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كلمة على سبيل التَّقديم
فل ومنّوه العقلي والعاطفّي، وقد أشار  ُل مرحلة الّطفولة الّلبنة األساسيَّة في تطّور الطِّ تُشكِّ

يَّة هذه املرحلة في مؤّلفاتهم وأبحاثهم منذ عهٍد بعيد.  فالسفة وعلماء التَّربية إلى أهمِّ
فل تقوم في املاضي القريب على تلقينه وتعليمه بعض املبادئ الّلغويَّة واملهارات  كانت تربية الطِّ
فل كائناً ينبغي الوصول به بسرعة إلى مرحلة البلوغ،  احلياتيَّة األساسيَّة انطالقاً من اعتبار الطِّ
وتهيئته لتحّمل األعباء احلياتيَّة بصورة ناجعة، ومن هذا املنطلق اعُتبرَت مرحلة الّطفولة دهليزاً 
فِل أن ميُرَّ به سريعاً ليفضي في نهاية املطاف إلى البلوغ، ولكن مع تقّدم اجملتمعات  ال بُّد للطِّ
فل لدى علماء التَّربية ازداد الوعُي  ه للطِّ املعاصرة والتغييرات العميقة التي طرأت على التوجُّ
فل، وصار هناك تأكيٌد  فولة في التَّكوين العاطفي والنَّفسي والتَّربوّي للطِّ بأهميَّة مرحلة الطُّ

فل.  على ضرورة إشباع احلاجات النفسيَّة والعاطفيَّة للطِّ
فل وتهيئته  لقد صارت الرَّوضُة هي املكان الذي يساهم مساهمة فّعالة في إشباع حاجات الطِّ
على أكمل وجه كي يصبح عضواً فاعالً وناجحاً في مجتمعه، ومع التغيُّرات التي طرأت على 
اجملتمعات احلديثة أصبح لزاماً على رياض األطفال أن تُغيِّر من أساليب الرِّعاية والّتربية التي كانت 
متَّبعة فيها منذ عهودٍ قريبة. لقد طال هذا التغيير شّتى مناحي العمليَّة التَّربويَّة في الرَّوضة 
فل وانتهاًء بالعالقة العاطفيَّة وأساليب التَّعليم  مة للطِّ بدءاً من الفعالّيات واألنشطة املقدَّ
هات  املّتبعة مع األطفال. إنَّ هذه التغييرات اقتضت تهيئة مربّيات يتمتَّعن بكفاءات تالئم التوجُّ
م ملربّيات رياض  واملناهج احلديثة في تربية األطفال، ومن هنا أتت احلاجُة إلى هذا الُكتيِّب الذي يُقدِّ

األطفال توضيحات إداريَّة ومواّد تربويَّة ومقترحاٍت عمليَّة بأسلوٍب سهٍل واضٍح ومفهوم.
لقد متّ تقسيم الُكتيِّب بشكٍل يجعل استعماله أمراً ميسوراً، وروعيت في إعداده االحتياجات 
ة ملربّيات رياض األطفال دون إطالٍة أو إسهاب، ولكنَّ هذا ال يعني بأّي حاٍل من  األساسيَّة وامللحَّ
األحوال أّنه ينبغي على املربِّية أن تكتفي مبا ورد في هذا الكتيِّب من مقترحات وأساليب تربويَّة 
لع أيًضا على الكُتب واملراجع املقترحة في نهاية  للّتعاُمل مع األطفال، بل ينبغي عليها أن تطَّ
ة ليس على املربّيات  الكتيِّب لالستزادة، وال شّك عندي أنَّ هذا سيعود بالّنفع والفائدة اجلمَّ

فحسب بل وعلى األطفال - فلذات أكبادنا- أيًضا. 

عزيزتي المربِّية! 
إنَّ العمل في رياض األطفال رسالة تربويَّة من أسمى ما مُيكن لإلنسان أن يحمله، وهو إلى جانب 
ذلك متعة خالصة ال تضاهيها أّية متعة في هذا الوجود، إّنها متعة أن تري أمام ناظريِك إنساناً 
ينمو ويتكّوُن وجدانّياً وفكرّياً يوماً بعد يوم، وأنِت ال تتَّخذين من كّل هذا موقف املتفرِّج الذي ال 
م شيئاً بل تشاركني بشكٍل فّعاٍل، ومتنحني هذه الكائنات البريئة ُعصارة فكرك وخالصة  يقدِّ

جتربتك ومعرفتك في دروب هذه احلياة. 
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املربّيات الفاضالت
منا لُكنَّ في هذا الكتيِّب مواّد تربوّية ومقترحاٍت مفيدة لتكون لُكّن عوناً في  أرجو أن نكون قد قدَّ
ل في املستقبل القريب مالمح  عملكّن مع أطفالنا، وتنشئة األجيال اجلديدة التي سوف تُشكِّ

مجتمعنا وصورته الّصادقة. 

فاطمة أبو أحمد قاسم 
زة للتَّعليم ما قبل االبتدائي  املفتِّشة املركِّ
في الوسطني: العربي والبدوّي.
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توطئة
يرورة التَّربويَّة البنية التحتيَّة ملاهيَّة العمل في رياض األطفال.  يُكوِّن الطفُل والسَّ

يرورة الّتربوية في جهاز الّتربية هي عمليَّة متواصلة ، تترّكز في تطوير الّشخصية املتمّيزة  السَّ
لكّل طفل منذ حلظة دخوله إلى إطار الرَّوضة/الُبستان اّلتي تلّبي حاجاته اجلسدّية، العاطفّية، 
االجتماعّية، والذهنيَّة، وتُتيُح له استنفاد قدراته وتنمية اإلبداع الكامن في داخله وتوسيع 

مجاالت اهتماماته .
يتطلَُّب حتقيق األهداف الّتربوية في الرَّوضة/الُبستان معرفة مهنّية واسعة وعميقة، إدراكاً 
وحّساً مرهفاً، وإمياناً راسخاً مبقدرة كّل فرد على املساهمة في هذا الّنسيج االجتماعّي وفي 

الّنشاطات املتنّوعة املقترحة. 
رة وُطُرق حتقيقها على الّنهج  نعتمد عند تخطيطنا لألهداف الّتربوّية في جيل الّطفولة املبكِّ
بات  الّتكاُملي الذي يتطّرق إلى كّل مجاالت الّنمّو والعالقات املتبادلة املتعّددة االجّتاهات بني مركِّ

شخصّية الطفل وبني ُمكوِّنات البيئة التي يعيش فيها.
تشيُر األبحاث في البالد وفي العالم إلى وجود مسار منّو متواصل يعتمد على اإلحساس باألمان 
رة. لهذه  الذي يكتسبه الطفل من خالل العالقات العاطفية االجتماعية األولى في حياته املُبكِّ
هنيَّة وحتصيالته العلمية فيما بعد، باإلضافة إلى أهمية  العالقات تَأثير كبيرعلى قدراته الذِّ
هنيَّة عند األطفال الصغار من املهّم التركيز أيًضا على  اكتساب املعرفة وتطوير القدرات الذِّ

تطورهم العاطفّي واالجتماعّي أثناء وجودهم في الرَّوضة/الُبستان.
بيئة الرَّوضة/الُبستان غنّية باحملّفزات املناسبة لنمّو األطفال وتطّورهم وتقّدم لهم ُفرصاً ملمارسة 

فعالّيات ممتعة. 
جودة هذه الفعالّيات وتنّوعها هي حلقة إضافّية لتوطيد العالقة بني الطفل واملُربِّية التي تلعُب 
ا في الوساطة بني املعايشة العاطفية التي يكتسبها األطفال وبني العالم الفكري. دوراً مهمًّ

واقم  ُم كتيِّب اخلطوط املوّجهة للعمل في رياض األطفال، لُكّن –وللطَّ أّيتها املربّيات العزيزات! يُقدِّ
التربويَّة العاملة في رياض األطفال - بإيجاز شديد مواضيع متعّددة غايتها حتقيق األهداف 
سة للعمل في رياض األطفال  املركزّية للعمل في الروضات، كما نعرض هنا الّرؤية التربوية املؤسِّ
في جميع أنحاء البالد. أّما النموذج العيني املميز للروضة فتقوم على بلورته مديرة الرَّوضة/

الُبستان مبشاركة الطاقم التربوي، ويبنون معاً الفعالّيات املالئمة ألطفال روضتهم مبا يتناسب 
مع اجملتمع الذي ينتمون إليه .

هني، التي مير بها  يعرض الُكتيُِّب مراحل النمّو اجلسدي والعاطفّي واالجتماعّي واللغوّي والذِّ
أطفال الرَّوضة/الُبستان. هذه اجملاالت التي يتعّلُق بعضها ببعض يؤثُِّر أحدها في اآلخر ويتأثَُّر 
د هنا على أهميَّة البيئة وتأثيرها على النمو والتطّور واقتراح وسائل لتهيئة  أحدها باآلخر، ونؤكِّ

مناخ سليم في الرَّوضة/الُبستان.
كما نستعرض في إطار عمل الطاقم األنظمة، والقوانني والفعالّيات الروتينيَّة للبرنامج اليومّي 
، وتنظيم البيئة التربوّية واستقطاب األهل كي يسهموا في دفع العمليَّة التربوية في الرَّوضة/

الُبستان .
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إنَّ تخطيط وتنظيم العمل في روضة األطفال يساعد املُربِّية على حتقيق األهداف التربوية، مبا في 
ذلك تخطيط املركبات التربوية واإلداريَّة. كما يعرض الُكَتيِّب مجاالت الّنواة للمنهاج التعليمي 
في الرَّوضة/الُبستان واألسس التي يتّم حسبها اختيار املضامني ومدى مالءمتها جملموعة األطفال 
ودمجها في برنامج الرَّوضة/الُبستان آخذين بعني االعتبار املعارف التي اكتسبها األطفال خالل 

جتاربهم السابقة . 
الفرضيَّة األساسية هي أّن البيئة الداعمة التي تتيح للطفل إمكانيَّة املشاركة في فعالّيات 

متنوّعة، تُعزِّز التعّلم لديه، وتُوفِّر املتعة وتقّوي ثقته بقدراته وشعوره باالنتماء .
آمل أن تكون هذه اخلطوط املوّجهة ركيزًة للعمل بجودة عالية تقود جهاز التعليم للطفولة 
املبّكرة إلى إجناز تربوّي وقيمي يالئم التغّيرات والتطّورات التي تطرأ على اجملتمع، مع احلفاظ على 

ممّيزات روضة األطفال واحتياجات األطفال في هذا اجليل.
شكراً لطاقم التعليم ما قبل االبتدائي على ما بذله من جهٍد وإعمال للفكر في سبيل 

إجناز هذا العمل. 

سيما حّداد- َمايفيت
مديرة قسم الّتعليم ما قبل االبتدائي
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مدخل
للسنوات األولى من حياة الطفل أهمية قصوى، وتأثير كبير على صقل شخصيته فيما بعد. 
تشّكل الرَّوضة/الُبستان إطاراً تربوياً وفضاًء مهّماً لألطفال من سن الثالثة حتى السادسة، 
ل  رة وتشكِّ وتساهم بشكل فّعال في تطّورهم، وهي تُلّبي احتياجاتهم في مرحلة الطفولة املبكِّ
عتبة لدخول جهاز التعليم العاّم ألّنها جزء ال يتجّزأ منه، لذلك من املهم أن تكون مرحلة الرَّوضة/

الُبستان ممتعة للطفل وألهله وأن تترك في قلوبهم ذكريات جميلة وأن متنح الطفل شعوراً 
باألمان يصحبه في املستقبل طوال مسيرته التعليمية في مختلف املراحل التالية.

يتّعرف الّطفل في الرَّوضة/الُبستان يتعّرف الطفل على مجموعة األتراب )أبناء جيله( فينشأ 
بينهم التواصل والتفاعل االجتماعي على مختلف أنواعه. يُذوُِّت األطفال األعراف االجتماعية، 
ويكتسبون عادات وتقاليد اجتماعيَّة مألوفة، وينمو لديهم وعٌي عاطفّي، وتعاطف مع اآلخرين، 
وحّس بالعدل االجتماعي. إن التجارب واملمارسات اخملتلفة، التي تُتيحها الرَّوضة/الُبستان لألطفال 
تكسبهم معرفة بالعالم الذي يعيشون فيه من خالل ممارساتهم اخملتلفة وحسب الفرص 
املتاحة لهم، وبفضولهم الفطري يبحثون  ويكتشفون ويحّلون املشكالت ويُطوِّرون قدراتهم 

في شّتى اجملاالت.
مُيارس األطفال في الرَّوضة/الُبستان الّلعب مبختلف أنواعه: الّلعب اإليهامي، التمثيلّي، وألعاب 
ذات قوانني واضحة. يجّربون طرق تعبير إبداعّية متنوعة تُوّفر الفضاءات اخملتلفة في الرَّوضة/

عور باألمان وتعزِّز شعورهم بالتواجد في  الُبستان توفر لألطفال جتارب حركيَّة ، وتزرع فيهم الشُّ
املكان، حيث أنَّ شخصّية الفرد بخصوصّيتها تتبلور بإبراز فردانيَّته من جهة، والشعور باالنتماء 

إلى اجملموعة من جهة أخرى .
ه شمولّي- تكاُملّي يتعامل مع مجموعة األطفال وذويهم  يعمل طاقم الرَّوضة/الُبستان بتوجُّ

وعائالتهم، ومع مميزات وخصائص اجملتمع الذي ينتمون إليه.
يُعزِّز الّطاقم عملّيات البحث والتَّعلُّم عند األطفال، ويسعى إلى توسيع آفاق عاملهم من خالل 
املبادرة إلى فعالّيات موّجهة وانتهاز فرص للتعّلم تتيحها مناسبات عفويَّة، طرح وتعّلم مواضيع 
ومضامني مختلفة بطرق متنّوعة باإلضافة إلى برنامج الّنواة مبا يتوافق مع سّنهم وتطّورهم، 

ورغباتهم .

يعرُض هذا الكتّيب بخطوط عاّمة المواضيع الّتالية :
1- واجبات املُربِّية.

يرورة التطّورّية لألطفال في الرَّوضة/الُبستان. 2- السَّ
ليم في الرَّوضة/الُبستان. 3- املناخ التربوّي السَّ

4- طاقم الرَّوضة/الُبستان.
5- تنظيم وإدارة الرَّوضة/الُبستان.

ة العمل وتنفيذها في الرَّوضة/الُبستان. 6- خطَّ
7- إشراك األهل في العمليَّة الّتربوّية في الرَّوضة/الُبستان.
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واجبات الُمربِّية 
ملرّبية الرَّوضة/الُبستان دور مركزّي ومؤّثر على مراحل تطوُّر كل طفل من أطفال الرَّوضة/الُبستان، 

إذ عليها أن تكون ملّمة إملاماً كافياً، متعّمقاً ومحتلناً باملعرفة في مجال الطفولة املبكرة وهي 

ملتزمة مهنّيا نحو أطفال روضتها كمجموعة، و نحو كل طفل منهم على ِحَدة، ونحو أهاليهم. 

مبا أنَّ املُربِّية هي جزء من اجلهاز الّتربوي في الّدولة فإنَّها ُملزََمٌة أيضا بالعمل حسب سياسة وزارة 

الّتربية والّتعليم، وبتطبيق الّتعليمات الّصادرة في منشور املدير العاّم واملنشورات والّتوجيهات 

الّصادرة عن اجلهات املسؤولة. 

