليستعد لمرحلة الروضة من 
ا لو استطاع الطفل القيام بها قبل التحاقه بمرحلة  4-6 سنوات وسيكون من المفيد جدًّ

الروضة من 4-6سنوات:

يتحدث ويعطي فرصة لآلخرين بالتحدث. 	

يتبع التعليمات. 	

يلعب ويتعاون مع اآلخرين. 	

يتولى شؤونه بنفسه، مثل: الذهاب إلى دورة المياه أو ربط حذائه. 	

يختار المواد واألنشطة بشكل مستقل. 	

يقضي وقًتا في الرسم وقص الورق وبناء المكعبات. 	

يعرف بعًضا من حروف الهجاء واألرقام. 	

يســتخدم األرقــام والعــد فــي األنشــطة اليوميــة. مثــاًل: يســتطيع أن يعــرف عــدد  	
األطبــاق التــي يجــب أن توضــع علــى الطاولــة للعشــاء.

دليل األسرة لمرحلة الروضة من 
عمر )4- 6 سنوات(

القسم الثاني
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الجــواب: إليــِك بعــض األمــور التــي تشــجع الطفــل وتزيــد مــن حماســه لبــدء مرحلــة أطفــال 
الروضــة )مــن 4-6 ســنوات(:

تســتطيعين أيتهــا األم دعــم انتقــال الطفــل إلــى مرحلــة تعليميــة جديــدة، ومعلمــات 
وأصدقــاء جــدد، وتســهيل هــذه العمليــة عليــه مــن خــالل القيــام بالخطــوات اآلتيــة:

احرصــي علــى زيــارة الروضــة بصحبــة الطفــل قبــل البدايــة الفعليــة للدراســة، ودعــي  	
الطفــل يتعــرف علــى معلمتــه.

اقرئــي كتًبــا تتحــدث عــن بدايــة الدراســة مــع طفلــك، وتتحــدث عــن األمــور التــي  	
يتوقــع حدوثهــا فــي المدرســة.

عــّودي الطفــل علــى نظــام الروضــة قبــل البدايــة الفعليــة للدراســة، مثــل: مراعــاة  	
أوقــات النــوم واالســتيقاظ.

خّصصــي وقًتــا كل يــوم للحديــث مــع طفلــك عــن أحــداث يومــه بعــد عودتــه مــن  	
الروضــة.

اقرئي جميع المالحظات واألوراق التي ترسلها الروضة مع الطفل. 	

أسألي المعلمة عن كيفية دعم تعلم الطفل في أثناء وجوده في المنزل. 	
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الجزء الثاني: جودة البرنامج :
ريــاض  بأطفــال  الخاصــة  الجــودة  عاليــة  الرعايــة  مراكــز  مواصفــات 

األطفــال

السؤال : ما الذي يحتاجه أطفال مرحلة الروضة من معلماتهم؟ 

المرحلــة،  النمــو فــي هــذه  إلــى معلمــات يدركــن خصائــص  الجــواب: يحتــاج األطفــال 
ــة فيمــا بيــن األطفــال، ويعرفــن الطــرق المثلــى لتعلمهــم فــي  ويفهمــن الفــروق الفردي

هــذه المرحلــة.

الطرق المثلى لتعلم األطفال في مرحلة 
أفضل الممارسات المهنيةالروضة 

مقّدمــي  مــع  التفاعــل  خــالل  مــن  الطفــل  يتعلــم 
ــة كل  ــن يشــعرونه باألمــان واألهمي ــار الذي ــة الكب الرعاي

التعلــم والتطــور.  يــوم، ممــا يســاعده علــى 

اســتقبال  	 وقــت  مــن  لحظــة،  كل  المعلمــات  تســتثمر 
الطفــل إلــى وداعــه فــي نهايــة اليــوم، للتعــرف علــى كل 

طفــل واالســتماع إليــه والتفاعــل معــه برفــق. 

يتعلــم الطفــل مــن خــالل اللعــب النشــط، والعملــي، 
مفاهيــم  يتعلمــون  الروضــة  فأطفــال  “والذهنــي”: 
متنوعــة فــي الرياضيــات واللغــة والعلــوم والدراســات 
االجتماعيــة والفنــون مــن خــالل االستكشــاف والتجربــة 
واللعــب وحــل المشــكالت. ويكتشــفون كذلــك كيفيــة 
إيجــاد األجوبــة عــن األســئلة التــي تنشــأ لديهــم. ويتعلــم 
األطفــال أيًضــا مــن خــالل اللعــب والتفاعــل مــع اآلخريــن.

أشــياء  	 وتقــدم  والتعلــم،  اللعــب  بيــن  المعلمــة  تدمــج 
تســاعد  لتجــارب  وتخطــط  التعلــم،  علــى  تحفزهــم 
األطفــال علــى اســتخدام مهــارات متنوعــة مثــل: تســجيل 
تعلمهــم مــن خــالل الكتابــة والرســم، واســتخدام أدوات 
لفحــص بعــض المــواد وحــل المشــكالت مًعــا. واألهــم 
مــن ذلــك كلــه هــو أن األطفــال مشــاركون ومنجــزون 
فــي األنشــطة تماًمــا، وليســوا فقــط مجــرد مراقبيــن أو 

متفرجيــن. 

الجديــدة  األفــكار  ربــط  خــالل  مــن  األطفــال  يتعلــم 
بمــا يعرفونــه مســبًقا ومــا يمكنهــم فعلــه. كلنــا نتعلــم 
الجديــدة  المعلومــات  ربــط  لنــا  يتســنى  عندمــا  أفضــل 

الســابقة.  بمعارفنــا 

تحديــات لألطفــال تســاعدهم علــى  	 المعلمــات  تقــدم 
أو  خبــرات  إدخــال  خــالل  مــن  تعلمهــم  فــي  التقــدم 
الوقــت  وفــي  الفصــل،  علــى  إثرائيــة  جديــدة  إضافــات 
والمعــارف  الخبــرات  تبــادل  إلــى  تدعوهــم  نفســه 

الســابقة.

عالمــه  استكشــاف  خــالل  مــن  الطفــل  يتعلــم 
بأنهــم  الروضــة  أطفــال  يتميــز  معنــى.  ذا  وجعلــه 
األشــياء  يستكشــفون  وبينمــا  نشــطون.  متعلمــون 
والمــواد يطــورون أفــكاًرا حــول كيفيــة حــدوث األشــياء 

أفكارهــم. بتجربــة  ويقومــون  ومســبباتها، 

تســاعد المعلمــة األطفــال علــى فهــم تجاربهــم من خالل  	
ــرة لالهتمــام يســتطيعون لمســها  تزويدهــم بمــواد مثي
والتجربــة  البحــث  علــى  وتشــجعهم  واستكشــافها، 

والتفكيــر فــي كيفيــة حــدوث األشــياء ومســبباتها.
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يحتــاج  الموجــه.  التعلــم  خــالل  مــن  الطفــل  يتعلــم 
األطفــال فــي مرحلــة الروضــة إلــى أشــخاص كبــار مــن 
ــى المالحظــة والبحــث عــن أســاليب  ــن عل حولهــم قادري

والمســتمر. الجديــد  التعلــم  تشــجع  مختلفــة 

قــد تســتخدم المعلمــات االســتراتيجيات اآلتيــة لمســاعدة 
طفلــك علــى التعلــم: 

تعطــي الطفــل حــق االختيــار لتنمــي روح االســتقاللية  	
لديــه.

بطريقــة  	 التفكيــر  علــى  الطفــل  تســاعد  أســئلة  تســأل 
. مختلفــة

تدرك وتقدر جهود كل طفل. 	

تضيف تحديات لألطفال. 	

تسأل األطفال عن األمور التي يتعلمونها. 	

تشــجع األطفــال علــى التفكيــر فــي المهــارات والمعــارف  	
التــي يتعلمونهــا.

 السؤال: ما أهم األمور التي يجب أن أجدها في روضة طفلي؟ 

الجــواب: تشــتمل مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة علــى خمســة مقومــات تســاعد 
ــن البحــث عــن المراكــز التــي تتصــف بمــا يلــي: الطفــل علــى التعلــم والتطــور، لــذا يتعّي

تركــز علــى إيجــاد مجتمــع مــن المتعلميــن الــذي يهتمــون ببعضهــم: فالعالقــات  	
اإليجابيــة بيــن األطفــال مــع بعــض مــن جهــة، ومــع معلماتهــم مــن جهــة أخــرى 
تســاعدهم علــى الشــعور باالنتمــاء وأهميــة كل طفــل. لذلــك يتعيــن علــى أوليــاء 

األمــور الحــرص علــى معلمــٍة تقــوم باآلتــي:

تشــجع األطفــال علــى العمــل مــع شــركاء وفــي مجموعــات صغيــرة لمســاعدة  	
بعضهــم بعًضــا، ومشــاركة األفــكار مــع اآلخريــن، وتكويــن الصداقــات مــع األقــران.

تحترم أفكار األطفال. 	

تراعي ثقافة األطفال ولغاتهم جميًعا دون استثناء. 	

تركــز علــى التدريــس الــذي يدعــم نمــو الطفــل وتعلمــه: تقــوم المعلمــة بترتيــب  	
الفصــل وإحضــار المــواد وتخطــط لألنشــطة التي تدعم تعلــم األطفال واهتماماتهم، 

لذلــك يتعيــن علــى أوليــاء األمــور البحــث عــن معلمــة تقــوم باآلتــي: 

وتخصــص  	 التعلــم،  مــن  مختلفــة  أنــواع  مــع  يتناســب  بمــا  الصــف  غرفــة  ترتــب 
مســاحة الجتماعــات األطفــال، وللطــاوالت التــي يعملــون عليهــا فــي مجموعــات، 

الفرديــة. ومســاحات هادئــة لألعمــال 

تنظــم أنشــطة تثيــر اهتمــام األطفــال وتتحــدى مهاراتهــم وتســاعدهم علــى حــب  	
التعلــم.

تشجع األطفال على التفكير العميق. 	
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الطفــل  	 َفَروضــة  الدراســي:  بنــاء خبــرات تعلــم مــن خــالل المنهــج  تركــز علــى 
تقــدم منهًجــا وأهداًفــا تربويــة توضــح أهــم المعــارف والمهــارات التــي ينبغــي لطفــل 
مرحلــة الروضــة تعلمهــا وكيفيــة تعلمــه لهــا. والمعلمــات يســتخدمن هــذه المناهــج 
لتخطيــط للــدروس واألنشــطة. لذلــك يتعيــن علــى أوليــاء األمــور البحــث عــن معلمــة 

تقــوم باآلتــي:

تنتبــه لمــا يثيــر اهتمــام الطفــل ومــا يعرفــه ســابًقا، واألمــور التــي يكــون مســتعًدا  	
ــا. لتعلمهــا الحًق

تتحــدث عــن أهــداف األطفــال مــع أســرهم، وتستكشــف األمــور التــي تريــد هــذه  	
األســر أن يتعلمهــا أبناؤهــا.

تركــز علــى تقييــم تطــور األطفــال وتعلمهــم: يســاعد التقييــم المنتظــم المعلمات  	
فــي فهــم مــا يعرفــه كل طفــل ومــا يمكنــه فعلــه. ويســاعد ذلــك أيًضــا فــي تحديــد 
المــواد واألنشــطة والخبــرات التــي يجــب إضافتهــا لمســاعدة األطفــال علــى مواصلــة 

التعلــم. ولتقويــم تعلــم الطفــل وتطــوره تقــوم المعلمــة باآلتــي:

رســوماتهم  	 مــن  نمــاذج  وتجمــع  عنهــم،  مالحظــات  وتــدون  األطفــال  تراقــب 
وكتاباتهــم.

توثق تعلم األطفال وأنشطتهم من خالل التصوير الفوتوغرافي والفيديو. 	

تســتخدم قوائــم تدقيــق وتقييــم لتحــدد الجوانــب التــي يحتــاج فيهــا األطفــال إلــى  	
دعــم.

تركــز علــى تطويــر العالقــات مــع األســر: فالمعلمــة تعمــل جاهــدة لتبنــي عالقــات  	
قائمــة علــى الثقــة مــع أوليــاء األمــور، وتــدرك أن الوالديــن همــا أهــم شــخصين فــي 

حيــاة الطفــل. لذلــك يتعيــن علــى أوليــاء األمــور البحــث عــن معلمــة تقــوم باآلتــي:

 تستمع إلى أهداف األسر ومخاوفها. 	

تشجع األسر على المساهمة بطرق مختلفة في تعليم أطفالها. 	

تحترم االختالفات الثقافية واللغوية لألسر، وتحاول التواصل بلهجتهم. 	

تشارك األسر باستمرار بمعلومات عن تعلم أطفالها. 	

السؤال: كيف تبدو البيئة المادية في الروضات ذات الجودة العالية؟

الجــواب: فــي المقــام األول يجــب أن توفــر هــذه البيئــة فرًصــا لألطفــال لالستكشــاف 
والتعلــم باســتقاللية.
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يتطــّور أطفــال الروضــة عندمــا يتمّكنــون مــن العمــل باســتقاللية إضافــة إلــى العمــل ضمــن 
مجموعــات صغيــرة مــع أقرانهــم. وهــم يعشــقون تجريــب مهاراتهــم الجديــدة، واالندمــاج 
فــي المحادثــات، والتحكــم بخياراتهــم. وإن تقســيم غرفــة الصــف إلــى مراكــز تعليميــة 

يســاعدهم علــى تحقيــق هــذه األشــياء كلهــا. 

وعندمــا تقــوم المعلمــات بتنظيــم صفوفهــن وتقســيمها إلــى مناطــق للتعلــم فإنهــن 
ــي: ــم”، وهــي كاآلت ــم التعل ــر مــا يســمى بمهــارات “تعل يســاعدن األطفــال علــى تطوي

االستقاللية والمجازفة. 	

المثابرة. 	

المبادرة. 	

اإلبداع واالبتكار. 	

المنطق واالستدالل. 	

حل المشكالت. 	