يتمحور واجب املُربِّية املهنّي نحو األطفال في األبعاد التالية:

معرفة شخصية وعميقة لكل طفل من خالل مشاهدة ومتابعة إنتاجه التعليمّي وتوثيقه . 1

في ملّفه الشخصّي، واملسؤولية عن تطّوره من خالل املراقبة واملتابعة املمنهجّية املتواصلة 

طوال العام.

خلق تفاعل جّيد مع كّل طفل بشكل فردّي: تنمية التعاطف نحوه واإلحساس باحتياجاته، . 2

تعاُمل فرداني وإشباع احتياجات الّطفل العاطفيَّة، وإعطاء املردود على سلوكّياته ونشاطاته.

تشخيص الصعوبات واالحتياجات اخلاّصة لألطفال وبناء برنامج عمل مالئم واّتخاذ القرارات . 3

املناسبة باملشاركة مع ذويهم من أجل توجيههم إلى اخملتّصني. 

توفير مناخ تربوي سليم وفًقا لألسس واملعايير، والّتشاور مع األُُطر الّداعمة )كاخلبراء النفسّيني . 4

والتربوّيني( في األوضاع غير املألوفة احلياتيَّة الّضاغطة التي من شأنها أن تُولَِّد ضائقة.

ة ُطرُق: . 5 اختيار مدروس ومخّطط للمضامني ووسائل التعليم، وربطها مبواضيع الّنواة، وذلك بعدَّ

بشكل فردّي مع كل طفل، وفي مجموعة صغيرة، وفي مجموعة كبيرة مع كل األطفال.

تنظيم البيئة التربوّية مبا يتالءم وخّطة العمل، تبنِّي  عمل يُوفِّر لألطفال ولطاقم الرَّوضة/. 6

الُبستان األمن واألمان أثناء الّتعليم والّتعلُّم والّلعب.

إشراك األهل واحملافظة على الّتواصل معهم على مدار العام الدراسّي.. 7

الرَّوضة/الُبستان . 8 الذي توجد فيه  واجملتمع  احمللية  الّسلطة  الشأن في  ذوي  التعاون مع 

وإشراكهم في الّسيرورة الّتربويَّة .

خلق تواُصل تربويَّ بني الرَّوضة والُبستان واملدرسة، وإيجاد تنسيق مع اجلهاز التربوّي الذي . 9

ينتقل إليه األطفال للصّف األول.
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يرورة التَّطّورّية لألطفال في الرَّوضة/الُبستان السَّ
يتمّيز منّو األطفال في مرحلة الرَّوضة/الُبستان بالّتغّير والّتطوُّر امللحوظ في شّتى اجملاالت : اجلسديَّة، 
هنيَّة، ويعود هذا إلى الّنضج الطبيعي )البيولوجي( إضافة  العاطفّية، االجتماعّية، اللغوّية، والذِّ
إلى التعّلم من الّتجارب التي تُوفِّرها البيئة لألطفال. تتعّلق مجاالت الّتطور أحدها باآلخر كما 

يؤثِّر ويتأثَّر أحدها باآلخر في آٍن واحدة. 
في اجملال العاطفّي واالجتماعّي: يزداد وعي األطفال بأحاسيسهم ومشاعرهم وبوجهة نظر 
اآلخرين، وتنمو لديهم املقدرة على ضبط مشاعرهم ويتصّرفون بشكل الئق، يرجئون احتياجاتهم، 
يتقّبلون الفشل ويواجهون التَّحّديات، تتبلور ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بقدراتهم، يّتسع 
عاملهم االجتماعي: ينشئ األطفال في إطار الرَّوضة/الُبستان عالقات مع أترابهم ومع الكبار 
)من خارج العائلة( يكتسبون مهارات حياتّية وأمناًطا سلوكيَّة، ويفّضون خالفاتهم بطرق تتيح 

إقامة عالقات اجتماعيَّة وصداقات. 
ع  في اجملال الّلغوّي: تزداد قدرتهم على فهم اللغة احملكّية كما وتنمو قدراتهم التَّعبيرية: يوسِّ
األطفال اتِّصالهم الكالمّي وإجراء محادثة معتمدين على قاموسهم اللغوي اآلخذ باالغتناء 
باملصطلحات والّتعابير، ويبنون جمالً وعبارات سليمة. تعاملهم مع الكتب واملواد املكتوبة 

األخرى، يُطوِّر لديهم الوعي القرائي متهيًدا للقراءة والكتابة الحًقا.
في اجملال احلّسي احلركي: ينمو األطفال ويُطوِّرون مهاراتهم اجلسميَّة، وكذلك استقالليَّتهم 
ودرايتهم باحمليط الذي يعيشون فيه، يُظهرون وعياً بأجسامهم ومقدرة على استخدامها بشكل 
يطرة على البيئة وقدرتهم على استخدام األدوات واألجهزة املتنوعة توّسع مدى  ناجع وممتع. السَّ

فعالّيتهم ونشاطاتهم.
في اجملال الذِّهني: تنمو مقدرة األطفال على التَّفكير في مرحلة الرَّوضة/الُبستان ويستخدمون 

دة للتعلُّم وفهم العالم من حولهم. عمليَّات معقَّ
تزداد لديهم مظاهر حّب االستطالع، رغبة في البحث واالكتشاف، حّل املشاكالت، وإيجاد تفسير 
للظواهر التي يصادفونها، ويُبدون فهماً للّرموز واإلشارات: يتجلَّى اخليال الواسع في ألعابهم 

وتتطوَّر مقدرتهم على التفكير اجملّرد.

وضة/الُبستان  ليم في الرَّ المناخ التَّربوّي السَّ
الّشعور باالنتماء واإلحساس باالستقاللّية عامالن أساسّيان في تطّور ومنّو األطفال.

ابة، وفرصاً متكافئة لتطّور  ليم بيئة اجتماعّية تعلُّميَّة آمنة، داعمة، جذَّ يتيح املناخ الصّفي السَّ
كّل األطفال على حّد سواء، وهي متنح الّشعور باحلماية واألمان من جهة، وتُتيح من جهة أخرى 

بذل أقصى اجلهود في تطوير شخصّية كّل فرد.
مناخ روضة سليم يرتكز على ثالث دعائم أساسّية :

تنظيم الرَّوضة/الُبستان : قوانني وأنظمة، تنظيم الفعالّيات، البرنامج اليومي، تصميم 	 
وتنظيم البيئة الّتربوّية.

الّتفاعل داخل الرَّوضة/الُبستان: وجود حوار بني الكبار )طاقم الرَّوضة/الُبستان، مع األهل..(، 	 
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حوار بني طاقم الرَّوضة/الُبستان واألطفال، حوار ونقاش األطفال أنفسهم فيما بينهم 
ومع األهل أيًضا .

 أخذ اجلوانب النفسية، االجتماعية واألخالقية بعني االعتبار في مجمل الفعالّيات واألنشطة 	 
في الرَّوضة/الُبستان.

ليم في الرَّوضة/الُبستان وأُُسُسه: املناخ التربوي السَّ
جّو مريح، حماية جسدية وعاطفية. -
اّتصال وتواصل جّيد بني أفراد اجملموعة. -
 بيئة سليمة في شّتى مجاالت التطّور لكّل طفل. -
فرص فرديَّة متكافئة تلّبي احتياجات ُكّل طفل حسب ميوله وقدراته.  -
وضة/الُبستان والشعور باالنتماء إليها لدى كل طفل. - املشاركة الفّعالة في حياة الرَّ
تقّبل اخملتلف والّتعامل معه بشكل متكافئ . -
وضة/الُبستان - األهل - واجملتمع احمللّي. - عالقات شراكة وتعاُون بني الرَّ
احترام احلضارات والثقافات اخملتلفة. -
وضة/الُبستان . - بيئة جميلة ونظيفة في مختلف أرجاء الرَّ
وضة/الُبستان – برنامج يومي، قوانني وأنظمة واضحة .  - تنظيم الرَّ

ليم في الرَّوضة/الُبستان . راجعي امللحق األوَّل: معايير املناخ التَّربوّي السَّ

فل: ِّية والطِّ خصي بني املُرب اللقاء الشَّ
فل وبني مرّبية الرَّوضة/الُبستان ملا لهذه العالقة  هناك أهمّية كبرى للَعالقة الّشخصية بني الطِّ
ل األساس الضرورّي لتكوين عالقات تقوم  ليمة تشكِّ من أثر على عمليَّة الّتطّور. العالقة السَّ

على الثقة والشعور باألمان. 
الّلقاء بني املُربِّية والطفل هو مفتاح خللق حوار مشترك هادف، يكون فيه الّطفل احملور وليس 
ُص فيه املُربِّية بقصٍد وقتاً ومكاناً لكليهما،  مجرَّد فرد ضمن مجموعة، إنَّه لقاء إنسانّي  تُخصِّ
ص للتعرُّف على الّطفل بعمق إذ تصغي إلى كوامن نفسه وتتعرَّف إلى خصوصيَّته  وقٌت مخصَّ

عور باألمان والّدفء واحلميمّية. واحتياجاته، صعوباته وأحالمه وهذا بدوره يوّلد الشُّ
ل بالطفل والّتعرف على ميوله، فتعبيره الكالمّي ما زال محدودًا لذلك نحتاج  هدف اللقاء التأمُّ
ق اللقاُء أثناء الّلعب، أو سرد قّصة قصيرة...  إلى طرق تواصل إضافية غير كالمّية، ميكن أن يتحقَّ
حضور املُربِّية العاطفّي وانتباهها لكل رّد فعل يساهم في تطور االتِّصال الكالمّي وغير الكالمّي 

بينهما.
يتوّجب احلفاظ على السّرية واالمتناع عن نشر تفاصيل الّلقاء أمام األطفال اآلخرين. وينبغي من  

إعالم األهل عند احلاجة، شرط أال ميّس ذلك بالثقة املتبادلة بني الطفل واملُربِّية. 
ٌبأّن الطفل في خطر، عليها اّتخاذ اإلجراءات  إذا راود املُربِّية أثناء  طرح قضّية معيَّنة شعور 

القانونّية والّتبليغ عن ذلك. ميكن االستعانة باملستشار أو األخّصائي النفّسي للروضة .
من املفضل أن يكون اللقاء الّشخصي بني املُربِّية والطفل ملدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة 



13

ضمن برنامجها اليومّي، حيث بإمكانها تنفيذ أربعة- خمسة لقاءات كهذه كّل يوم حسب 
املكان والزمان املالئمني من وجهة نظرها، تقوم بعدها بتلخيص وتوثيق انطباعاتها. يكون الّتوثيق 

مبثابة مرجع ميكن أن تستند إليه في لقاءاتها القادمة والّتعامل مع الطفل الحقاً .

وضة/الُبستان طاقم الرَّ
يشتمل طاقم الرَّوضة/الُبستان الثابت على : 

املكّملة. املساعدة  )البديلة(،  املكّملة  املُربِّية  املساعدة،  الُبستان،  أو  الرَّوضة  مديرة   املُربِّية 
اقم - طاقٌم من املهنيني ، مثل : هنالك روضات يلتحق بها - باإلضافة إلى هذا الطَّ

ُمربيَّة الّدمج، مربّيات برامج اإلثراء املتنّوعة، معلمة التّربية البدنية، معلمة املوسيقى 
 واحلركة ومتطّوعون آخرون.

املُربِّية مديرة الرَّوضة/الُبستان مسؤولة عن بناء خّطة العمل ومتابعة تنفيذها، توجيه وقيادة 
الّطاقم في العملّية التربوّية التعليمّية، مسؤولة عن متابعة األطفال وتقييمهم، الّتواصل 

مع األهل وجهات أخرى لها صلة بالرَّوضة/الُبستان وكذلك تنظيم األمور اإلدارّية األخرى.
هنالك جهات خارجيَّة داعمة في اإلرشاد املهني للمربية والّطاقم املهني مثل :

املفّتشة، املرشدة املهنّية، األخصائي النفّسي التربوي )من اخلدمات الّنفسية التّربوية التابعة 
 للّسلطة احمللية(،مستشارة تربوية وجهات محلّية أخرى.

طاقم الرَّوضة/الُبستان حسب التوجه الشمولي هو جهاز منّظم ألشخاص مهنيني، تربط 
بني أفراده عالقة شراكة متبادلة، يسعون جميًعا إلى حتقيق أهداف مشتركة ويعملون 

متكاتفني أجل ذلك. 
من املهم أن تسود بني أفراد الطاقم عالقة ودٍّ، وانسجام وتعاون متبادل.

 ترتكز عالقة الطاقم على االتّصال املباشر والّتعاون املتبادل، ولها أهمّية كبرى فهي تساعد 
على:
خلق مناخ تربوي سليم في الرَّوضة/الُبستان.	 
ر األطفال. 	  حتقيق األهداف التربوية واملساهمة في تطوُّ
تواصل سليم ومشاركة فّعالة مع األهل.	 
توسيع اآلفاق املعرفّية لدى أفراد الطاقم وتنمية مهنّيتهم. 	 

يتطّلب الّتعاون بني أفراد الطاقم :
حتديد قنوات االّتصال وطرق العمل.. 1
حتديد املهام واملسؤوليات لكل فرد من أفراد الطاقم.. 2
دة مسبًقا بني أفراد الطاقم.. 3 عقد لقاءات مخّططة ومحدَّ
حتديد املسؤوليات وطرق الّتواصل مع األهل واألطفال.. 4
حتديد تعليمات االّتصال مع اجلهات اخلارجية.. 5
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وضة/الُبستان تنظيم وإدارة الرَّ
عور باألمان من عالم مرتب ومنّظم، حني يدرك األطفال أنهم يتواجدون  يستمّد األطفال الشُّ
في بيئة آمنة فإنهم يستمتعون خالل ممارستهم ملا هو مألوف لهم، ويبدون استعدادًا خلوض 

يات جديدة . جتارب وحتدِّ
عند تنظيم اإلطار التربوي ملرحلة الطفولة املبكرة يجب االهتمام بتنظيم البيئة التربوية املاديَّة 
في شّتى أرجاء الرَّوضة/الُبستان، حتديد القوانني واألنظمة العامة، روتينيَّة العمل والنظام اليومي.

من املهم االهتمام بأن يكون التنظيم مالئماً ومريحاً للّنشاطات العديدة واملتنوعة.
لتنظيم الرَّوضة/الُبستان أهمية بالغة في مراعاة التوازن بني جميع مجاالت منو الطفل والّدمج 

بينها .
األنظمة والقوانني:

إنَّ معرفة القوانني واحملافظة عليها، باإلضافة إلى وجود تعليمات محّددة لعمل طاقم الرَّوضة/
الُبستان، وقوانني واضحة، كّلها مجتمعة توفر نهجاً يومياً مريحاً لكل من يرتاد الرَّوضة/الُبستان: 

األطفال ، األهالي وأفراد الطاقم.
إن األنظمة والتَّعليمات املعلن عنها في نشرات املدير العام، تلزم جميع أفراد اجلهاز التربوي. 

هنالك أنظمة أخرى متنوعة أعدت وفًقا الحتياجات ومميزات اجملتمع احمللي لكل روضة.

تهيئة البيئة التربويَّة: 
من املهم أن تُتيَح البيئة التربوية لألطفال البحث والتجربة وخلق تفاعالت. ينبغي أن تكون البيئة 
مناسبة وغنّية باحملّفزات التي تثري األطفال، تُوّسع معلوماتهم، تنّمي قدراتهم، تساعدهم على 

معرفة وجود ضوابط وتنّمي قدراتهم على ضبط أنفسهم.
تشتمل البيئة التربوية للروضة على فضاءات واسعة ومتنوِّعة ميارس األطفال فيها أنشطتهم 
اليومية سواء كان ذلك داخل الرَّوضة/الُبستان أو في الّساحة، وعلى بيئات آمنة مكشوفة 
ُز جوُّها األطفاَل على ممارسة النشاطات في جميع أركان  للضوء، هواؤها نقي، نظيفة، يُحفِّ
الرَّوضة/الُبستان، أثاثها وممتلكاتها ُمرَّتبة وسهلة االستعمال وتتناسب أيًضا مع املبنى اجلسدي 

لألطفال واألنشطة املتوقع منهم القيام بها.
دة، على سبيل املثال: أماكن مختلفة للَّعب احلُّر  البيئة أركان أنشطة محدَّ يشمل تنظيم 
بات(، طاوالت لّلعب واإلبداع، مكان ُمَعّد لتناول  مات والبناء باملكعَّ )العائلة، العيادة، ركن اجملسَّ

عام، مكان للّراحة، مساحة للمكتبة وأخرى لالستماع للموسيقى وغيرها. الطَّ
من املهم أن تُتيَح هذه البيئات:

تواصالً بصرّياً بني الكبار واألطفال.	 
لقاًء اجتماعّياً بني األطفال من ناحية مع إمكانّية لالنفراد من ناحية أخرى.	 
ممّراٍت آمنًة بني األماكن اخملتلفة.	 
استعماالً سهالً للممتلكات واأللعاب واألدوات.	 
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ص  ُل جزًءا ال ينفصل عنها، وهي مكان مخصَّ ساحة الرَّوضة/الُبستان ُمحاذية للمبنى، وتشكِّ

لّلقاء االجتماعي واللعب احلُّر، والنشاطات املتنوعة، لذا يجب تزويدها بأجهزة ثابتة وأخرى منقولة 

)حوض رمل، بيت صغير لتشجيع اللعب التمثيلي(.

من املهّم أن يكون املعبر بني الرَّوضة/الُبستان وخارجها سهالً ومريحاً.

ُن من  يوجد في بعض رياض األطفال حديقة تعليمية، ركن للحيوانات، منجرة وأشياء أخرى، مُتكِّ

 التعلم الّذاتّي ملواضيع تتعّلق بالطبيعة والبيئة. بيئة الساحة تتيح ممارسة ألعاب حركّية حرة:

ركض، قفز، تسّلق، جتريب أجهزة الساحة وحوض الّرمل، كما تتيح عملّية التَّدريب احلركّي.

روتيننيَّة العمل والبرنامج اليومي :

من املهم تنظيم إطار تربوي يلبِّي احتياجات األطفال والّطاقم، ويعتمد على تخصيص وقت 

ن األطفال، واألهل  لفعالّيات مختلفة طوال ساعات اليوم. إنَّ إعداد برنامج فعالّيات ثابت ميكِّ

والطاقم التربوي. 

باألمان  مينحهم اإلحساس  مألوفاً  إطاراً  والطاقم  األهل  اليومي لألطفال،  البرنامج  يعطي 

واالنتماء. 

تؤخذ باحلسبان في بناء البرنامج اليومي قدرات األطفال وفًقا ملراحل منوهم، على أن يتضّمن هذا 

البرنامج فرصاً لترسيخ مهارات حياتية وعادات سلوكيَّة، اللعب احلّر في زوايا الرَّوضة/الُبستان 

وساحتها، ألعاب حركية، التعبير واإلبداع وفعالّيات تعليمية متنوعة.

تنظيم البرنامج اليومي ومّدة الفعالّيات يَحّدد وفًقا لالعتبارات التربوية للطاقم. 

متابعة ورصد النشاطات متكن الطاقم من اكتشاف االحتياجات واألحوال املتغيِّرة، واتِّباع املرونة 

ط.  في طرق التنفيذ وإدخال تغييرات على البرنامج اليومي اخملطَّ

لروتينيَّة العمل والبرنامج اليومي أهمّية تعود بالنَّفع على األطفال، واألهل والطاقم الّتربوّي 

في الرَّوضة من ناحية:

األطفال: تساعدهم على اكتساب عادات، وعرأف اجتماعية، واإلمام مبفاهيم الوقت. 

األهل: توّضح لهم توّقعات اجلهاز الّتربوّي منهم وتتيح لهم استعدادًا منزلّياً يالئم منط حياة 

الرَّوضة/الُبستان.

الطاقم التربوي: تُؤّمن لهم ُمجريات عمل متواصلة من أجل حتقيق األهداف التربويَّة.
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وضة/الُبستان نماذج فعالّيات في البرنامج اليومي ألطفال الرَّ

أمثلة على الفعالّيات نوع الفعالية

، تنظيم  والوقاية  النظافة، الصحة  فعالّيات في مجال 
الرَّوضة/الُبستان، إعداد وجتهيز الوجبات الغذائية.

ترسيخ العادات 
واملهارات األساسية 

في احلياة اليومية.

فعالّيات متنوعة في املراكز اخملتلفة وفًقا الختيار الطفل مثل:
- الّلعب التمثيلي.

- الّلعب البناء.
- قراءة كتب وفعالّيات مع الكتب.

- ألعاب موجهه )ألعاب طاولة، وحاسوب ...وغيرها(.
- ألعاب حركيَّة وموسيقى.

- البحث والتجربة العفوية، مببادرة من األطفال في بيئة 
الرَّوضة/الُبستان.

- اللعمل باملواد: فعالّيات في مراكز نشاط مختلفة في 
الرَّوضة/الُبستان والساحة.

ألعاب وفعالّيات 
حرة في مراكز وزوايا 

الرَّوضة/الُبستان.

فعالّيات تترّكز في تنمية األطفال وتطّورهم في مجاالت 
املعرفة املتعّددة )مجاالت الّنواة(

فعالّيات ُمخّططة 
مبجموعات صغيره 

تتناسب مع وقدرات 
األطفال.

فعالّيات تشمل غالبية أطفال الرَّوضة/الُبستان بتوجيه 
فعالّيات  اجتماعية،  ألعاب  )فعالّيات موسيقية،  املُربِّية 

حركية، قصة وغير ذلك(.

فعالّيات جماعّية 
ُمَوّجهة.

ممارسات حركّية/ اللعب )بأجهزه ثابتة، بالكرة، باحلبل، وغير 
ذلك(. العناية باحليوانات، التعرف على مواد من الطبيعة 

)نبات، ماء، رمل، طني، أوراق، تربة، حجارة، وغير ذلك(.
 فعالّيات حّرة في 

الساحة.

ـُطّول في الرَّوضة/الُبستان في إطار األفق اجلديد. راجعي امللحق الّثاني: اقتراحات لبرنامج العمل اليومي امل
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وضة/الُبستان ة العمل، وتنفيذها في الرَّ خطَّ
إن تخطيط وتنظيم العمل، يساعدان املُربِّية على حتقيق األهداف التَّربوية للعمل في الرَّوضة/

الُبستان. 
تـَبنى املُربِّية مديرة الرَّوضة/الُبستان خطة العمل، مبساعدة أفراد الطاقم، بغرض تطوير العملّية 

التربوية املشتركة للطاقم، بحيث تشتمل اخلطة على عناصر تربوّية وأخرى إدارّية.
خطة العمل اإلدارّية- متتد على مدار السنة الدراسية وبها يَُحّدد اجلدول الزمني الجتماعات 
الطاقم، لقاءات مع األهل، مواعيد للتَّلخيص، والتقومي والتخطيط ملواصلة العمل؛ فعالّيات 

اجتماعيَّة وجماهيرّيه، و لقاءات مع اجلهات املسؤولة.

تشتمل خطة العمل التربوية على املعارف، املهارات، القيم والكفاءات التي يَُتوقَُّع من األطفال 
مهم. ر األطفال وتقدُّ اكتسابها، وتخطيط طرائق من شأنها أن تساهم في تطوُّ
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وضة على المربِّية / مديرة الرَّ
أن تسأل نفسها قبل بدء التَّخطيط :

أحداث في الرَّوضة 
واجملتمع احملّلي

جمع املعلومات 
لتقييمها

أحداث في الرَّوضة 
واجملتمع احملّلي

تقييم مردود انعكاسّي
 )استشفاف(

ما هي فلسفتي التَّربويَّة؟
ماذا يطلب منَّي جهاز الّتربية؟

ما هي الوثائق اإلدارية التي يتوّجب علّي معرفتها؟
من هم األوالد واألهل في الرَّوضة لهذه الّسنة ؟

ما هي اخلصائص الثقافيَّة للمجتمع احمللي ؟
ما هي املوارد املتاحة لي؟

الخــطـّــة الّســـنـوية

املضامني املركزية للفعالّيات في 
الرَّوضة:

مواضيع، مناسبات، أهداف مركزيَّة 
بارزة في تنظيم البيئة التعليمية.

ة للمدى المتوسط  خطّّ

أهداف عمليَّة سلوكّية
نشاطات محّددة متفاوتة 

ومتنوعة حسب مجموعات 
أطفال متبايَِنة.

خّطة قصيرة المدى

اإلداريَّة
حتديد جدول زمنّي لفعالّيات                                                     

مركزيَّة مثل :
1. مناسبات

2. محّطات للّتقييم
3. فعالّيات مبشاركة األهل

4. لقاءات الطاقم
5. لقاءات مع اجّلهات املسؤولة

التربويَّة                                                             
1. الغايات واألهداف 

احملّددة من ِقَبل                                    
املُربِّية وطاقم الرَّوضة

2.فعالّيات روتينّية مركزّية في 
عي لتحقيق األهداف. السَّ

تشرين ثاٍن

شباط

أيار



19

تشمل اخلطة أهدافاً تعكس في مضمونها سياسة وزارة التربية والتعليم، الّلواء، السلطة 
دة في املناهج التعليمية وكذلك الفلسفة التربوية لطاقم  احمللية، اجملتمع احمللي، واألهداف احملدَّ

الرَّوضة/الُبستان.
د في خّطة العمل احتياجات األطفال الفردّية بناًء على تقييم املُربِّية وتؤخذ بعني االعتبار  حُتدَّ

اخللفية التربوية – الثقافية ألطفال الرَّوضة/الُبستان )متطلبات العائالت واجملتمع(.
إنَّ معرفة املُربِّية للطفل بشكل عميق ومُمَنهج  ميّكنها من حتديد قدراته، مجاالت اهتمامه، سلم 
أولوياته، وكذلك خلفّيته العائلّية والثقافّية، التي تشّكل نقطة انطالٍق للبرامج الثقافية في 

الرَّوضة/الُبستان.
يتم جمع املعلومات عن األطفال بشكل متواصل في األوضاع الطبيعّية، أثناء الفعالّيات ألروتينّية 

في الرَّوضة/الُبستان، وهنالك العديد من الوسائل املتاحة للُمربِّية، منها :
دة، وباإلستعانة   محادثات شخصية مع أهل الطفل ومع الطفل نفسه، مشاهدات عامة أو محدَّ

بأداة املشاهدة )إطالالت(، إنتاجات وإبداعات األطفال وأشياء أخرى.
توّثق املُربِّية في ملّف الرَّوضة/الُبستان هذه املعلومات عن كل طفل، وتقوم مبعاجلة وحتليل هذه 

املعلومات ثالث مرات في العام.
كل هذا مُيَّكن املُربِّية من التخطيط بشكل يتالءم مع احتياجات األطفال املتغّيرة.

خّطة العمل في روضة األطفال
خّطة العمل عبارة عن أداة تربوية تساعد املُربِّية على حتقيق األهداف التربوية، وجعلها قابلة 

للتطبيق في رياض األطفال.
الرَّوضة/الُبستان من تنظيم  إدارية بحيث متّكن طاقم  ن اخلّطة عناصر تربوّية وأخرى  تتضمَّ

وتنفيذ عمله.
من املهّم أن تتالءم خطة العمل مع مستخدميها لذلك فإّن مربية الرَّوضة/الُبستان بالّتعاون 

مع طاقم الرَّوضة/الُبستان هم من يحّددون اخلّطة ويِعّدونَها.

خّطة العمل التربويّة
وزمان، فهم يتعلمون من خالل  الرَّوضة/الُبستان في كل مكان  يتعّلم األطفال في مرحلة 

ممارساتهم العفوّية واملوّجهة كما تساهم التجربة في عملية منوهم. 
يكتسب األطفال العديد من املهارات خالل فعالّياتهم في آن واحدة: مهارات عقلية واجتماعية، 
معلومات جديدة، مهارات تعليمية، لذلك فإن خطة تعليمية شمولية، ناجعة، ممتعة ومحفزة، 

تتيح لألطفال أن يتعّلموا في مجاالت متنوعة وتساهم في إثراء عاملهم.
يتعلم األطفال بشكل أفضل في رياض األطفال التي تشتمل على فعالّيات تربوية مخّططة 
وموّجهة نحو أهداٍف واضحة، لذلك من املهم أن تكون في كل روضة خطة عمل تربوية مكتوبة 

توّجه الطاقم للعمل بشكل تربوّي وُمنّظم.
يجب أن تشتمل هذه اخلطة على املعارف والقيم والكفايات التي يُرجى من األطفال اكتسابها 
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بل وتخطيط طرق لتطويرها.
إن تطبيق هذه اخلطة يؤدي دائماً إلى حتقيق نتائج معينة، كما أنَّ القرارات املتعلِّقة بالنتائج 

املطلوبة؛ أي األهداف وطرق حتقيقها، تؤثر على نهج العمل داخل الرَّوضة/الُبستان.
حُتّدد املُربِّية وطاقم الرَّوضة/الُبستان أهداَف اخلطة  باالعتماد على سياسة وزارة املعارف، السلطة 

احمللية، وأهداف خاصة بالرَّوضة/الُبستان يطمح هذا الطاقم إلى حتقيقها. 
كما ينبغي للتخطيط أن يعتمد على املعرفة املهنية للمربية فيما يتعلق بنمّو وتطوُّر األطفال وطرق 

تعلمهم ومعرفتها اخلاصة مبجموعة األطفال الذين يتعلمون لديها في كل عام دراسي.
ة تتعلق بتطورهم وتعلمهم، وذلك  قوا نتائج هامَّ من املهم أن تتيح هذه اخلطة لألطفال أن يحقِّ
من خالل العديد من املمارسات واألنشطة املتنوعة التي تتالءم مع مرحلتهم العمرّية مثل: 
اللعب، التعبير بطرق مختلفة وتعليمهم مواضيع تهّمهم، حني تعتمد املربيات على أهداف 
ه أيًضا تفاعالتهّن اليومية مع  ه عملهنَّ اليومي كما توجِّ اخلطة التربوية فإن هذه األهداف توجِّ

األطفال من خالل املتابعة املتواصلة واملثابرة.

ِّة  ة العمل التربوي مبادئ خطَّ
خّطة العمل الّتربوية في الرَّوضة/الُبستان:

تشمل أهدافاً تعكس الفلسفة الّتربوية املهنية لطاقم الرَّوضة/الُبستان، سياسة قسم 	 
الّطفولة في اللواء، السلطة احمللية، اجملتمع احمللي واألهداف احملددة في املناهج التعليميَّة.