ســتختلف غــرف صــف مرحلــة الروضــة )عمــر 4-6 ســنوات( عــن بعــض، حيــث تأخــذ شــكاًل 
ــا فــي بــادئ األمــر مــن حيــث المســاحة المكانيــة وترتيــب األثــاث. ثــم تأخــذ  ــا معيًن وترتيًب
شــكاًل آخــر مــع بدايــة ظهــور اهتمامــات األطفــال للمعلمــة وتبــدل هــذه االهتمامــات 

وتغيرهــا. ولكــن يجــب أن تشــتمل جميــع هــذه الغــرف علــى اآلتــي: 

مساحات لحفظ أعمال األطفال وأغراضهم الشخصية. 	

مكان مخصص الجتماع األطفال. 	

مســاحات مختلفــة للبحــث والنشــاط )بحيــث تحتــوي علــى طــاوالت كبيــرة وأرضيــات  	
أنشــطة  لتنفيــذ  واضحــة  حــدود  ذات  ومســاحات  الجماعيــة،  للمشــاريع  مفتوحــة 

معرفيــة معينــة )كأنشــطة الفنــون والرياضيــات وقــراءة الكتــب، ونحــو ذلــك(.

أماكن هادئة. 	

أماكــن لتنظيــم وترتيــب المــواد )بحيــث توضــع المســميات عليهــا ليتمكــن األطفــال  	
مــن إعــادة المــواد إلــى أماكنهــا الصحيحــة( والمشــاريع التــي لــم تنتــِه بعــد. 

أماكن لعرض أعمال األطفال. 	

وهــذه عينــة مــن المناطــق التعليميــة التــي يمكــن مشــاهدتها فــي غــرف صــف أطفــال 
الروضــة:

منطقة القراءة و الكتابة و االستماع 	

منطقة العمليات المعرفية / اإلدراكية ) الرياضيات / األلعاب االدراكية ( 	

منطقة الطبيعة و العلوم  	
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منطقة االيقاع و الحركات اإليقاعية 	

منطقة الفن و اإلدراك الحسي 	

منطقة اللعب الدرامي / الخيالي 	

منطقة المكعبات و االكسسوارات 	

منطقة التقنية  	

)Copple et al. 2014(
الســؤال: كيــف تخطــط المعلمــات المهنيــات للخبــرات التعليميــة التي ُســتقدم 

ألطفــال مرحلــة الروضــة )من4-6 ســنوات(؟

الجــواب: تخطــط المعلمــات للخبــرات الخاصــة التــي تدعــم النمــو والتطــور األمثــل ألطفال 
مرحلــة الروضــة )مــن 4-6 ســنوات(. وفيمــا يلــي بعــض االعتبارات المهمــة الواجب مراعاتها 

عنــد القيــام بعمليــة التخطيط:

تعتمــد المعلمــات فــي مراكــز ريــاض األطفــال عاليــة الجــودة علــى مــا يعرفــه األطفال  	
ومــا يســتطيعون فعلــه، ويقمــن بمســاعدتهم علــى التوســع وتعلــم مــا يجهلونــه 
المــواد والخبــرات  المعلمــات  توفــر  قــدرات جديــدة. فعندمــا  تجريــب  أو محاولــة 
التــي تشــكل تحدًيــا لألطفــال، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه يمكــن القيــام بهــا بمســاعدة 

بســيطة؛ فإنهــن يهيئــن هــؤالء األطفــال للنجــاح. 

وعندمــا تختــار المعلمــات مــواد وأنشــطة واســتراتيجيات الســتخدامها مــع األطفــال،  	
فإنهــن يأخــذن بعيــن االعتبــار مــا يســمى بـــ “التدريــس المتمايــز”. وأول مــا تقــوم بــه 
المعلمــة هــو البنــاء علــى معرفتهــا األساســية حــول تطــور الطفــل، ثــم تســتخدم 
بعينــه  طفــل  كل  وقــدرات  احتياجــات  لفهــم  والمشــاهدة  المالحظــة  أســلوب 
)لذلــك علــى أوليــاء األمــور عنــد زيــارة الفصــل االنتبــاه للمعلمــات اللواتــي يقمــن 
بالمالحظــة الصفيــة بصــورة غيــر رســمية ويســجلن المالحظــات، ونحــو ذلــك(، وأخيــًرا 
تأخــذ المعلمــة بعيــن االعتبــار مــا تعرفــه عــن ثقافــة كل طفــل وأســرته. لذلــك تضــع 

المعلمــات الخطــط الدراســية اســتناًدا إلــى اآلتــي:

مثــل:  	 4-6 ســنوات(  )مــن عمــر  الروضــة،  يحتاجــه معظــم أطفــال مرحلــة  مــا 
الرياضيــات  أنشــطة  أثنــاء  فــي  ويقيســونها  يعّدونهــا ويصنفونهــا  التــي  األشــياء 

الطفــل(. بتطــور  )المعرفــة 

مــا يحتاجــه أطفــال بعينهــم فــي هــذه المرحلة، مثــل: توفير كتب ذات مســتويات  	
مختلفــة حســب مهــارات األطفــال فــي القراءة )مالحظة األطفــال بصورة فردية(.

وســائل لدعــم أســرة كل طفــل وثقافتــه -البيئــة التــي ينتمــي إليهــا- مثــل: قــول  	
بعــض الكلمــات المهدئــة بلغــة الطفــل التــي يتحدثهــا فــي المنــزل )العالقــات مــع 

األســر واألهالــي(.
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التعليميــة، واختيــار  	 تســتفيد المعلمــات مــن معرفتهــن باألطفــال فــي تحديــد األهــداف 
التــي تســاعد علــى تحقيــق هــذه األهــداف.  اســتراتيجيات التعليــم المناســبة 

التــي  	 واألنشــطة  األطفــال  تقــدم  لمتابعــة  الطــرق  مــن  العديــد  المعلمــات  تســتخدم 
الحًقــا. لــه  التخطيــط  يجــب  الــذي  مــا  لمعرفــة  يــوم  كل  يمارســونها 

معرفــة مــا هــو مهــم بالنســبة لألســر فيمــا يتعلــق بتطــور أطفالهــا وتعلمهــم. إذ تحــرص  	
المعلمــات علــى االجتمــاع باألســر، وينظــرن إليهــا علــى أنهــا شــريكة فــي عمليــة التخطيــط. 

الجــواب: تســتخدم المعلمــات عمليــة التخطيــط التــي تقــوم علــى االســتقصاء العلمــي، 
وعلــى االســتفادة مــن اهتمامــات األطفــال ومعارفهــم الجماعيــة والفرديــة. 

االســتقصاء  موضــوع  بتحديــد  بالطفــل  الخاصــة  التعليميــة  لألنشــطة  التخطيــط  يبــدأ 
الــذي سيدرســه الطفــل. ويقــع االختيــار علــى هــذه المواضيــع فــي غالــب األمــر بنــاًء علــى 
اهتمامــات الطفــل واكتشــافاته )مثــاًل: عندمــا يالحــظ الطفــل مبنــًى جديــًدا قيــد اإلنشــاء 
وهــو فــي طريقــه إلــى الروضــة، أو عندمــا يشــاهد حشــرة فــي ســاحة اللعــب(، أو قــد تقــوم 
المعلمــات باختيــار المواضيــع اســتناًدا إلــى مــا يعرفنــه عــن اهتمامــات األطفــال. ثــم تتبــع 
المعلمــات سلســلة مــن الخطــوات التــي ُتبنــى باســتمرار علــى اســتجابات كل طفــل بعينــه 

ومــدى اندماجــه وتقدمــه. وقــد تأخــذ العمليــة الشــكل اآلتــي: 
تقوم المعلمة بالتالي:

اختيار موضوع استحوذ على اهتمام األطفال.. ١

فهــم معرفــة مــا يعرفــه األطفــال عــن هــذا الموضــوع مــن قبــل ومــا يريــدون معرفتــه . 2
أكثر.