تعكس تخّصصات أعضاء الطاقم.	 
تتيح فعالّيات مببادرة البالغني وأخرى مببادرة األطفال. 	 
تشمل فعالّيات مخّططة مسبًقا ومضامني تنشأ عن مجريات في الرَّوضة/الُبستان والبيئة.	 
تخطيط طرق العمل يقوم على معرفة األطفال املسبقة ويساعد في إكساب معارف جديدة.	 
تعكس مبنى العمل اخلاص لروضة األطفال وتشمل:	 

تخطيط لبيئات تعليمّية. —
فعالّيات متنوعة تقام في نفس الوقت واملكان. —
تخطيط فعالّيات موجهة من البالغني، وفعالّيات غير موّجهة - أي بني األطفال  —

وبني أنفسهم
تشمل ممارسات تعليمّية تالئم احتياجات منو األطفال وطرق تعّلمهم:	 

اّللعب بأنواعه املتعددة. —
الّتعبير بطرق مختلفة. —
فعالّيات متنوِّعة لألطفال تناسب أمناط التعلُّم اخمُلتلفة. —
دة اجلوانب من عالم األطفال تثير اهتماماتهم.  — مواضيع ُمتعدِّ
دمج هادف وعفوي بني مجاالت املعرفة ومجاالت الّنمو اخملتلفة. —

تعكس املمارسات اخملّططة الّسياق الّثقافي-  االجتماعي اخلاص مبجموعة األطفال في الرَّوضة/	 
الُبستان )احتياجات العائلة واجملتمع(.

تعكس احتياجات األطفال اعتمادًا على تقييم املُربِّية )خطة العمل للمدى املتوسط والقصير(.	 
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تعكس التقييم الذاتي للمربية لعملها )التقومي التأّملي(: ما هي الفعالّيات التي قمنا بها 	 
م األطفال ومواصلة تنفيذها، وما هي الفعاليَّات التي من املمكن االستغناء  وساهمت في تقدُّ

عنها. 

تجيُب خطة العمل التربوية على سؤالين:
إلى أين نريد الوصول، ما هي النتائج املطلوبة؟
ما هي طرق العمل لتحقيق النتائج املطلوبة؟

ما هي طرق العمل لتحقيق النتائج 
املطلوبة؟

إلى أين نريد الوصول؟
ما هي النتائج املطلوبة؟

حتديد طرق عمل مركزية تتكرَّر خالل 
السنة.

حتديد أهداف عاّمة ، تبني اجتاه العمل 
مع جميع أطفال الرَّوضة/الُبستان. 

في التخطيط 
السنوي

ية،  مركز أهداف  مواضيع،  حتديد 
الرَّوضة/ بيئة  تغييرات في  نشاطات، 

الُبستان وحتديد جدول زمني تقريبّي.

 حتديد أهداف محددة لألشهر القريبة. 
بعد التعرف على األطفال.

في التخطيط 
للمدى املتوسط

تفصيل فعالّيات لكل أطفال الرَّوضة/
الُبستان وفعالّيات متفاوتة جملموعات 

أطفال متباينة.

حتديد أهداف مفصلة للنشاطات مع 
كل األطفال ومع مجموعات أطفال 

متباينة.

في التخطيط 
للمدى القريب

خّطة العمل الّتربوّية الّسنوّية:
ع وبالّتالي تكون مبثابة  حُتَّددُ الغايات في الّتخطيط السنوّي. وحُتَدد هذه الغايات بشكل موسَّ

َهة للعمل الّتربوي على مدار الّسنة في الرَّوضة/الُبستان.  البوصلة املَوجِّ
يشمل الّتخطيط الّتربوي السنوّي تفصيل الفعالّيات املركزّية الروتينّية التي تساهم في تقّدم 
األطفال نحو األهداف، ويُتيح كذلك الّتنسيق بني كل أعضاء الرَّوضة/الُبستان، كما يساهم في 

بناء مناٍخ تربوّي سليٍم.
ُمرَفٌق مبُلحق الوثيقة:

دة في اخلّطة الّتعليمّية.	  جتميع األهداف العاّمة في اجملاالت اخملتلفة كما هي محدَّ
مناذج لطرق عمل رئيسيَّة.	 
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خّطة العمل التربوّية للمدى المتوسط :
تُشتق خّطة العمل التربوية للمدى املتوسط من األهداف السنوية، وتقوم على تقييم حاجات 
تها الزمنية  األطفال، وتعكس اجملريات في الرَّوضة/الُبستان واملناسبات االجتماعية، تتراوح مدَّ

بني شهر حتى ثالثة أشهر.
دُ أهداف خاصة لكل األطفال في الرَّوضة/الُبستان وجملموعات  في التخطيط للمدى املتوسط حُتدَّ
أطفال متباينة لألشهر القريبة. عند اختيار األهداف ميكن االعتماد على األهداف امفّصلة في 
ل في اخلطة مضامني مركزية للفعالّيات في الرَّوضة/ اخلطة التَّربويَّة، باإلضافة إلى ذلك تفصَّ
الُبستان )مواضيع، مجريات، فعالّيات مركزية( وتغييرات في تنظيم البيئة التعليمية والتربوية.

خطة العمل التربوية للمدى القريب:
تها الزمنية  تشَتقُّ خطة العمل التربوية للمدى القريب من التخطيط للمدى املتوسط، تتراوح مدَّ
بني أيام محددة حتى أسبوع. تستند اخلطة على تقييم حاجات األطفال وتعكس اجملريات في 

الرَّوضة/الُبستان واجملتمع.
حُتّدد في الّتخطيط للمدى القريب أهداف عملّية وتفّصل فعالّيات جلميع أطفال الرَّوضة/الُبستان 

. وفعالّيات متفاوتة جملموعات أطفال متباينة أو لطفٍل ُمعنيَّ
في الّتخطيط للمدى القريب من املهم الّتطرق إلى موضوع الفعالية، واجملاالت التي تساهم 
الفعالّية في تطّورها، وحتديد األهداف، ومجموعة األطفال املشاركة في الفعالّية، وطرق الّتعليم 
املعتمدة، وتوقيت الفعالّية في البرنامج اليومي، ومكان الفعالّية )في الرَّوضة/الُبستان/ الساحة(، 
واملّدة الّزمنّية للفعالية )لقاء واحد أو لقاءات متعّددة( والّشخص الذي يقوم بتوجيه الفعالية: 

املُربِّية، املساعدة، األطفال أو األهل.

خّطة العمل التنظيمّية الّسنوّية:
ن طاقم الرَّوضة/الُبستان من حتديد جدول  متتد خّطة العمل التنظيمّية على مدار السنة إذ مُتكِّ

زمني لتحقيق األهداف التربوية وتساعد في تخطيط التعليم.
في التَّخطيط التَّنظيمي يجب حتديد جدول زَمني لـِ : 

مشاركة أطفال الرَّوضة/الُبستان في فعالّيات مختلفة.	 
لقاءات لتقريب ُوجهات نظر الّطاقم نفسه، وتنسيق العمل اجلماعي )لقاءات مشتركة 	 

ثالث مّرات في الّسنة على األقل(.
للّتداول في املعلومات عن األطفال وحتضير خّطة ملواصلة العمل.	 
تقييم عمل املُربِّية وطاقم الرَّوضة/الُبستان )االستشفاف(.	 
مشاركة األهل.	 
نشاطات اجتماعّية جماهيرّية.	 
لقاءات مع اجّلهات املسؤولة.	 
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خطة العمل السنوية التنظيمية هي جزء من ملف الّروضة الذي يشمل قوانني، استمارات، 
مراسالت، إدارة الوقاية وصيانة الرَّوضة/الُبستان. يقوم طاقم العمل بتغيير وتعديل اجلدول 

السنوّي خالل السّنة الدراسية، حسب احلاجة.
يحّدد برنامج اّللقاء ومواضيع اّللقاء، والفعالّيات ُقبيل املناسبة.

تشمل خّطة العمل التربوّية مواضيع النواة، مثل: املهارات احلياتّية، التربية البدنية، البنية 
األساسّية للقراءة والكتابة، العلوم والتكنولوجيا، الرياضّيات، الفنون، احلضارة والتراث.

ة وفًقا ملواضيع النَّواة. راجعي امللحق الّثالث: غايات وأهداف سلوكيَّة مرجوَّ

وضة/الُبستان: المضمون في الرَّ
املضمون في الرَّوضة/الُبستان هو مجمل املواضيع )الشامل( الذي يشمل املفاهيم والقيم واملهارات 
والكفايات التي ينبغي أن يتعلمها األطفال في الرَّوضة/الُبستان مبتعة. ليست املواضيع غاية، 
بل الغاية هي مجمل احملتوى املشتق من مواضيع الّنواة، اي حتقيق الغايات واألهداف السلوكّية 
املرجّوة )راجعي امللحق الّثالث(. ولتحقيق هذه األهداف ينبغي أن نستخدم فعالّيات ونوفر جتارب 
مثيرة للطفل، من شأنها دفُعُه لالستكشاف والّتجربة وهو يتعّلم من خالل معايشاته هذه 
ومرافقة األطفال اآلخرين ووساطة املُربِّية. وأهمَّ ما يتعّلمه في هذه املرحلة هو: »كيف يتعّلم؟« 
لذا فنحن ننّوع في املواد واملثيرات التي من شأنها أن حتّث الطفل على الّدخول إلى عوالم جديدة، 
يستكشفها، يعايشها، وبهذا يتمّتع وَيطوِّر مهاراته )احلياتّية، والّتعبيرية، والفكرّية، واحلركّية ...( 
وبوساطة جيدة من قبل املُربِّية والبالغني حوله يدرك قدراته ويزيد ثقته بذاته فيتمتع بتعلُّمه. 

إنَّ اختيار املضامني يستند إلى ثالثة جوانب:

الجانب التطوُّري/ النمائي
في اختيار املضامني من املهّم األخذ بعني االعتبار مقاييس الّتطور والّنمو العاّمة؛ والقدرات 
الشخصّية الفردّية لدى األطفال، ألّنها هي التي حتّدد مستوى الفعالّية لذلك يجب أن تساهم 
هذه املضامني في تطّور األطفال املوجودين في مراحل منو مختلفة ومتفاوتة، ويستجيبون بدرجاٍت 

مختلفة وتساهم أيًضا في تطّورهم وحتسني قدراتهم .

الجانب االجتماعي الشخصي
يجب أن تتالءم هذه املضامني مع امليول الشخصّية اخملتلفة للّطفل وصفاته واهتماماته، واملعرفة 
املسبقة لديه التي جاء بها إلى الرَّوضة/الُبستان، واحتياجاته الشخصّية الّنابعة من كونه فردًا 

في عائلٍة لها خصوصّياتها متتاز بها عن غيرها، وفي مجتمع له خصوصّياته أيًضا.
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الجانب االجتماعي الثقافي
يجب أن تساعد هذه املضامني األطفال فيما يتعلق بأدوارهم داخل بيئتهم االجتماعّية والثقافّية 
اليومّية وتعكس هذه املضامني قيم اجملتمع والبنية األساسّية للّتعلم في مجاالت املعرفة 

اخملتلفة والتي ُعرِّفت على أنها أساسّية ملواصلة التعّلم في إطار املدرسة.
تستعني املُربِّية في الّتخطيط الّتعليمّي مبواضيع الّنواة وتدمجها في تخطيطها.

معايير الختيار وفحص المضمون
ا من الواقع . ا، مثيرًا للمشاركة ومستمدًّ 1. أن يكون املضمون مهمًّ

مفهوم لألطفال.  -
قريٌب ومستمٌد من عاملهم.  -
مرتبط بأحداث ووقائع مهّمة عند األطفال. -

2. يتناسب مع قدرات األطفال.
ضمن مدى تطور األطفال. -
يستند إلى معلومات سابقة ويرتبط مبعلومات جديدة. -
يسمح بفعالّيات مبستويات متفاوتة. -

3. يجيب على التفاوت الشخصي عند األطفال )الفروق الفردّية(.
اهتمامات ، تفضيالت وميول شخصّية ، أمناط تعّلم مختلفة. -

4. يجيب على االختالفات االجتماعّية والبيئّية.
يحترم ويدعم الفرد، فيما يتعّلق بلغته وثقافته، ويوّثق العالقة بني الثقافة التي نشأ  -

ة في البالد. فيها الطفل وبني الثقافة العامَّ
5. يتيح تقدم األطفال في جميع مجاالت التطور اخملتلفة. 

ي االحتياجات العاطفّية. - يلبِّ
يعّزز الّشعور باألمان واالنتماء. -
م. - يوّفر متعة الّنجاح والّتعلُّ
يساهم في تطوير قدرات الّتفكير. -
يطّور مهارات الّتعبير. -
ياٍت وإيجاد حلول. - يتيح فرًصا خلوض حتدِّ
م من األقران. - يخلق تفاعالت اجتماعّيٍة للّتعلُّ
يتيح تطوير مهارات احلركة الغليظة والّدقيقة. -

6. يساهم في الّتكاملية.
ة لتطّور األطفال في مجاالت املعرفة اخملتلفة. - ة منهجيَّ ن إمكانيَّ مواضيع تتضمَّ
املضامني ُمدَمجة في مجاالت املعرفة اخملتلفة. -

7. يسمح باحتواء مضامني الّنواة.
8. مبني على معلومات علمّية موثوقة، صحيحة، دقيقة وغير قابلة للّتأويل.

9. . يتيح اجملال ملبادرات األطفال، واألهل وجهاٍت أخرى.
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يتعلَّم األطفال معتمدين على املعارف واملعلومات التي اكتسبوها من جتاربهم السابقة، وعلى 
املعلومات اجلديدة التي يكتسبونها في الرَّوضة/الُبستان أثناء ممارساتهم وتفاعالتهم مع اآلخرين. 
يتعّلمون حينما تتاح لهم الفرص ليبادروا ويختاروا الّنشاط املالئم جليلهم، اللعب على أنواعه 
وحّل املشاكل اليومّية وعندما مينحون الوقت الكافي للعمل والتعّمق تتوّلد فرص جديدة للّشعور 

بالنجاح الذي يحفزهم على خوض جتارب، وممارسات الّتعلم.
تتم عملّية الّتعلم في الرَّوضة/الُبستان بطرق متنّوعة ويتعلَّق هذا بأنواع الفعالّية، أطر الّتعلم، 
: اّللعب احلر،  مكان وزمان الفعالّية، ويعتمد الّتعلم على إتاحة الفرص في األوضاع الّتالية 

ه .  نشاطات تعبير، العمل باملواد، فعالّيات تعليمّية وتعلُّم ُمَوجَّ
هذه الفعالّيات تتم في أطر مختلفة: إطار فردي، في مجموعات صغيرة أو مع جميع أطفال 

الرَّوضة/الُبستان.

العمل في مجموعات صغيرة
إن وجود أطفال مبستويات أداء مختلفة يساهم كثيرًا في عملية الّتعلم، وخاصة حني يطلب 
منهم القيام بفعالية مشتركة كما أنَّ هذا الّتفاوت يخلق فرصة حللٍّ مشترك لبعض املشاكل 
وللّتسامح واالستماع إلى وجهات نظر مختلفة، كل هذا يتّم مبساعدة البالغ الذي يقوم بدور 

الوسيط في عملّية الّتعلُّم. 
الرَّوضة/الُبستان عالقات اجتماعّية متعّددة: منها العفوّية ومنها املقصودة،  يوجد ألطفال 
فخالل الفعالّيات اليوميَّة العفوّية غير اخملططة يختار األطفال أصدقاءهم وغالًبا ال تتدخل 
املُربِّية بهذا االختيار، أما خالل الفعالّيات التي تخّططها املُربِّية، والتي تتطلَّب العمل داخل 
مجموعات، فهي التي حتّدد تركيبة اجملموعات وفًقا ملعايير متعّددة منها: درجة الّتجانس، مستوى 
األداء )مجموعات متجانسة / غير متجانسة( عدد أفراد اجملموعة، نوع الفعالّية، مدى الّتوجيه 
ل  ل أثناء الفعالّية. في اجملموعات الصغيرة التي تقوم املُربِّية بتركيبها تستطيع أن تتدخَّ والّتدخُّ
ل الذي ال يُتاُح لها حني تعمل  وتتفاعل بشكل مؤثر مع كل طفل من أطفال اجملموعة، هذا الّتدخُّ
مع مجمل األطفال، كما عليها أن تأخذ بعني االعتبار حني تقوم بتركيب اجملموعات الّصغيرة، 

األهداف التعليمّية واملقاييس التي ُوصفت على أنها تُطوِّر الّسيرورات التعليمّية . 
من املهم أن يتواجد األطفال في مجموعات متفاوتة وأن يقوموا بتأدية أدوارٍ مختلفة: أن يشاركوا 
أحياناً في مجموعة متشابهة من ناحية األداء، وأحيانًا أخرى في مجموعة متنّوعة من هذه الناحية.

حني يشارك الطفل في مجموعة متجانسة تكون غالبّية زمالئه من مستواه، هذا األمر يجعل 
عملّية الّتعّلم من حيث سرعتها، تطّورها، درجة الوساطة، القدرة، ومواجهة املصاعب تتناسب 

مع احتياجاته في اجملال أو في الفعالّية نفسها.
حني يشارك الطفل في مجموعة يتفاوت فيها مستوى األداء عند األطفال ميكن أن ينتج عن هذا 
ق في هذه اجملموعة  التفاوت تفاعل إيجابي، أّي تقّبل اآلخر وعرض املساعدة عليه. ميكن أن تتحقَّ
نتائج لم تكن لَتتحّقق في اجملموعة املتجانسة، لذلك يجب االهتمام أاّل تكون الفجوات كبيرة 

بني أعضاء اجملموعة.
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مالحظة : حتى حينما جتري الفعالية داخل مجموعة متجانسة من املهّم إجراء تغيير على 
تركيبة اجملموعة، وذلك مّرتني في الّسنة على األقل، واالمتناع عن جعل اجملموعات ثابتة على مدار 
الّسنة. كما أّنه من املهم أن يشارك األطفال في مجموعات مختلفة من ناحية العدد ألنَّ عدد 
أفراد اجملموعة يؤّثر على دور الطفل وأدائه وعلى نوع الّتفاعالت التي يخلقها مع أصدقائه وعلى 

درجة انتقائه للمجموعة واملسؤولّية التي يشعر بها جتاه كل ما متًّ عمله وإنتاجه.
 من املهّم أيًضا أن يشارك األطفال في نشاطات جماعيَّة ومتنّوعة وأن تتضّمن هذه الّنشاطات 
القيادة وتقدمي  بالقدرة على  التي يتمّيزون بها عن غيرهم، حيث يشعرون خاللها  املواضيع 
املساعدة، وتتضّمن أحيانًا أخرى فعاليَّات ال تعكس متيُّزهم، فيجّربون تقّبل الّدعم من أطفال 

آخرين الذين يقودون الفعاليَّة.
العمل داخل مجموعات صغيرة هو جزء من العمل اليومي في حياة الرَّوضة/الُبستان بحيث يتّم 
إدراجه في البرنامج اليومي للّروضة وتقوم املُربِّية بالعمل داخل هذه اجملموعات الّصغيرة كل يوم 

في أوقات وأماكن وفًقا الختيارها ورؤيتها. 
من املهّم توثيق سيرورة العمل في كل مجموعة وتلخيصها في كّل لقاء . 

ر ُكّل طفل في اجملاالت اخملتلفة. هذا الّتوثيق يكون مرجًعا ملتابعة تطوُّ

ِّية أن تفعل من أجل ذلك ؟ كيف يتعّلـم األطفال ؟ وماذا يجب على املُرب
تساعد معرفة وفهم كيفّية تعّلـم األطفال في جيل الطفولة املُربِّية على اختيار أساليب 

الّتعليم املناسبة.
يُظهر اجلدول الّتـالي أساليب عمل املرّبيات التي تتالءم مع طرق تعّلـم األطفال، ويَُبنيِّ كيف 

يتعّلـم األطفال، وماذا ينبغي على املُربِّية أن تفعل من أجل ذلك.
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طرق عمل املربّيات طرق تعّلم األطفال

-  تتعرَّف املُربِّية على أطفالها في الرَّوضة/الُبستان وجتمع عنهم 
املعلومات الشخصّية بأساليب وطرق مختلفة: 

من خالل احملادثة الشخصّية مع الطفل وأهله.أ. 
املشاهدة.ب. 
ل إنتاج األطفال.ج.  تأمُّ

-  تكّون املُربِّية صورة إجمالية عن شخصّياتهم تتعّلق بخلفّياتهم 
الثقافّية واالجتماعّية.

-  تُخّطط العديد من الفعالّيات والّنشاطات باالستناد الى مراحل 
الّنمّو الّتطّوري واملعلومات العينيَّة التي جمعتها.

لى  إ ل  األطفا يحُضر  حني 
للّتعلم  ن  لُبستا ا / ضة و لرَّ ا
يجلبون معهم خبراتهم التي 
اكتسبوها قبل حضورهم إلى 
خالل  من  الرَّوضة/الُبستان 
ممارساتهم وجتاربهم اليومّية.

م املُربِّية بيئة تربوّية مشّجعة وداعمة متّكن األطفال من  - تُنظِّ
ــاط احلرِّ داخل الرَّوضة/ ــاٍت : مراكز للّنش القيام بتجارب وممارس

الُبستان وفي ساحاتها، فيها ألعاب، أدوات، ومواد متنوِّعة )على 
املُربِّية أن تتجّنب االكتظاظ( .

ع املُربِّية أطفالها على أن يكونوا فّعالني ونشيطني من  -  تُشجِّ
خالل فعالّيات مختلفة، إبداء اقتراحات بديلة تتعّلق بالفعالّيات، 
ــوِّروا هذه  ــعوا ويط ــواد وأدوات جديدة حتّفزهم ليوّس ــال م إدخ
ـّحّدي واإلبداع عندهم(. الفعالّيات )من أجل خلق وتطوير روح الت

-  تساعد األطفال الّتنظيم املعارف اجلديدة من خالل الوساطة 
في أوضاع الّتعّلم في الروضة.

ر األطفال معرفتهم من  يطوِّ
وممارساتهم  جتاربهم  خالل 

اجلديدة في بيئتهم.
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طرق عمل املربّيات طرق تعّلم األطفال

ع الفعالية ألكثر من  - على املُربِّية أن توّفر بيئة تُتيح وتشجِّ
طفل واحد : طاوالت للجلوس حولها، كراٍس مرّتبة في مجموعة 
الواحدة مقابل األخرى، مواّد وألعاب لفعالّيات مشتركة، وغير ذلك.

ا تتطلب مشاركة األطفال في اّتخاذ القرار وحلِّ  - تقترح مهامًّ
املشكالت: فعالّيات إنتاجّية مشتركة، ألعاب طاولة، حتضير 

طاولة ملناسبات، وغير ذلك.
- تشّجع الفعالّيات مبجموعات عشوائّية: ألعاب اجتماعّية، 

اللعب الّتمثيلي، وغير ذلك. 
- تندمج في فعالّيات األطفال عندما يحتاجون لتطوير الفعالية 

واللعبة. 
- تخلق فرًصا للّتعلم مبجموعات صغيرة. 

- تتحّدث مع األطفال خالل اليوم )محادثات مخّططة أو عفويَّة(. 
احلوار،  أنفسهم من خالل:  يعّبروا عن  األطفال ألن  - تشّجع 
املناقشة، طرح األسئلة، التوّقع، الّتخّيل، الّتنبؤ، الّتخمني، االدِّعاء، 

الّتفسير، اإلبداع واإلنتاج.

يتعّلم األطفال من خالل 
تفاعلهم مع اآلخرين 

)بالغني وأطفال(.

- بناء برنامج يومّي وثابت يوفـِّر الّشعور باألمان.
- تخطيط تربوي يستند إلى فعالّيات مركزّية متكرِّرة منهجّية 

وُمَوّجَهة على مدار الّسنة.

ــن خالل  ــال م ــم األطف يتعّل
املمارسات واألنشطة املتكرِّرة 

في بيئتهم.

- االستجابة ملبادرات األطفال وتعزيزها.
- تعزيز الّشعور بالقدرة والّتحكم باالختيارات واّتخاذ القرارات 
الّذاتّية: إعطاء اجملال لالختيار من إمكانّيات متعّددة واحترام 

هذا االختيار.
- توفير فعالّيات تتالءم مع ميولهم واهتماماتهم الّشخصّية.

يتعّلم األطفال عندما 
يبادرون ويعملون بشكل حّر.

- تسمح لألطفال بتخطيط وتنظيم الفعالّيات دون توّقف بحيث 
ميكن متابعة الفعالّية في اليوم الّتالي.

- تعمل مبواضيع ومشاريع طويلة االمّد حّتى يشعر األطفال 
باالكتفاء.

الفعالّية منذ بدايتها  تشّجع األطفال على االستمرار في   -
وحّتى نهايتها.

ــال عندما يُتاح  يتعّلم األطف
لهم ُمّتسع من الوقت للعمل  

والّتفكير.
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طرق عمل املربّيات طرق تعّلم األطفال

- تقترح فعالّيات متنّوعة تتالءم مع قدرات الطفل استنادًا إلى 
معرفة املعّلمة مبستوى الطفل .

- تشّجع األطفال على ممارسة فعالّيات بدرجات صعوبة متفاوتٍة 
وبشكٍل تدريجّي )من الّسهل إلى الّصعب( على خوض فعالّية 
مبستوى صعوبة تتيح له التطوُّر )استنادًا إلى معرفتها الّسابقة 

بالطفل(.
ــوم بتقييم موضوعي في نهاية كل فعالّية بحيث يعكس  - تق

هذا الّتقييم درجة جناح الطفل .

ــا  عندم ــال  األطف ــم  يتعّل
ــم، أي عندما  يحّققون ذواته

يشعرون مبتعة النجاح.

- على املُربِّية أن توّفر بيئة تسمح لألطفال بأمناط مختلفة من 
الّتجارب من خالل اللعب: احلّر، الّدرامي، البّناء، الّتربوي، احلركي 

واملوسيقي .
- على املُربِّية أن تدمج الّتعليم دائًما من خالل اّللعب في اجملاالت 

اخملتلفة.

ــال ويتعّلمون  ــّور األطف يتط
ــاتهم أللعاب  من خالل ممارس
مختلفة وانشغالهم مبواضيع 

ـّونها. تهّمهم ويحب

يات تتطّلب من األطفال  - على املُربِّية أن تخلق أوضاًعا تتضّمن حتدِّ
اقتراحات حلّلها.

- تشّجع األطفال على إيجاد واقتراح حلول ملشكالت مستوحاة 
من حياة الرَّوضة/الُبستان.

- تتيح اجملال للّتعبير عن الّرأي بحّرية بحيث تطرح العديد من 
إجابة صحيحة كي  أكثر من  تتطّلب  التي  اخملتلفة  األسئلة 
يتعّود األطفال على تقّبل الّرأي اآلخر الذي يساهم في تنظيم 

أفكار األطفال.

يتعّلم األطفال عندما يواجهون 
يات. املشاكل أو التَّحدِّ
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وضة/الُبستان مشاركة األهل في العملّية الّتربوّية في الرَّ
في مرحلة الّطفولة املبّكرة تكون شخصّيات األهل هي األكثر تأثيرًا على حياة األطفال، لذلك 
فإنَّ املشاركة والتواصل بينهم وبني طاقم الرَّوضة/الُبستان يلعب دورًا مركزيًّا في تطّور طفلهم 

ليمة الستنفاد الّطاقة الكامنة بداخله.  وخلق األجواء السَّ
على طاقم الرَّوضة/الُبستان أن ينشئ قنوات اّتصال مفتوحة ملشاركة األهل على مدار السنة 
هات والعملّيات  في جّو من الّتقبل املبني على الّثقة املتبادلة، مالءمة التوقُّعات وشرح التوجُّ

الّتربوية للرَّوضة. 
هذا الّتواصل يجب أن يُبنى أيًضا على أساس من االحترام ومراعاة ثقافة األهل والّتجاوب مع 

االحتياجات واملطالب التي يعرضها األهل.
يتّم الّتواصل مع األهالي عبر مسارين: مع كاّفة األهالي، ومع أهل كل طفل على حدٍة.

الّتواصل مع كاّفة األهالي
كْون األهل وحدة متماسكة يساعد في حتقيق األهداف املشتركة للروضة وتطوير العالقات 
االجتماعية فيها، كما أن التدخل اإليجابي لألهل يسمح باحملافظة على التواصل املوجود بني 

اإلطار التربوي واجملتمع احمللي الذي توجد فيه الرَّوضة/الُبستان.
ة قنوات: يتّم التواصل مع كاّفة األهالي عبرَ عدَّ

•    لقاءات / اجتماعات األهالي : 

تعقد املُربِّية اّللقاء األّول مع األهل في الّشهر األول من الّسنة، تعرض فيه الّرؤيا الّتربوّية 
للرَّوضة/الُبستان وخّطة العمل الّسنوّية . 

خالل هذا اّللقاء تتم مالءمة توّقعات األهل مع توّقعات طاقم الرَّوضة/الُبستان . 
د مهاّمها وطريقة تواصلها مع طاقم الرَّوضة/الُبستان وطريقة  كما تختار جلنة األهالي وحُتدِّ

عملها. 
يخّطط طاقم الرَّوضة/الُبستان لقاءات أخرى مع األهل وفًقا لألهداف والبرامج الّسنوّية.

•    احتفاالت ومناسبات: 

د من االحتفاالت واملناسبات ألطفال الرَّوضة/الُبستان  يَُقرَّر خالل الّسنة إقامة عدد محدَّ
مبشاركة األهل . 

من املهم إشراك األهل في التَّخطيط لهذه املناسبات، وفي تنفيذها ومن املهّم أيًضا إقامة 
احتفالني مشتركني على األقل لألهل واألطفال مًعا خالل الّسنة بشرط أن تتعلَّق إحدى 

املناسبتني بتلخيص عاّم للّسنة الّدراسّية.

•    تقارير دوريَّة )متواصلة(: 

ة  ات على برنامج الرَّوضة/الُبستان، وباألحداث الهامَّ من الّضروري إبالغ األهل بآخر املستجدِّ
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ل عبًئا عليهم(  دة وفًقا الختيار املُربِّية ومبا يالئم األهل )بحيث ال يشكِّ بواسطة وسائل متعدِّ
ويكون ذلك من خالل: لوحة إعالنات لألهالي في الرَّوضة/الُبستان، نشرات، بريد إلكتروني، موقع 

إنترنت، وغير ذلك.

العالقة الّشخصّية مع أهل كل طفل
للعالقة املبنّية على الّثقة املتبادلة بني طاقم الرَّوضة/الُبستان وأهل الّطفل دورٌ مؤّثٌر في تأقلم 

الطفل في الرَّوضة/الُبستان، وعلى ثقته بنفسه وشعوره باالنتماء إلى هذا اإلطار .