ــى المعلومــات التــي جمعتهــا المعلمــة . ٣ ــاء عل ــة لألطفــال بن ــم أنشــطة تعليمي تقدي
ــر. ــر وأكث ــر مــواد ليتحــروا ويتعلمــوا عنهــا أكث منهــم، وتوفي

ثم تأتي مرحلة التأمل فيما تعلمه األطفال، وما الذي يريدون عمله بعد ذلك.. 4

ــى  ــة مــن أجــل الحصــول عل ــاء ســير هــذه العملي تتواصــل المعلمــات مــع األســرة فــي أثن
مزيــد مــن المعلومــات حــول اهتمامــات الطفــل، وكيــف يمكــن تضميــن هــذه االهتمامــات 

فــي عمليــة التخطيــط.

الســؤال: مــا الــذي يتعلمــه األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن 4-6 ســنوات( 
فــي المراكــز ذات الجــودة العاليــة؟

الجــواب: تركــز المعلمــات علــى تخطيــط األنشــطة والخبــرات التــي تتنــاول جميــع 
مجــاالت النمــو الرئيســة عنــد الطفل. فالطفل يســتمر في التطور علــى كافة األصعدة: 
ــا، وفــي مجــال اللغــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة، وفــي مهــارات  ــا وعاطفيًّ ا واجتماعيًّ جســديًّ

التفكيــر )المعرفيــة(. لذلــك تدعــم المعلمــات التعليــم فــي كل هــذه المجــاالت. 
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ــه وســاقيه )مهــارات  	 ــي يحــرك بهــا الطفــل ذراعي ــى الطريقــة الت التطــور البدنــي إل
العضــالت الكبــرى(، والطريقــة التــي يســتخدم بهــا العضــالت الصغــرى فــي تحريــك 
بيــن  التــوازن والتــآزر  الصغــرى(، وإلــى تطويــر  العضــالت  أصابعــه ويديــه )مهــارات 
أعضائــه. ويســاعد لعــب األطفــال فــي الخــارج والقيــام باألنشــطة البدنيــة علــى بنــاء 
ــر. كمــا  ــز بشــكل أفضــل، وتقليــل اإلحســاس بالتوت ــة، والتركي عظــام وعضــالت صحي
أن تركيــب األحاجــي المصــورة وممارســة الكتابــة والرســم واللعــب بالطيــن هــي مــن 
ــد األطفــال.  ــن عن ــع واليدي ــى تطــور التحكــم فــي األصاب ــي تســاعد عل األنشــطة الت
وتســاعد مراكــز رعايــة وتعليــم األطفــال عاليــة الجــودة فــي دعــم التطــور البدنــي عــن 

طريــق: 

توفيــر فــرص لممارســة مهــارات محــددة مثــل: التــوازن أو رمــي الكــرات. فهــذه  	
المهــارات البســيطة تســاعد فــي بنــاء مهــارات أكثــر تعقيــًدا، مثــل: ممارســة الرياضــة 

ــة. ــة واأللعــاب البدني والحــركات اإليقاعي

تعليم األطفال كيفية التحرك بأمان ضمن المساحة المكانية.	 

خروج األطفال إلى الساحة الخارجية وممارسة األنشطة الحركية.	 

مساعدة األطفال على التعلم والممارسة وتقديم المساعدة حسب الحاجة.	 

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد واألدوات التــي تبنــي قــدرة التحكــم فــي 	 
اليــد واألصابــع.

كمــا تســاعد المعلمــات وهــذه المراكــز فــي حــل بعــض المشــكالت المهمــة التــي  	
تتعلــق بالصحــة والســالمة. فمــن خــالل مســاعدة األطفــال علــى الحفــاظ علــى 
النظافــة، واالهتمــام بصحــة الفــم واألســنان، واتباع نظام غذائي صحي، وممارســة 
أســاليب الراحــة، ومعرفــة الوظائــف الجســدية األساســية يتعلــم األطفــال تحمــل 
المملكــة  فــي  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  )معاييــر  بأنفســهم  صحتهــم  مســؤولية 

العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(.

التطــور االجتماعــي يســاعد الطفــل علــى التعايــش مــع اآلخرين. وكلما كبــر األطفال  	
ازداد تفاعلهــم مــع اآلخريــن بطــرق أكثــر تعقيــًدا، وأظهــروا اعتــزاًزا أكبــر بإنجازاتهــم ألن 

مشــاعر األنــا والــذات تصبــح قويــة لديهــم فــي هــذه المرحلة، 

تســعى المعلمــات إلــى دعــم المهــارات االجتماعيــة عنــد األطفــال فــي هــذا العمــر  	
مــن خــالل:

ا، وإشــراكهم فــي األنشــطة الجماعيــة، وتكويــن 	  تشــجيعهم علــى العمــل ســويًّ
الصداقــات والحفــاظ عليهــا، وحــل الخالفــات الشــخصية بينهــم )معاييــر التعلــم 
المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 

 .)2٠١5
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كما تساعد المعلمات في تطوير المهارات االجتماعية عن طريق: 	

تهيئة غرفة الصف والتخطيط ألنشطة تساعد على العمل الجماعي.	 

التحدث مع األطفال عن مواضيع تهمهم واإلنصات إلى كل طفل باحترام.	 

شرح أساليب مساعدة اآلخرين والمشاركة معهم وحل المشكالت بينهم.	 

اإلشارة إلى األمور المفيدة التي يقولها األطفال أو يفعلونها. 	 

اقتراح طرق وأساليب للتواصل مع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.	 

التطــور العاطفــي يســمح للطفــل بفهــم مشــاعره ومشــاعر اآلخريــن. واألطفــال فــي 
الســلوك  تنظيــم  علــى  عاليــة  قــدرة  لديهــم  ســنوات(  عمــر6-4  )مــن  الروضــة  مرحلــة 
)أي التحكــم الذاتــي( مــن خــالل انتظــار دورهــم، وتوقــع فتــرات االنتقــال بيــن الحصــص 
واألنشــطة، وإيجاد طرق لتهدئة أنفســهم، وإدارة الشــعور باإلحباط. وتســاعد المعلمات 
األطفــال فــي التعــرف علــى مشــاعرهم، والتحــدث والتعبيــر عنهــا، وإظهــار االهتمــام 
باآلخريــن. كمــا يدعمــن تطــور التحكــم الذاتــي لديهــم، وهــو القــدرة علــى إدارة المشــاعر 
والســلوك )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 

٣-6 ســنوات، 2٠١5(. 

وتساعد المعلمات األطفال على تطوير المهارات العاطفية من خالل: 	

ــر الوقــت الكافــي 	  ــرام لجميــع األطفــال، وتشــجيع جهودهــم، وتوفي إظهــار االحت
لمشــاركة المشــاعر.

التحدث عن العواطف وطرق التعبير عنها.	 

تهيئــة غــرف الصــف والتفاعــل مــع األطفــال بأســاليب تســاعدهم علــى تطويــر 	 
الضبــط الذاتــي.

تطــور اللغــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة: ويشــمل هــذا الجانــب مــن التطــور فهــم  	
اللغــة والتواصــل مــن خــالل االســتماع والحديــث والقــراءة والكتابــة. وتعــد معرفــة 
القــراءة والكتابــة مــن أهــم المحــاور التــي ينبغــي التركيــز عليهــا فــي مرحلــة الروضــة 
)مــن عمــر 4-6 ســنوات(، فهــذه المهــارات هــي التــي سيســتخدمها الطفــل طــوال 
حياتــه. ويبنــي األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن عمــر 4-6 ســنوات( مهــارات اللغــة 

ومعرفــة القــراءة والكتابــة عــن طريــق:

االســتماع والتحــدث: يملــك األطفــال، خــالل فتــرة وجودهــم فــي الروضــة، العديــد  	
مــن الفــرص للتحــدث واالســتماع إلــى اآلخريــن فــي مجموعــات صغيــرة أو كبيــرة، 
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ــة. وتدعــم  ــدة للعمــل الجماعــي، أو العمــل مــع المعلمــة بصــورة فردي ــا عدي وفرًص
المعلمــات مهارَتــي التحــدث واالســتماع، مــن خــالل:

عــرض مفــردات جديــدة علــى األطفــال فــي أثنــاء تعلمهــم العلــوم والرياضيــات 	 
والقــراءة والفنــون، وفــي أوقــات اللعــب الخارجــي.

إعطــاء األطفــال فرصــة الحديــث عــن معرفتهــم الســابقة بالموضــوع، وربطهــا مــع 	 
خبراتهم.

تشجيع األطفال على تبادل أطراف الحديث فيما بينهم. 	 

السماح لألطفال بوصف ما يقومون به وما يالحظونه.	 

القــراءة: يملــك األطفــال مهــارات وخبــرات قرائيــة مختلفــة، ولدعــم جميــع األطفــال  	
فــي مواصلــة تطويــر مهــارات القــراءة المبكــرة تقــوم المعلمــات بمــا يلــي:

مشــاركة الكتــب، وتقديــم أنــواع مختلفــة مــن المطبوعــات، مثــل: وضــع ملصقــات 	 
علــى الرفــوف بمســمياتها. 

القــراءة مــع األطفــال كل يــوم ســواء كانــت فــي مجموعــات أم بشــكل فــردي، 	 
ــدة مــن الكتــب فــي الفصــل. ــواع عدي ــر أن وتوفي

تعليم األطفال أصوات الحروف، وكيفية دمج هذه األصوات لتكوين كلمات.	 

ممارســة ألعــاب تســاعد األطفــال علــى فهــم األصــوات والحــروف، مثــل: األلعــاب 	 
التــي تحتــوي علــى ســجع أو ألعــاب المطابقــة.

تشجيع األطفال على التحدث عن الكتب.	 

الكتابــة: يســتخدم األطفــال العديــد مــن المهــارات عندمــا يبــدؤون فــي الكتابــة،  	
ــة، ويتبــع  ــأداة الكتاب ــدًءا مــن إتقــان التحكــم فــي اليــد واألصابــع إلــى اإلمســاك ب ب
ذلــك إنشــاء أشــكال شــبيهة بالحــروف أو كتابــة الحــروف نفســها. كمــا يبــدأ األطفــال 
األكبــر عمــًرا بكتابــة األحــرف بدقــة أكثــر. ويمكــن للمعلمــات دعــم تطــور هــذه 

المهــارة مــن خــالل:

توفير العديد من مواد الكتابة )أقالم- أوراق - سبورة لوحية(.	 

توفير فرص عديدة لممارسة الكتابة خالل جميع فقرات البرنامج اليومي.	 

تشجيع األطفال على الكتابة ألغراض متعددة.	 

تشجيع األطفال على كتابة قصص من تأليفهم. 	 
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تقدير الجهود المبذولة في محاولة الكتابة.	 

باالكتشــاف  	 المهــارات  هــذه  تتطــور  التفكيــر:  ومهــارات  المعرفيــة  العمليــات 
والمالحظــة واإلبــداع وطــرح األســئلة والقيــام بمهــام جديــدة وحــل المشــكالت. 
وتســاعد المعلمــات األطفــال فــي التخطيــط لمــا ســيقومون بــه، وتشــجعهم علــى 
وتشــمل  القــرارات.  اتخــاذ  عمليــة  فــي  وتشــركهم  العميــق،  والتفكيــر  المناقشــة 
مناطــق التعلــم التــي تنّمــي مهــارات اإلدراك والتفكيــر كاًل مــن الرياضيــات والعلــوم 
والفنــون اإلبداعيــة والتقنيــة )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(. 

ولبناء مهارات التفكير واالستمتاع بالتعلم تقوم المعلمات باآلتي: 	

لــدى 	  مــا  علــى  والبنــاء  األدوات،  مــع  وتفاعلهــم  األطفــال  اندمــاج  مالحظــة 
ســابقة. معــارف  مــن  األطفــال 

فيمــا 	  بعدهــا  والتفكيــر  ســيفعلونه،  لمــا  التخطيــط  علــى  األطفــال  مســاعدة 
تعلمــوه. 

تشجيع األطفال على مناقشة األفكار فيما بينهم. 	 

إشراك األطفال في عملية اتخاذ القرار. 	 

تشجيع األطفال على تسجيل ومشاركة ما تعلموه.	 

التأكــد مــن أن مراكــز التعلــم )الرياضيــات والعلــوم والفنــون، وغيرهــا( مليئــة بمــواد 	 
االستكشــافات حســب  فــي  بمفردهــم  اســتخدامها  لألطفــال  يمكــن  متنوعــة 

اهتماماتهــم الشــخصية. 

ُنُهــج التعلــم: والمقصــود بُنُهــج التعلــم هنــا الســلوكيات والمواقــف التــي يتخذهــا  	
األطفــال تجــاه الخبــرات التعليميــة )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(، وهــذا يشــمل االهتمــام وحــب 
االســتطالع والقــدرة علــى االنتبــاه والمثابــرة فــي إتمــام المهــام والتفكيــر المنطقــي 
وحــل المشــكالت بشــكل فــردي وجماعــي. ومــع نمــو األطفــال وتطورهــم تعكــس 

نهــج التعلــم تفضيالتهــم الفرديــة فــي عمليــة التعلــم. 

وتدعم المعلمات ُنُهج التعلم عن طريق: 	

مالحظة األطفال لفهم أساليب التعلم الخاصة بهم والنهج المفضل لديهم. 	 

تشجيع األطفال على متابعة اهتماماتهم.	 

وأنشــطة 	  ذاتيــة  أنشــطة  فــي  للمشــاركة  الوقــت لألطفــال  مــن  الكثيــر  توفيــر 
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المعلمــة. تقودهــا 

إشــراك األطفــال فــي حــل المشــكالت عــن طريــق اســتخدام األســئلة التــي تبــدأ بـــ 	 
“أتســاءل” وطلــب آرائهــم حــول الموضــوع.