•    لقاءات شخصّية : 

يتم اللقاء الّشخصي األّول قبل بداية الّسنة بهدف متكني أهل الطفل من التعّرف على 
اإلطار الذي سيتواجد فيه طفلهم . 

يُحّبذ أن يقوم األهل من خالل هذا اللقاء بإطالع املُربِّية على أمور تتعّلق بطفلهم وحتديد 
توقُّعاتهم منه.

•    لقاءات إضافّية : 

تتّم خالل الّسنة الّدراسّية بهدف إطالع األهل على حالة طفلهم العاّمة في الرَّوضة/
الُبستان، وضعه االجتماعي والنفسي، ميوله وماذا يفّضل من نشاطات، تقّدمه والّصعوبات 

التي يواجهها. 
كل هذا بشرط أن تستند املُربِّية في حديثها إلى توثيق مهني لهذه املعلومات. 

قبل نهاية الّسنة الّدراسّية جُتري املُربِّية محادثة شخصّية مع أهل كل طفل بهدف تلخيص 
الّسنة الّدراسّية.

•    عندما تتنّبه الُمربِّية إلى صعوبٍة عند طفٍل معّين في مجاٍل ما تتطّلب استشارة مهنّية من قبل 
جهات خارجّية، عليها أن تبادر إلى حديث مفّصل مع األهل، كي يكونوا ش��ركاء في اّتخاذ 

القرارات التي تتعّلق بطفلهم.

•    جُتري املُربِّية لقاءات إبالغ ومتابعة مع أهالي األطفال: الذين توّد توجيههم إلى استشارة 
مهنّية، أو املرّشحني للجان الّدمج/ الّتنسيب ، أو الذين اختيروا للبقاء سنة أخرى في الرَّوضة/

الُبستان اإللزامّية. 
كل هذا وفًقا للمعايير احملّددة في منشور املدير العام.  

أنماط ومستويات مشاركة األهالي في الجهاز الّتربوي
ـّشاطات ويحّدد األهل مدى مشاركتهم وفًقا الحتياجاتهم وإمكانّياتهم، لذلك  تختار املُربِّية الن
فإن قسًما منهم يقيمون عالقات تتمحور بأطفالهم - بكل ما يتعّلق بتقّدمهم الّتعليمي 
واالجتماعي – وآخرون يختارون األعمال الّتطّوعّية الّسانحة، والّتبّرع لكّل األطر الّتربوّية، لذلك 

من املهم أن حتترم املُربِّية هذه االختيارات املتنّوعة بل وتشّجعها.
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مالحق

ليم في الرَّوضة/الُبستان. الملحق األّول : المناخ الّتربوّي السَّ

وضة/الُبستان. معايير للّثقافة، ولمناخ تربوّي سليم في الرَّ
م املعايير رؤية عاملّية تربوّية، لغة مشتركة، إستراتيجّية، وأدوات لطاقم الرَّوضة/الُبستان،  تُقدِّ

وذلك من أجل خلق وإدارة مناخ تربوي سليم وتطبيقه أيًضا.
تـُستخدم هذه املعايير كأساس لبرنامج شامل، يتأّلف من ثالثة أبعادٍ رئيسّية:

وضة/الُبستان: األنظمة، الفعالّيات اليومّية، البرنامج اليومّي وتنظيم البيئة  - تهيئة الرَّ
التربوّية.

األطفال  - بني  واألطفال،  البالغني  بني  وضة/الُبستان،  الرَّ أعضاء طاقم  بني  تفاعالت: 
أنفسهم، وبني أهالي األطفال، وبني أهالي األطفال واجملتمع احملّلي الذي يعيشون فيه. 

برنامج تربوّي يستند إلى مراحل تطّور األطفال بهدف تلبية احتياجاتهم العاطفّية  -
واالجتماعّية وإكسابهم القيم فيما يلي تفصيل املعايير كما وردت في منشور املدير 

العام: תשע/1 )א( אלול התשס”ט )ספטמבר 2009(.

تفصيل المعايير
سوف يتّم حتديد كل معيار ومن ثم ذكر أمثلة على النشاطات التي يجب أن تنّفذ من أجل 

تطبيق هذا املعيار. 
تتطّرق هذه النشاطات إلى األبعاد الّثالثة الرئيسّية التي ذُكرت اعاله. 

ميكن لطاقم الرَّوضة/الُبستان اختيار ما يريد من هذه النشاطات بل وإضافة نشاطات أخرى.

المعيار األّول – األمن واألمان
وصف املعيار :

تؤّمن الرَّوضة/الُبستان الّسالمة واألمن واألمان ألطفال الرَّوضة/الُبستان وللّطاقم الّتربوي أثناء 
النشاطات املتنّوعة سواء في داخلها، أو في ساحتها أو خارج إطارها، وهكذا فإّن الّسالمة البدنيَّة 
والّنفسّية لكّل طفل أو طفلة ولطاقم الرَّوضة/الُبستان مضمونة أيًضا، وسالمة ممتلكاتهم.
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أمثلة على النشاطات
تهيئة بيئة الرَّوضة/الُبستان ، أجهزة وُمعّدات آمنة الستعمال األطفال.

تهيئة الرَّوضة/الُبستان وبرنامج يومّي محّدد وواضح.
ـّلوكيات في الرَّوضة/الُبستان. ـّق مبجمل الس إعداد دستور يتعل

زيادة العناية والرِّعاية ألطفال الرَّوضة/الُبستان من قبل اّلطاقم في أرجاء الرَّوضة/الُبستان.
تعزيز وتشجيع الّسلوكّيات اإليجابّية عند األطفال.

تطوير قدرة طاقم الرَّوضة/الُبستان على ترسيخ سلوكّيات عادّية ومقبولة عند األطفال ومواجهة 
ة تدّخل مالئمة. أحداث العنف مبساعدة اإلرشاد ومبرافقة مهنّية ومساعدة في بناء خطَّ

وضة/الُبستان المعيار الثاني: الّتواصل الّشخصي والعالقات بين ُرّواد الرَّ
وصف املعيار :

تبني الرَّوضة/الُبستان وتطوِّر عالقات ممّيزة بني طاقم الرَّوضة/الُبستان وبني أطفالها تقوم على 
ي نشاطات  رّية عند األطفال، كما تُنمِّ االستعداد العاطفي واالستجابة إلى االحتياجات التطوُّ
إيجابّية بني األطفال وتزيد من الّشعور باالنتماء واالحترام املتبادل بني طاقم الرَّوضة/الُبستان 

وبني األهالي.

أمثلة على الّنشاطات 
بني الّطاقم الّتربوي وبني األطفال : االحترام املتبادل، دفء إنساني وانفتاح، خلق جوِّ عاطفّي 	 

طة وأخرى  إيجابّي: نبرة حديث هادئة، ابتسامات، وجتاُوب مع طلبات األطفال. محادثات مخطَّ
عفوية في جميع املواضيع، وتشجيع الّتعبير العاطفي اإليجابي والّسلبي : تعامل الّطاقم 
ــاطة  ــخصّية مالئمة: وس ــاء عالقة ش مع اجملموعة العاّمة ومع اجملموعات الّصغيرة وإنش
وضبط عاطفي، منع العنف، حّل الّصراعات بطرق إيجابّية، رصد أّية إِشارة توحي بضائقة 

عند بعض األطفال، متابعتها وحّلها بطريقة سليمة.
ــتان، محادثات 	  ــتركة في مختلف أرجاء الرَّوضة/الُبس ــهم : ألعاب مش بني األطفال أنفس

وإظهار تعاطف، تقدمي املساعدة وقبولها.
بني أفراد الّطاقم : تعاون وتواصل يومي، تقاُسم املسؤولّيات، إسناد مهاّم ووظائف واضحة، 	 

ــردود األفعال فيجب أن  ــال ومتابعتها، أّما فيما يتعّلق ب ــيم املهاّم امللقاة على األطف تقس
تكون موّحدة.

بني الّطاقم الّتربوّي واألهل: مشاركة األهل في النشاطات اليومّية، محادثات شخصّية بني 	 
حني وآخر، نشاطات جماعّية يشارك فيها األهل واألطفال.
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املعيار الّثالث – الّتطّور العاطفي واالجتماعي
وصف املعيار :

تنّمي الرَّوضة/الُبستان عند األطفال األحاسيس واملشاعر العاطفّية واالجتماعّية، واملهارات 
احلياتّية، وتكسبهم أيًضا معايير اجتماعية تناسب جيلهم.

أمثلة على الفعالّيات والنـّشاطات
وجود أمناط سلوكّية من قبل الكبار تظهر وتعكس معايير سلوكّية مقبولة، أي أن يكون 	 

الكبار في سلوكهم مثاالً يحتذى من قبل أطفال الرَّوضة/الُبستان.
نشاطات تتعّلق بالوساطة العاطفّية، زيادة االنضباط العاطفي عند األطفال ومرافقتهم 	 

خالل عمليَّة تأقلمهم.
إتاحة الفرص للّتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم بل قبولها وتفّهمها، تشجيعهم 	 

على تقدمي مقترحات لطرق تساعدهم في محاوراتهم مع رفاقهم وممارسة هذه الّطرق في 
مواقف مختلفة ومناسبات متعّددة داخل الرَّوضة/الُبستان، كل هذا بتوجيه من املُربِّية )في 

روضات الّتعليم اخلاص يجري هذا وفق أسس برنامج التدريس ל"ב 21(.
االهتمام بتوفير َحّيز في بيئة الّروضة والبرنامج يستغّل يوميًّا لّلعب التمثيلّي احلّر، وفًقا 	 

لبرنامج محّدد، يشارك فيه األطفال بأدوار اجتماعّية متعّددة.
إكساب إستراتيجّيات حلّل الصراعات من خالل اإلصغاء، والّتسامح واملهادنة.	 
دعم األمناط الّسلوكّية اإليجابّية والّتعاطف مع اآلخرين.	 
زيادة وتعزيز روح املشاركة اجلماعّية بني األطفال، وتشجيعهم على االلتحاق مبجموعات.	 
الة للُمربِّية جلعل األطفال املنبوذين يشعرون باالنتماء.	  مشاركة فعَّ

المعيار الّرابع - المناخ الّتعليمي
وصف املعيار:

تُهّيئ الرَّوضة/الُبستان بيئات تربوّية، وتُعّزز عملّيات الّتفكير والتعّلم عند األطفال في سياقاٍت 
مهّمة لديهم . 

ي حّب االستطالع والّدافّعية الّداخلّية للّتعّلم وتُقّوي الّشعور بالقدرات الّذاتية عند كّل طفل. تُنمِّ

أمثلة على الّنشاطات
إنشاء بيئات تعليمّية متنوِّعة، تتيح االختيار، وتثير اهتمام األطفال.	 
تلبية االحتياجات اخملتلفة واملتغّيرة عند األطفال، اهتماماتهم، ميولهم، تفضيالتهم 	 

الشخصّية، قدراتهم والّصعوبات التي يواجهونها.
إطراء اجلهود التي يبذلها الّطفل في العمليَّة الّتعلُّمّية، ال أن يكون التشجيع مقصورًا 	 

على احملّصلة النهائية.
أخذ اخلصائص واملميِّزات الّشخصيَّة لكّل طفل بعني االعتبار. 	 
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المعيار الخامس – تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة
وصف املعيار :

تُلبي الرَّوضة/الُبستان في إطارها احتياجات ُمشّخصة لكاّفة األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة، 

ي مشاركاتهم الفّعالة من خالل املمارسات املتنوِّعة في الرَّوضة/ في جميع مجاالت التطّور، وتنمِّ

الُبستان.

أمثلة على الفعالّيات

تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة مع احملافظة على خصوصّياتهم وذلك 	 

ني. من خالل فحص االحتياجات املناسبة مبشاركة اخملتصِّ

ة ومرافقتهم، 	  االستجابات لألطفال املوجودين في ضائقة وخطر، وحتويلهم إلى جهات مختصَّ

مع احملافظة على خصوصّياتهم.

ُمراعاة متّيز كل طفل.	 

وضة/الُبستان وبين األهل  المعيار الّسادس – العالقات المتبادلة بين طاقم الرَّ
والمجتمع المحّلي

وصف املعيار :

الرَّوضة/الُبستان وبني األهل يعود باملنفعة على الّطفل، إذ تساعد في  املشاركة بني طاقم 

تطّوره، لذلك يقوم طاقم الرَّوضة/الُبستان بإعالم األهل بكّل ما يتعّلق بالرَّوضة/الُبستان، ويخّص 

أطفالهم، واضعني نصب أعينهم االنتماء للمجتمع احمللِّي.

أمثلة على الفعالّيات

تزويد األهالي مبعلومات عن أداء اطفالهم في الرَّوضة/الُبستان وبشكل تفصيلي، مع التأكيد  	 

على تعزيز روح التعاون املشترك بني املُربِّية واألهل. يفّضل إجراء ثالث جلسات شخصّية 

عن كل طفل خالل الّسنة.

مشاركة األهل في وضع البرنامج التربوّي للّروضة.	 

بناء إطار محّدد وواضح ملشاركة األهل ومساهمتهم في عمل الرَّوضة/الُبستان.	 

إقامة نشاطات ومناسبات لألهل وأطفالهم . يفضل تنفيذ نشاطني على األقّل خالل الّسنة.	 

إشراك متطّوعنّي بالغني في الرَّوضة/الُبستان، وفًقا لألنظمة.	 
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الملحق الثانـــي: اقتراحات لبرنامج العمل اليومـــي المـُطّول في 
الرَّوضة/الُبستان في إطار األفق الجديد.

نموذج أ

فعالّيات محّبذةالتوقيت

ــتقبال األطفال واندماجهم في بيئات الرَّوضة/الُبستان اخملتلفة، كل طفل 8:30-7:30 اس
حسب اختياره.

لقاء مشترك مع جميع األطفال )لقاء ترويحي، شرح البرنامج اليومي(.8:50-8:30

11:20-8:50
9:50-8:50

مائدة إفطار مفتوحة )داخل الّصف او الّساحة( وإغالقها.
يقسم األطفال إلى مجموعتني )داخل الرَّوضة/الُبستان وخارجها(:

ــاطات في مراكز الرَّوضة/الُبستان  مجموعة داخل الرَّوضة/الُبستان، تقوم بنش
ــراءة قصص، فعالّيات مع القصص، العمل  اخملتلفة: لعب متثيلي، لعب بنائي، ق
ــات بحث عفوّية مببادرة معّلمة الرَّوضة/الُبستان واألطفال،  واالنتاج باملواد، ممارس

فعالّيات مع احلاسوب. 
في حني ينشغل عدد محّدد من األطفال داخل مجموعة صغيرة مبضامني تعليمّية 

وتطويرّية كّل هذا بتوجيه من املُربِّية.
مجموعة في ساحة الرَّوضة/الُبستان تقوم بنشاطات حركّية بواسطة األجهزة 
الثابتة، الكرة، رعاية الكائنات احليَّة في احلديقة، الّلعب مبواد طبيعّية، فيما يتعّلق 
باالنتاج واإلبداع تقوم مجموعة صغيرة من األطفال بذلك بتوجيه من املساعدة 

وبالّتنسيق مع املُربِّية.