المنتــج 	  امتــداح  مــن  بــداًل  وتركيزهــم،  لمثابرتهــم  األطفــال  بجهــود  اإلشــادة 
النهائــي.

الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة: يكتســب األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن  	
عمــر 4-6 ســنوات( مــع نموهــم وتطورهــم فهًمــا، ويتخــذون موقًفــا حــول أنفســهم 
ومكانتهــم فــي المجتمــع الســعودي، وحــول ثقافــة المملكــة وتاريخهــا. وسيكتســب 
المهمــة  التاريخيــة  األحــداث  حــول  معلومــات  ســنوات(   6-4 عمــر  )مــن  األطفــال 
والشــخصيات الوطنيــة والجغرافيــا والتقاليــد الثقافيــة والحقــوق والمســؤوليات 
وتبــدل الزمــن )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

أطفــال عمــر ٣-6 ســنوات، 2٠١5(. 

وسيالحظ على الطفل في هذه المرحلة اآلتي: 	

معرفــة مســؤولية كل فــرد والواجــب عليــه تجــاه المجتمــع. )اإلحســاس باالنتمــاء 	 
للمجتمــع(.

معرفة حقوق وواجبات الفرد والمجتمع. )اإلحساس باالنتماء للمجتمع(.	 

اإلشارة إلى الوقت عند الحديث عن أحداث الماضي أو المستقبل. )التاريخ(.	 

التعرف على األطعمة واألطباق التقليدية. )التقاليد الثقافية(.	 

استكشاف الجوانب الجغرافية للدولة والمنطقة. )الجغرافيا(.	 

الحديــث عــن بعــض الحيوانــات التــي تعيــش فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 	 
)المــوارد الطبيعيــة(.

الحديث عن الملكيات والشراكات. )النظام االقتصادي(.	 

إظهار وعي بمفهوم المقايضة. )التبادل االقتصادي(.	 

ــر هــذه المعرفــة وهــذا الفهــم لــدى الطفــل مــن  	 وتســاعد المعلمــات علــى تطوي
خــالل:

توفيــر أنــواع مــن المــواد التاريخيــة المثيــرة لالهتمــام ليقــوم األطفــال بالتعامــل 	 
معهــا واستكشــافها )األلعــاب القديمــة، الصــور، النقــود، األزيــاء الشــعبية، أدوات 

الطبــخ القديمــة(.
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ترديد النشيد الوطني مع األطفال.	 

تكليف األطفال بمهاٍم يقومون بها في الفصل.	 

دعوة ضيوف إلى الفصل للحديث عن األحداث التاريخية وخبرات العمل الواقعية.	 

توفير مواد أدبية عن البالد وتاريخها وتقاليدها.	 

توفير مواد ثقافية في منطقة اللعب الدرامي.	 

توفير مواد للعب وتمثيل أدوار من القصص والقيام بالتبادالت االقتصادية.	 

ازداد تطلعهــم  	 التربيــة اإلســالمية: كلمــا زادت معرفــُة األطفــال عــن عالمهــم 
وفضولهــم لمعرفــة أســراره أكثــر. ويمكــن للفهــم التأصيلــي القــوي لإلســالم الــذي 
يبــدأ فــي مرحلــة مبكــرة مــن الطفولــة أن يوفــر التوجيــه واإلرشــاد الــذي يحتاجــه 
اإلســالمي  الديــن  علــى  المرحلــة  هــذه  أطفــال  تعريــف  يتــم  ولذلــك  األطفــال. 
وممارســاته وشــعائره المختلفــة، وتعريفهــم باللــه ســبحانه وتعالــى والنبــي محمــد - 
صلــى اللــه عليــه وســلم-. وبنــاًء علــى ذلــك يبــدأ األطفــال ببنــاء الســلوكيات األخالقية 
)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر ٣-6 

ســنوات، 2٠١5(. 

وسيالحظ على الطفل في هذه المرحلة اآلتي: 	

المشاركة في ترديد آيات وسور من القرآن الكريم بشيٍء من االستقاللية.	 

الحديث عن أركان اإلسالم الخمسة.	 

إظهار بعض األخالق اإلسالمية.	 

معاملة الوالدين ومقدمي الرعاية باحترام.	 

التعرف على بعض أسماء الله الحسنى.	 

وتســاعد المعلمــات علــى بنــاء اإليمــان والســلوك اإلســالمي لــدى الطفــل مــن  	
خــالل التالــي:

ــة مناســبة لمســاعدة 	  ــم مواقــف واقعي ــم األطفــال مــن خــالل تقدي  دعــم تعل
ــن اإلســالمي. ــم الدي األطفــال علــى فهــم تعالي

رواية قصص دينية مناسبة.	 

أن تكون المعلمة قدوة بسلوكها. 	 
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الشــعائر 	  بعــض  األطفــال  لتقليــد  اإليهامــي  المنطقــة  فــي  مــكان  تخصيــص 
الدينيــة.

السؤال: كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الحضانة مناسبة لطفلي؟ 

الجــواب: يحتــاج األطفــال فــي مرحلــة الروضــة مــن عمــر )4-6( ســنوات إلــى بيئــة داعمــة 
ومعلمــات يفهمــن كيفيــة تعلــم الطفــل وتطــوره فــي هــذه المرحلــة. وتتميــز فصــول 
أطفــال مرحلــة الروضــة فــي المراكــز عاليــة الجــودة بكثــرة حركــة األطفــال فيهــا. ولكــن 
فــي بعــض األحيــان قــد نصــادف بعــض الممارســات التــي ال تســاعد األطفــال علــى التعلــم 

والتطــور. ومــن هــذه الممارســات علــى ســبيل المثــال: 

يقضــي األطفــال الكثيــر مــن الوقــت فــي مقاعدهــم، وتقــوم المعلمــات فــي الغالــب  	
بتدريــس المجموعــة بأكملهــا فــي وقــت واحــد، وال يلعــب األطفــال وال يعملــون مــع 

بعضهــم كثيًرا.

ــم  	 ــة للتعل ــا- أوراق عمــل وكتــب تماريــن وبطاقــات تعليمي يســتخدم األطفــال- غالًب
المجــردة )مثــل  المفاهيــم  المعلمــات مــن األطفــال تعلــم  والممارســة، وتتوقــع 
المكعبــات(؛  )مثــل  واألدوات  المــواد  اســتخدام  مــن  االســتفادة  دون  الجمــع( 

المفهــوم. لمســاعدتهم علــى فهــم هــذا 

ــا لجعــل األطفــال  	 ــل: الملصقــات أو الهداي تعتمــد المعلمــات أســلوب المكافــأة مث
يقومــون بأعمالهــم، كمــا يمتدحــن عمــل األطفــال باســتخدام كلمــات ال تســاعد 
األطفــال علــى فهــم مــا هــو الجيــد فــي عملهــم )مثــل: القــول: “عمــل رائــع!” أو 
“لطيــف!”( بــداًل مــن اســتخدام جمــل المديــح الفعــال مثــل “لقــد حاولــت مــرات 

عديــدة لتعثــر علــى هــذا الجــواب”. 

ــات والقــراءة(  	 ــل: الرياضي ــة )مث ــة التقييــم علــى بعــض المجــاالت المعرفي تركــز عملي
ويغفــل غيرهــا مــن المجــاالت. 

فــال تســتخدم المعلمــات التقييمــات إال فــي نهايــة المشــروع أو عنــد نهايــة العــام  	
الدراســي، وبالتالــي ال يملكــن الكثيــر مــن الفــرص لتعديــل أســلوب التعلــم حســب 

احتياجــات األطفــال.

ال تتواصــل المعلمــات بانتظــام مــع األســر واألهالــي، وقــد يتواصلــن معهــم فقــط فــي 
حــال وجــود مشــكلة مــا.

أال تعلميــن عّمــا تســألين عندمــا تزوريــن مركــز رعايــٍة مــا؟ هــذه قائمــة باألســئلة 
يمكــن طرحهــا: التــي  المهمــة 

الخاصــة  	 توفيــر االحتياجــات  المعلمــات فــي مجــال  بهــا  تتمتــع  التــي  الخبــرة  مــا 
الروضــة؟ مرحلــة  بأطفــال 
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ما الجدول اليومي للطفل في المركز؟ وما مدى مرونته؟ 	

الغــذاء  	 وجبــة  تنــاول  مثــل:  المعتــادة  األنشــطة  مــع  المعلمــات  تتعامــل  كيــف 
والحصــص؟ األنشــطة  بيــن  االنتقــال  وفتــرات 

كــم مــرة ســوف تتواصــل معــي المعلمــات؟ هــل سأســاعد فــي اتخــاذ القــرارات  	
بشــأن رعايــة طفلــي؟

ما هي سياسات الروضة للمحافظة على صحة وسالمة طفلي؟ 	

الجزء الثالث: مشاركة األسر: 
مشاركة ودعم تجارب الطفل في الروضة 

الســؤال: مــا الطــرق الفعالــة التــي يمكننــي مــن خاللهــا التواصــل مــع معلمــات 
؟ طفلي

الجــواب: يجــب أن يكــون التواصــل دائًمــا ثنائــي االتجــاه؛ أي أن تتــم مشــاركة المعلومــات 
ــة والتخطيــط لهــا ثــم تبادلهــا بيــن األســرة والمعلمــات علــى حــد ســواء. وفيمــا  المتبادل

يلــي بعــض الطــرق للتواصــل مــع المعلمــات: 

مشــاركة مــا تعرفــه األســرة عــن تقــدم الطفــل واحتياجاتــه وتفضيالتــه، ويشــمل ذلك  	
كاًل مــن المظاهــر النمائيــة وأنشــطة الرعايــة المعتــادة واالهتمامــات واألنشــطة 
فــي المنــزل، بمــا فــي ذلــك عــادات األســر. فاألســرة هــي المعلــم األول للطفــل 

واألكثــر درايــة بــه.

طــرح األســئلة. الســؤال عــن أداء طفلــك أو إذا كان هنــاك شــيء تريديــن االستفســار  	
عنــه، وال تخشــي مــن الســؤال أبــًدا. فالمعلمــات المهنيــات يدركــن مــدى أهميــة 

التواصــل المفتــوح وخلــق الشــراكات مــع األســر.

مشــاركة المعلمــات فــي التخطيــط ألفضــل الخبــرات التعليميــة التــي ســيتم تقديمها  	
للطفــل الــذي يتلقــى التعليــم ضمــن مجموعة.

حضور اللقاءات ومجالس أولياء األمور. 	

السؤال عن كيفية دعم التعلم في المنزل. 	

قضاء بعض الوقت في غرف الصف، إن أمكن، بهدف التطوع أو المالحظة. 	

اإلرشــادات واالســتراتيجيات اآلتيــة تســاعد األســر المنشــغلة علــى مواصلــة المشــاركة 
ــة  ــة التربوي فــي العملي

"األســرة هــي أكبــر داعــم للطفــل غالبــًا. ومــع ذلــك فــإن الحصــول علــى الوقــت ومعرفــة 
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كيفيــة المشــاركة فــي تعليــم الطفــل يمثــل - فــي كثيــر مــن األحيــان- تحدًيــا لألهالــي 
المنشــغلين بأعمالهــم ومصالحهــم. ولقــد وجــد الباحثــون فــي مجــال الشــراكة األســرية 
ــو اتخذوهــا؛ ســيكون لهــا  ــي وإجــراءات ل ــاك مواقــف إذا تبناهــا األهال والمدرســية أن هن
تأثيــر حقيقــي علــى نجــاح أطفالهــم فــي المدرســة، والجيــد فــي ذلــك هــو أنــه هــذا النــوع 
مــن الشــراكة والمشــاركة ال تتطلــب تفــرغ األهالــي خــالل ســاعات المدرســة، وهــي مــن 
ــا فــي تعلــم األطفــال ونجاحهــم األكاديمــي، ويمكــن تطبيقهــا  النــوع الــذي ُيحــدث فارًق
ــاه بعــض المواقــف واإلجــراءات التــي يمكــن  مــع جميــع األســر بــال اســتثناء. وموضــح أدن

لألســر جميعهــا تبنيهــا للرفــع مــن مســتوى تعليــم األطفــال وتحســينه.
ومن هذه المواقف:

االتجاهات:

ينبغــي علــى األســرة أن تمــارس دورهــا بصفتهــا المعلــم األول للطفــل. فالمنــزل  	
هــو غرفــة الصــف األولــى لــه، باإلضافــة إلــى معرفــة أوليــاء األمــور بشــخصية الطفــل 

وكيــف يتعلــم ويتفاعــل مــع العالــم.

علــى األســرة كذلــك ممارســة دورهــا بصفتهــا شــريكة فــي تعليــم الطفــل.  	
فالتحــاق الطفــل بالمدرســة والتعليــم الرســمي ال يغيــر مــن مكانــة األســرة المهمــة 
ودورهــا فــي التطــور الســليم للطفــل. لذلــك علــى اآلبــاء واألمهــات البــدء فــي تكوين 
عالقــة مــع معلمــة الطفــل ليتمكنــوا - نيابــة عنــه- مــن أن يكونــوا جــزًءا فاعــاًل فــي 

هــذا الفريــق الجديــد.

ومن اإلجراءات:

ــروا عــن آمالكــم ومعتقداتكــم وتوقعاتكــم لطفلكــم. فمــن الجيــد لألطفــال  	 عب
ــى النجــاح فــي  ــون عــن إيمانهــم الصــادق بقــدرة أطفالهــم عل ســماع آبائهــم يتحدث
المدرســة. فإخبــار األطفــال عــن اآلمــال والتوقعــات التــي نحملهــا لهــم يشــجعهم 

ويســاعدهم علــى اإليمــان بقدرتهــم علــى النجــاح.

تهيئــة وتخصيــص مســاحة للتعلــم فــي المنــزل. فالمنــزل فــي الواقــع هــو المــكان  	
الــذي يتعلــم فيــه الطفــل. وعندمــا يلتحــق الطفــل بالتعليــم النظامــي خصصــوا مكاًنــا 

معيًنــا فــي منازلكــم ليواصــل الطفــل تعلمــه فيــه.