تبديل اجملموعات.10:50-9:50

ــاحة الرَّوضة/الُبستان، يقوم األطفال املناوبون 11:20-10:50 يتواجد معظم األطفال في س
بإعادة تنظيم وترتيب الرَّوضة/الُبستان وساحتها.

لقاء مع جميع أطفال الرَّوضة/الُبستان يتمحور حول تلخيص أوَّلي ملا مت فعله وإجنازه 11:40-11:20
حتى اآلن، ومن ثم طرح مواضيع )شؤون الّساعة، أغاٍن، جتارب شخصّية وغيرها(.

يقوم األطفال بنشاطات في بيئات الرَّوضة/الُبستان، وفًقا الختيار كّل واحد منهم . 13:30-11:40
محادثات شخصية بني املُربِّية وطفل واحد أو ثالثة أطفال.

وجبة خفيفة.

لقاء تلخيصي، وتخطيط للغّد )فعالية موسيقّية، قراءة قّصة، لعب اجتماعي، 14:00-13:30
مسرح، فّن وأشياء أخرى(.

ميكن إجراء بعض الّتغييرات على هذا البرنامج ألسباب عديدة ومختلفة منها : حالة الطقس ، أعياد ميالد ، برامج إثراء.
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نموذج ب
فعالّيات محبَّذةالتوقيت

استقبال األطفال واندماجهم في بيئات الرَّوضة/الُبستان. 9:00-7:30

وجبة افطار مشتركة/ مائدة إفطار مفتوحة.9:40-9:00
عرض البرنامج اليومي لألطفال.

ــخصّية، ترتيب وتنظيم 10:00-9:40 ــالت حياتّية : فعالّية تتمحور حول الّنظافة الّش مؤه
الرَّوضة/الُبستان.

يقسم األطفال إلى مجموعتني )داخل الرَّوضة/الُبستان وخارجها(:10:45-10:00
مجموعة داخل الرَّوضة/الُبستان، تقوم بنشاطات في مراكز الرَّوضة/الُبستان 
اخملتلفة : لعب متثيلي، لعب بنائي، قراءة قصص، فعالّيات مع القصص، العمل 
واإلنتاج باملواد، في حني ينشغل عدد محّدد من األطفال داخل مجموعة صغيرة 

مبضامني تعليمّية وتطويرّية، مخّططة أو غير مخّططة بتوجيه من املُربِّية.
مجموعة أخرى تقوم بفعالّيات حركّية بواسطة األجهزة الثابتة، الكرة، رعاية 
الكائنات احلّية في احلديقة، الّلعب مبواد طبيعّية، فيما يتعّلق باإلنتاج واإلبداع.

ــكل منفرد بتوجيه  ــل مجموعة صغيرة من األطفال، أو أطفال بش يتّم تفعي
املساِعدة وبالّتنسيق مع املُربِّية.

تبديل اجملموعات.11:30-10:45

ــة. ترتيب وتنظيم الرَّوضة/12:00-11:30 ــاطات تتعّلق بالّنظافة البدنّي مهارات حياتّية: نش
الُبستان.*

ــترخاء مركزي جلميع األطفال )يتضّمن: سماع موسيقى هادئة، سرد 12:30-12:00 لقاء اس
هة تعتمد على اخليال(. قّصة، فعالّية موجَّ

نشاطات في مراكز األلعاب والّتعّلم حسب اختيار الطفل.13:30-12:30
ــاهم في منوهم  ــاب معارف تس هة من قبل املُربِّية، بهدف إكس ــات موجَّ فعالّي

وتعلمهم، وفًقا لقرار املُربِّية )فعالية مخّططة أو غير مخّططة(. 
ترتيب وتنظيم بيئة الرَّوضة/الُبستان.

ة، ألعاب اجتماعّية، متثيل، وغير ذلك(.14:00-13:30 لقاء تلخيصي )فعالّية موسيقّية، قراءة قصَّ

* نشاطات تتعّلق بالكفاءات احلياتّية )نظافة شخصّية، تنظيم وترتيب الرَّوضة/الُبستان، االستعداد للوجبات، 

أخالقّيات وسلوكّيات( هي جزء هاّم وال يتجّزأ من البرنامج الّتربوّي في رياض األطفال قبل اإللزامّية .

نموذج ج
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فعالّيات محّبذةالتوقيت

استقبال األطفال وتشجيعهم على اختيار ألعاب في مراكز الرَّوضة/الُبستان 8:30-7:30
اخملتلفة.

يقسم األطفال إلى مجموعتني:8:45-8:30
ــة األلعاب البدنّية داخل الرَّوضة/الُبستان أو خارجها ويتّم  األولى: تقوم مبمارس

ذلك مبرافقة املُربِّية.
ــتان  ــاطات في مراكز الرَّوضة/الُبس ــة: تواصل القيام بالعديد من الّنش الّثاني

اخملتلفة ومبرافقة املساعدة.

ــتان أو مائدة إفطار 10:30-8:45 ــتركة داخل أو خارج الرَّوضة/الُبس ــاول وجبة إفطار مش تن
مفتوحة.

نشاطات حّرة في بيئات الّلعب، إنتاج وتعلُّم.
فعالّيات مخّططة ومشتركة مبجموعات صغيرة بوساطة املُربِّية.

اعة أو 11:00-10:30 ــترك، لعرض أو تلخيص موضوع )ميكن التطّرق إلى قضايا السَّ لقاء مش
إلى الفعالّيات أو مواضيع أخرى(.

فعالّية تعليمّية مخّططة جملموعات صغيرة، وفًقا للمنهاج.11:40-11:00

فترة الّساحة.12:30-11:40
محادثة شخصّية مع طفل واحد حتى ثالثة أطفال.

نشاطات في مراكز األلعاب والّتعّلم.13:30-12:30

تلخيص- لقاء ترويحي، ممتع ومفتوح، مثل قراءة قّصة، غناء أو جتارب شخصّية.14:00-13:30
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نموذج د

فعالّيات محّبذةالتوقيت

إتاحة نشاطات متنّوعة في مراكز الرَّوضة/الُبستان اخملتلفة.10:30-7:30
ــص، وفعالّيات تتعّلق بالقصص  ــي– الّلعب البّناء– قراءة قص الّلعب الّتمثيل
ــة واألطفال–  ــة، مببادرة املُربِّي ــات بحث عفويَّ ــاج باملواّد– ممارس ــل واإلنت –العم
طة، فعالّيات  ــر مخطَّ طة، وأخرى غي ــوب )فعالّيات مخطَّ فعالّيات مع احلاس

جماعيَّة وأخرى فردّية(.
مائدة إفطار مفتوحة.

ــاطات مختلفة مثل: شؤون الّساعة، 11:00-10:30 ــترك مع جميع األطفال لنش لقاء مش
أغان، جتارب شخصّية تعليمّية تربوية حول مضامني، قّصة.

فترة الّساحة12:30-11:00
العمل مع مجموعات صغيرة داخل الرَّوضة/الُبستان في حني تكون اجملموعة 

األخرى من األطفال في الّساحة مع املساعدة.

إعادة تنظيم وترتيب الرَّوضة/الُبستان والّساحة.12:45-12:30

ــة تربوّية، متثيل وغير 13:15-12:45 ــيقّية، قراءة قّصة، لعب ــاء تلخيصي )فعالّيات موس لق
ذلك(.

محادثات شخصّية مع طفل واحد حتى ثالثة أطفال. 14:00-13:15
ألعاب تعليمّية، ألعاب تركيبّية )ليجو( وأخرى. 
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نموذج ه�

فعالّيات محّبذة التوقيت

طة، وفًقا الختيار املُربِّية واألطفال، تشمل جميع 10:30-7:30 ــاطات متواصلة، مخطَّ نش
مراكز الرَّوضة/الُبستان، وساحتها أيًضا.

ــة أطفال طوال  ــخصّية مع طفل واحد وحتى ثالث ــل تدور محادثة ش باملقاب
اليوم.

طة من قبل املُربِّية. العمل في مجموعات صغيرة مخطَّ
مائدة إفطار مفتوحة.

لقاء مشترك مع جميع أطفال الرَّوضة/الُبستان، يتّم فيه مناقشة موضوع 11:00-10:30
أعدَّ من قبل املُربِّية أو األطفال.

طة، وفًقا الختيار املُربِّية واألطفال، تشمل جميع 13:00-11:00 ــاطات متواصلة، مخطَّ نش
مراكز الرَّوضة/الُبستان وساحتها أيًضا.

ــة أطفال طوال  ــع طفل واحد وحتى ثالث ــخصّية م ــل تتم محادثة ش باملقاب
اليوم.

طة من قبل املُربِّية. العمل في مجموعات صغيرة، مخطَّ

إعادة تنظيم وترتيب الرَّوضة/الُبستان والّساحة .13:15-13:00

لقاء تلخيصي مع جميع األطفال .14:00-13:15
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ة وفًقا لمواضيع النَّواة. الملحق الثَّالث: غايات وأهداف سلوكيَّة مرجوَّ

أ- مهارات حياتيَّة
ات وللّشعور باملقدرة.. 1 تنمية إيجابيَّة للذَّ
القدرة على ضبط املشاعر والّسلوكيات.. 2
بلورة الّشعور بالّثقة في الّنفس واالنتماء إلى البيئة االجتماعيَّة.. 3
إظهار اهتمام بالبيئة املاديَّة واإلنسانّية، وزيادة احملّفزات لنشاطات هادفة ومهّمة.. 4
القدرة على تطوير االّتصال الهادف والّتعبير عن املشاعر ومالءمتها لألوضاع واملواقف اخملتلفة.. 5
ة واالستجابة إلى ُمبادرات اآلخرين.. 6 القدرة على املبادرة إلى عالقات شخصّية هامَّ
القدرة على الّتفاهم املتبادل والعالقات االجتماعّية املتبادلة فيما يتعّلق باحلياة اليومّية، . 7

في الّلعب والتعلُّم.
تطوير القدرة على اللعب اإليهامي والتمثيلي واالستمتاع به مع اجملموعة.. 8
التعّرف على قواعد سلوكّية، تذويتها واحملافظة عليها.. 9

القدرة على الّتعامل مع حاالت اإلحباط والّصراع من خالل ردود فعل مقبولة اجتماعيًّا.. 10
ل املسؤولية وااللتزام االجتماعي في بيئة الرَّوضة/الُبستان.. 11 حتمُّ

 

ب- التَّربيَّة البدنيَّة
يطّور األطفال احلركات األساسّية.. 1
اتي ألنفسهم وفًقا لقدراتهم احلركيَّة.. 2 يقّوي األطفال التَّقدير الذَّ
يُظهرون مسؤولية عن سالمتهم وسالمة اآلخرين املوجودين معهم في نفس املكان.. 3
يحّسنون قدراتهم على وصف احلركة الّسلوكية.. 4
يندمجون في األلعاب احلركّية املشتركة ويحافظون على قوانينها.. 5
يطوِّر األطفال قدراتهم على القيام برقصات معيَّنة.. 6

ج- االستعداد للقراءة والكتابة
يطوِّر األطفال وعًيا بأصوات الّلغة.. 1
يفهم األطفال املبدأ الهجائّي، ويعرفون األحرف بأسمائها وأصواتها وأشكالها.. 2
ميارس األطفال بدايات القراءة والكتابة.. 3
يوّسع األطفال قاموسهم الّلغوي، ويطوِّرون لغتهم احملكّية واملعيارّية.. 4
يفهم األطفال الّنصوص املسموعة، ويَُعبِّرون عن أنفسهم شفهيًّا في حاالت ومواقف . 5

مختلفة.
يتعّرف األطفال على “لغة الكتاب”، ويدركون مواضعات الكتابة ويستمتعون بالّتعامل . 6

مع الكتب.
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د- علوم وتكنولوجيا
تطوير الفهم العلمي والّتكنولوجي ألطفال الرَّوضة/الُبستان – التعّرف على مصطلحات . 1

في العلوم والتكنولوجيا.
تطوير براعم الّتفكير العلمي.. 2
تطوير براعم الّتفكير الّتكنولوجي.. 3
تطوير قيم تتعلَّق باحملافظة على البيئة ورعايتها.. 4
تطوير مواقف إيجابّية جتاه العلم والتكنولوجيا.. 5

ه�- رياضّيات
وضع األسس املتعّلقة بتنمية الّتفكير الرياضي لدى األطفال.. 1
تشجيع الفضول عند األطفال والّرغبة في الّتعامل والّتجربة مع الّرياضّيات، من أجل تطوير . 2

مهارات التأّمل، البحث واالستخالص )االستنتاج(.
ترغيب األطفال في الّتعامل مع الّرياضيات.. 3
ا مبفهوم العدد.. 4 تنشئة خّريج روضة يكون عارًفا وُملمًّ
ا باألشكال واألجسام احمليطة به.. 5 تنشئة خّريج روضة يكون عارًفا وُملمًّ
تزويد األطفال بأدوات رياضّية تساعدهم في حّل املشكالت خالل حياتهم اليومّية.. 6

و- الفنون – يهدف البرنامج إلى الّتعامل مع كل مجال من مجاالت الفّن )الّسينما 
والتّ�لفاز، الموسيقى، الرّقص الشعبي، المسرح، الفنون التشكيلّية(

التعّرف على املواد والوسائل التي يتّم من خاللها ابتكار أعمال إبداعّية )مثل: شكل، لون، . 1
نغم، حركة، إيقاع وكلمة(.

تنمية القدرة على احلديث عن مرّكبات األحلان والّنغمات.. 2
تنمية مهارات العمل مع مضامني ووسائل تُولِّد التَّناُغم في العمل اإلبداعي.. 3
التعّرف على العديد من األعمال الفّنية املمّيزة من ثقافات مختلفة وأساليب متباينة.. 4
تنمية القدرة على الّتعبير عن التأثُّر بعمل فنّي.. 5
تنمية القدرة على الّتعبير عن أفكار ومضامني بواسطة لغات الفّن اخملتلفة.. 6
تنمية القدرة على الّتخطيط لعمل فّني بشكل فردّي وبشكل جماعّي.. 7
اكتساب مجموعة سلوّكيات متعارف عليها في قاعات الّثقافة.. 8

ز- الحضارة العربّية، والتُّراث العربي 
التعرُّف على احلضارة والتُّراث العربّي- احملّلي.. 1
إطالع الطفل على الوجه اإلنساني، والقيم األخالقّية التي تتضّمنها احلضارة والتراث العربي . 2

رزّية(.  )الّثقافات: اإلسالمّية، املسيحّية، والدُّ
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التعرُّف على الّرموز التُّراثية والعادات والّتقاليد واملمارسات اليومّية، واملوسمّية في حياة . 3
الّطفل نفسه.

ــق هذا االنتماء وتعزيزه، مع التأكيد على . 4 ــر االنتماء احلضاري والهوّية القومّية وتعمي تطوي
االنتماء املدني في آن واحدة.

التعرُّف على األماكن املشهورة، واملواقع الّتاريخّية الهاّمة في بيئة الّطفل القريبة.. 5
التعرُّف على التُّراث والعادات والتُّقاليد املتنّوعة لدى الّطوائف اخملتلفة.. 6
التعرُّف على املوروث الثقافّي الّشفهّي للحضارة العربّية.. 7
تنمية روح الّتسامح واالحترام، وتقبُّل اآلخر.. 8

أهداف خاّصة تتعّلق بالّتقاليد واألعياد لرياض األطفال عند املسلمني، املسيحّيني والّدروز
إكساب القصص اخلاّصة التاريخّية واالجتماعّية التي تتعلَّق بأعياد املسلمني، املسيحّيني والّدروز.