عبــروا عــن اهتمامكــم بتعلــم طفلكــم فــي المدرســة؛ فهــذا يعطــي قيمــة لتعليــم  	
المدرســة. واطرحــوا أســئلة محــددة علــى الطفــل مثــل “مــا هــي القصــة التــي قرأتهــا 

فــي المدرســة اليــوم؟” فاهتمامكــم محفــز كبيــر لألطفــال.

ــاء واألمهــات  	 ــذا يتوجــب علــى اآلب ا. ل التواصــل مــع معلمــة الطفــل ضــروري جــدًّ
ــة: ــادرة بالتواصــل مــع معلمــة الطفــل حــول األمــور اآلتي المب

 التعبيــر عــن تقديــر األســرة للشــراكة القائمــة بيــن المنــزل والمدرســة لمســاعدة 	 
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الطفــل علــى النمــو والنجــاح.

 إطــالع المعلمــة عــن آمالكــم وأحالمكــم لطفلكــم بــكل أريحيــة؛ وشــاركوا معهــا 	 
المعرفــة التــي اكتســبتموها حــول شــخصية طفلكــم وكيــف يتعلــم.

 إخبــار معلمــة طفلكــم أن لديكــم رغبــة قويــة فــي معرفــة كيفيــة دعــم مــا يتعلمــه 	 
الطفــل مــن المدرســة لتطبيقــه فــي المنزل.

إن الدعــم األســري والمشــاركة فــي عمليــة تعلــم الطفــل يحــدث فارًقــا، وأيمــا فــارق. 
وخيــار االســتثمار فــي هــذه المواقــف واإلجــراءات يبشــر بإحــداث فــرق فــي نجــاح طفلكــم 

فــي المدرســة" .
)Buchanan & Buchanan, n.d.( 

الســؤال: كيــف يمكننــي أن أدعــم الخبــرات التعليميــة التــي تقــدم لطفلــي فــي 
مرحلــة الروضــة وأكــون جــزًءا منهــا؟ 

الجــواب: مــن أهــم الطــرق لدعــم خبــرات الطفــل التعليميــة أن تقــوم األســرة بمشــاركة مــا 
لديهــا مــن معلومــات حــول اهتمامــات طفلهــا وقدراتــه، والتعــاون مــع المعلمــات للتأكــد 
مــن إدراج هــذه االهتمامــات والقــدرات ضمــن الخطــة الدراســية. علــى األســرة أن تعلــم 
أن الطفــل يأتــي إلــى غرفــة الصــف وفــي جعبتــه الكثيــر مــن التصــورات المهمــة والمعــارف 
الســابقة والخبــرات التــي تعتبــر إضافــة للمعلمــة. وهــذه بعــض اإلرشــادات لتعزيــز عمليــة 
التخطيــط القائمــة علــى االســتقصاء التــي تقــرأ عنهــا هنــا فــي هــذا الدليــل وُتعــد فرصــة 

رائعــة لمشــاركة المعلمــة فــي التخطيــط: 

اســألوا المعلمــة عمــا يتعلمــه الطفــل )أي عــن موضوع االســتقصاء الذي يدرســونه(،  	
وأطلعوهــا علــى خبراتكــم تجــاه ذلــك الموضــوع، ومــا تعرفونــه بصفتكــم أســرة عنــه، 

أو أطلعــوا المعلمــة علــى اهتمامــات الطفــل ومهاراتــه الخاصــة.

وبمجــرد اندمــاج األطفــال فــي األنشــطة التعلميــة المتعلقــة بالموضــوع الدراســي،  	
تبــدأ األســرة بمشــاركة مــا لديهــا مــن كتــب وقصــص وأعمــال فنيــة ونحــو ذلــك مــن 

األشــياء التــي تســاهم فــي دعــم عمليــات االســتقصاء والتحــري لــدى األطفــال.

وأخيــًرا، عندمــا تمضــي األنشــطة وعمليــات التحــري واالســتقصاء قدًمــا، تأكــدوا مــن 
البحــث عمــا يثبــت تعلــم األطفــال وتقدمهــم فــي الموضــوع الــذي يدرســونه )أشــياء 

يمكــن مشــاهدتها، أو أي شــي يثبــت أن عمليــة التعلــم قــد حصلــت(.
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 ٣-٦ عمــر  )مــن  الروضــة  أطفــال  مرحلــة  لألســرة:  تعريفــي  كتيــب 
ســنوات(

ُيقترح لكل روضة توفير كتيب تعريفي بحيث يتضمن:

رسالة ترحيبية. 	

بيان عن فلسفة ومنهجية الروضة. 	

نظرة عامة عن سياسات الروضة.  	

قائمة بأسماء الموظفات. 	

تعريفهــا  	 العاليــة:  الجــودة  ذات  )مــن ٣-6 ســنوات(  الروضــة  أطفــال  رعايــة  مراكــز 
عملهــا”. وطريقــة  وأهميتهــا 

مــا الــذي يجــب معرفتــه عــن تعلــم طفلــي وتطــوره؟ )نظــرة عامــة موجــزة - مرحلــة  	
الروضــة وريــاض األطفــال(. إضافــة رابــط للفيديوهــات.

كيف يمكنني دعم تعلم طفلي وتطوره؟ )نصائح(. 	

ماذا سيتعلم طفلي في الروضات ذات الجودة العالية؟  	

كيف تبدو الروضة عالية الجودة؟  	

ــا عــن دور  	 مــا ذا ســتقدم المعلمــة لطفلــي؟ ســيتضمن هــذا القســم بياًنــا قويًّ
االســتقصاء.  علــى  القائــم  والتعلــم  للتدريــس  وســيطة  بصفتهــا  المعلمــة 

كيف ستبدو البيئة التعليمية المادية؟ )يشمل اعتبارات الصحة والسالمة(.  	

كيف سيبدو اليوم االعتيادي؟ )الجدول اليومي، أعمال الرعاية االعتيادية(.  	

كيف يمكنني إعداد طفلي لالنتقال إلى الروضة أو فصل جديد؟ 	

ما وسائل التواصل مع معلمة طفلي؟ 	



92 92دليل األسرة |  أدلة تطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )٠-٦( سنوات

المراجع
Buchanan, Tom and Karen Buchanan. ”School Involvement that Counts.“ 

NAEYC. Accessed November 2, 2020. https://www.naeyc.org/our-
work/families/school-involvement-that-counts.

Copple, Carol E., Derry Koralek, Kathy Charner, and Sue Bredekamp 
)eds.(. Developmentally Appropriate Practice: Focus on Kindergart-
eners. Washington, DC: NAEYC, 2014.

”DAP with Preschoolers, Ages 3-5.“ NAEYC. Accessed November 2, 2020. 
https://www.naeyc.org/resources/topics/dap/preschoolers.

Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Early Learning Standards: Children 3-6 
Years Old. Riyadh: Tatweer Company for Educational Services, 2015. 

NAEYC. The What, Why, and How of High-Quality Programs for Pre-
schoolers: The Guide for Families. Washington, DC: NAEYC, 2016.

Luckenbill, Julia, Aarti Subramaniam, and Janet Thompson. This is Play: 
Environments and Interactions that Engage Infants and Toddlers. 
Washington, DC: NAEYC, 2019.