ــاب العادات والقيم االجتماعّية والدينّية اخلاّصة التي تتعلَّق بأعياد املسلمني، املسيحّيني  إكس
والّدروز.
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الملحق الّرابع : إستراتيجّيات التَّعليم والّتعّلم داخل مجموعة صغيرة من األطفال:

في أعقاب اإلصالح الّتربوي “األفق اجلديد” متَّت إضافة ساعات تعليمّية في رياض األطفال سّميت 
بـ”الّساعات الفردية”، تكّرس وتخّطط إلعطاء فترات زمنّية أطول للقاءات الّشخصّية مع األطفال 

أو للعمل داخل مجموعات صغيرة.
ــاء تخطيطها لبرنامج العمل اليومي في  ــاطات وذلك أثن تخّصُص املُربِّية فترات محّددة للّنش
الرَّوضة/الُبستان، تقترح من خاللها فرًصا لّلعب، اإلبداع والتعّلّم في أطر مختلفة : العمل الّذاتي، 

الّزوجي، عمل داخل مجموعات صغيرة، وعمل جماعي يشمل اجلميع. 
ميكن الّتعّرف في الرَّوضة/الُبستان إلى نوعني من اجملموعات الّصغيرة:

مجموعة شّكلت مببادرة األطفال أنفسهم، وأخرى مببادرة املُربِّية. 
في اجملموعة الّصغيرة التي شّكلت مببادرة األطفال هم من يحّددون مع من يلعبون، وبيئة الّلعب، 
وماذا سيكون مضمون الّلعب، كما أنَّ هذه اجملموعة تُتيح تفاعالت اجتماعّية وفرًصا غنّية للتعّلم 

بفضل اإلضافات املتبادلة التي يقّدمها األطفال خالل تطّور الّلعبة نفسها.
غالًبا ما تقّرر املُربِّية أالّ تقوم بدور الوساطة كي تسمح مببادرات حّرة من قبل األطفال فتستطيع 
ــاهدة وتأّمل األطفال، وأحيانًا أخرى تتدّخل وتساهم بتقدمي توضيحات إلثراء الّلعب،  أحيانًا مش
تلفت انتباه األطفال إلى نقاط خاّصة تكون مبثابة ماّدة للّتفكير، اإلبداع، اإلثراء اإلضافي أو بهدف 

تذكيرهم بالنُُّظم والقوانني املتعارف عليها في الرَّوضة/الُبستان.
في أحيان أخرى تدعو اجملموعة املُربِّية لالنضمام إلى الّنشاطات. 

ــجيع  ــع احلاالت للمرّبية والّطاقم دور مركزي في تخطيط وتنظيم املناخ الّتربوّي وتش في جمي
الّنشاطات اجلماعّية داخل مجموعات صغيرة شّكلت مببادرة األطفال. 

ــني تبني برنامج العمل من  ــو العمل داخل مجموعات صغيرة مببادرة املُربِّية، فح ــار اآلخر ه اإلط
املهّم أن تتطّرق إلى األوقات في البرنامج اليومّي، فتقّرر من خاللها مع من يعمل األطفال )تركيب 
اجملموعة(، أين؟ مباذا؟ ومتى؟ يلعبون أو يعملون مبجموعة صغيرة مخّططة وموّجهة مببادرة املُربِّية، 

واملعّدة ملالءمة طرق الّتعليم جملموعات األطفال اخملتلفة في اجملموعة. 
الغاية من ذلك تقّدم التطّور الّتعليمي لكل طفل وطفلة مع مراعاة احترام االختالفات ورعاية 

املهارات، واملمّيزات اخلاصة لكّل واحد منهم.
ــة على العمل مع اجملموعات الّصغيرة املعّدة من قبل املُربِّية، ونعرض  ــنرّكز في هذه الكرَّاس س

املبادئ، والقيمة اإلضافّية وطرق العمل احملّبذة لتنفيذ العمل مع هذه اجملموعات.

الفوائد من العمل في مجموعات صغيرة لألطفال:
تعزيز الّشعور باالنتماء والّدعم العاطفي يتيح العمل في اجملموعة الّلقاء العاطفي القريب  -

أكثر باملقارنة مع اجملموعات الكبيرة.
تعزيز الثقة املتبادلة، الّشعور باألمان، القدرة الّشخصية واالستقاللّية. -
دعوة لتجربة مثيرة. -
تنمية حّب االستطالع، الّدافعّية للّتعّلم، سهولة الّتعامل، اإلبداع واالنفتاح. -
حتفيز على تعّلم املضامني، مهارات وقيم لتحقيق األهداف في مواضيع الّنواة، توسيع آفاق  -
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اهتمامات األطفال .
تش��جيع األطفال عل��ى الّتعبير الذاتي وتطوير القدرة على اإلصغاء، الّتعاطف، املش��اركة،  -

وضة/الُبستان . ة أطفال الرَّ ضامن مع بقيَّ املساعدة املتبادلة والتَّ
فاُعل االجتماعي بني األطفال بواسطة حتسني وتذويت معايير الّسلوكّيات املقبولة. - إتاحة التَّ
تشجيع الّصداقات بني أطفال ينتمون إلى خلفّيات ثقافّية واجتماعّية مختلفة. -
فل املنطوي على املشاركة والّتفاعل. - تشجيع الطِّ
إتاحة الفرصة لألطفال للمحادثة واحلوار بني بعضهم البعض ومع املُربِّية وتطوير النمّو الّلغوي. -
ة. - تطوير القدرة على طرح األسئلة، حّل املشكالت، ومهاّم جماعيَّ
العمل على حتقيق إجنازات أكبر. -

للمربّية:
تخطيط مضامني وطرق عمل األطفال ومالءمتها ألطفال اجملموعة بشكل خاص. -
وضة/الُبس��تان، يتي��ح العمل في اجملموعات  - مس��اهمة في خلق مناخ تربوّي س��ليم في الرَّ

الّصغيرة للمرّبية، االس��تماع واإلصغاء لكّل طفل في اجملموعة، تشجيع املشاركة الفّعالة 
لألطفال واملساهمة في حتسني العالقات االجتماعّية بني أطفال اجملموعة.

عّرف على األطفال اخملتلفني، كشف الفوارق الفردّية بينهم ومالءمة  - ل للتَّ املش��اهدة والّتأمُّ
املهاّم لهم.

اهتمام شخصي، توجيه، وتعليم كل طفل في اجملموعة. -
الّتعليم وفًقا ألهداف مواضيع الّنواة ومتابعة تقّدم ُكّل طفل. -
تعزيز الّطاقة الكامنة للعطاء وتعزيز التقييم الّذاتي واملهني عند املُربِّية، في نظرها ونظر  -

الّشركاء في العمل الّتربوي.

ــن تخطيط العمل مع مجموعات صغيرة بطرق مختلفة، من املهّم أن نعرف بأنَّه ال  ميك
دة للعمل.  توجد طريقة واحدة وموحَّ

في اختيار طرق العمل من املهم األخذ بعني االعتبار ممّيزات األطفال: واإلِيقاع الّشخصي 
للتعلُّم، القدرات، أسلوب التعّلم، الّدافعيَّة للّتعلُّم، امليول، مجاالت اهتماماتهم املشتركة، 

وأهداف الّتطّورات والّتعلم املُراد حتسينها.
وكذلك خصائص الرَّوضة: عدد األطفال، ساعات العمل، ممّيزات طاقم الرَّوضة والّطاقم 

اعم ألطفال معّينني. املهني اآلخر الدَّ
ــة، واألخذ  ــة واجملموعة املتجانس من املفّضل الّتفكير بإيجابّيات اجملموعة غير املتجانس
بعني االعتبار بيئات الّتعلُّم والوسائل املساعدة لتنمية الّطفل في اجملموعة الّصغيرة.



49

ما المطلوب من الُمربِّية لتخطيط العمل مع مجموعة صغيرة ؟
ــخصّية باألطفال الذين 	  ــرق الّتعّلم ومنّو األطفال في جيل الّطفولة، ومعرفة ش ــام بُط اإلمل

يتعّلمون في الرَّوضة/الُبستان.
معرفة ممّيزات اجملموعة: عالقات متبادلة، ارتباط متبادل وأهداف مشتركة.	 
معرفة عميقة مبواضيع الّنواة واملناهج الّتعليمّية لوزارة الّتربية .	 
إملام بالّتخطيط للتعليم في رياض األطفال: تخطيط املضمون، الفعالّيات، طرق الّتعليم 	 

ــهم، متابعة وتوثيق الّسيرورة من أجل فحص  ــب مع اجليل واألطفال أنفس يجب أن تتناس
وتقييم تقّدم األطفال واكتشاف الّصعوبات ومتابعة الّتخطيط الّتربوي مستقبالً.

ــامل، ومالءمته الحتياجات األطفال وتقّدمهم 	  تخطيط العمل في إطار فردي، جماعي وش
الّتطّوري الّتعليمي.

اإلملام بطرق تدّخل املُربِّية في العمل مبجموعة صغيرة: التَّجارب الّذاتية لألطفال مع أدوات 	 
أو مواّد، مناذج، توجيه، وساطة، إكساب معرفة، والتعّلم املشترك ألطفال اجملموعة.

ــاركني في اجملموعة 	  ــرق تفاعالت إيجابّية متابعة مع األطفال وبني األطفال املش معرفة ط
الّصغيرة.

ــيم 	  ــاركته في فهم األهداف وحتقيقها، وكذلك بتقس معرفة بكيفيَّة إدارة الّطاقم ومش
الوظائف واملهاّم تبًعا للعمل مع مجموعة صغيرة.

ما هي العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار في الّتخطيط للعمل مع مجموعة صغيرة ؟
حني تُخّطط املُربِّية للعمل مع مجموعات صغيرة من املهم أن تأخذ بعني االعتبار جيل األطفال، 	 

خّصي، عالقات الّصداقة، االحتياجات الّتطّورية  اجلنس، القدرات، أساليب الّتعّلم، واإليقاع الشَّ
الّتعليمّية ومجاالت اهتمامهم.

من املفّضل دمج طفل/طفلة من ذوي االحتياجات اخلاّصة/ قدراته مغايرة.	 
ـّف عدد أفراد اجملموعة من ثالثة إلى سّتة أطفال.	  ـُفّضل أن يتأل ي
حتديد األهداف الّتطوُّرية والّتعليمّية )مواضيع الّنواة( لتقّدم األطفال في اجملموعات اخملتلفة.	 
تخطيط املضمون-املوضوع املركزي لّلقاء، وطرق الّتعليم املناسبة للمجموعة . 	 
ميكن إشراك األطفال في هذا الّتخطيط واألمر منوط بسّنهم.	 
املّدة الّزمنية للبرنامج مع اجملموعة نفسها تستمّر لعدد محّدد من األسابيع.	 
من املهّم أن يشتمل البرنامج على الّتهيئة، سير الفعالّية وتلخيصها، مردود األطفال واملُربِّية، 	 

والّتوثيق أيًضا.
ص لكل لقاء ما بني خمس عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة.	  ل أن يَُخصَّ من املفضَّ
من املمكن تكليف األطفال مبهاّم استعدادًا للقاء القادم.	 
تخطيط الّتفاعالت املمكنة بني األطفال أنفسهم وبني املُربِّية واألطفال.	 
تخطيط الوقت، بيئة الّنشاط، األدوات واملواّد املساعدة.	 
تخطيط عدد اجملموعات في اليوم الواحد.	 
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مبادئ تفعيل المجموعة الّصغيرة
من املهّم أن يتجاوب العمل في اجملموعات الصغيرة مع الفوارق الفردية بني األطفال. . 1
يجب أن يكون العمل في اجملموعات الصغيرة واملتنّوعة جزءاً من برنامج العمل لروضة . 2

األطفال.
من املهّم تشجيع املشاركة الفّعالة لألطفال ودمجهم جميًعا في نشاطات اجملموعة . 3

الّصغيرة.
خالل . 4 ومتنّوعة  صغيرة  مجموعات  في  الرَّوضة/الُبستان  أطفال  يشارك  أن  املهّم  من 

الّسنة.
من املهم أن تخلق املُربِّية فرًصا للعمل داخل مجموعات صغيرة ومتنّوعة في كل يوم )2 . 5

إلى 3 مجموعات(.
تقوم املُربِّية أو مديرة الرَّوضة/الُبستان بتقسيم األدوار واملهاّم بني أعضاء طاقم الرَّوضة/. 6

الُبستان بهدف العمل على تطّور األطفال في اجملموعة الصغيرة.

ما هي ُمجريات العمل في المجموعة الصغيرة؟
قبيل نهاية اّللقاء الّصباحي تستعرض املُربِّية اجملموعات وأسماء األطفال الذين سيعملون . 1

في مجموعات صغيرة في اليوم نفسه وبتوجيه منها.
من املهّم عرض أسماء األطفال املشاركني في مجموعات صغيرة على اّللوح، في سبيل . 2

راحة األطفال والّطاقم.
في فترة النشاطات احلّرة تعمل املُربِّية مع األطفال في مجموعات صغيرة.. 3
باملقابل للّنشاطات في اجملموعة الّصغيرة تقوم املُربِّية بالّتخطيط لنشاطات أخرى فتستدعي . 4

أطفاالً غير مشاركني في اجملموعة الّصغيرة للمشاركة بفعالّيات متنّوعة في مراكز الّلعب 
اخملتلفة. يتّم من خالل متابعة أحد أفراد طاقم العمل.

من املفّضل أن يجري نشاط اجملموعة الّصغيرة في مكان مركزي، في رحاب الرَّوضة/الُبستان . 5
أو في الّساحة، كي يتاح للمّربية رؤية جميع أطفال الرَّوضة/الُبستان وكي يشعر األطفال 

بوجودها.
بعد نهاية نشاط اجملموعة الّصغيرة والذي متّ مببادرة املُربِّية بإمكان هؤالء األطفال متابعة . 6

العمل -وبشكٍل مستقّل- في املهّمة التي كّلفتهم بها املُربِّيُة.
من املهّم أْن يندمج أطفال اجملموعة الّصغيرة بعد نهاية نشاطهم في الّنشاطات املقترحة . 7

في البيئات املتنّوعة، كلٌّ حسب اختياره.
توثِّق املُربِّية بإيجاز سير الفعالية وانطباعها عن كّل طفل.. 8
في الّلقاء الّتلخيصّي املشترك ُقبيل نهاية الّدوام، تستطيع املُربِّية استدعاء األطفال الذين . 9

شاركوا في اجملموعة الّصغيرة كي ينقلوا انطباعاتهم عن جتربتهم في اجملموعة الّصغيرة، 
يتّم ذلك أمام اجلميع.
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ما هو مبني الفعالّية في مجموعة صغيرة؟
تهيئة/متهيد: تعرض املُربِّية الفعالية باختصار/ أو يذكر األطفال مضمون نشاط اجملموعة . 1

في الّلقاء األخير/ تعرض املُربِّية املواد/ لعبة/ أدوات مساعدة تعليمّية والّطرق املتنّوعة 

الستخدامها.

سير الفعالية: من املفّضل بعد بدء نشاط األطفال أن تقوم املُربِّية بتشجيع األطفال للبحث . 2

عن طرق أخرى الستخدام املواد. 

ا يقومون به، تطرح أسئلة مفتوحة، وتشّجع تفاعلهم وعملهم اجلماعّي . 3 تتحّدث معهم عمَّ

املشترك. 

ميكن للمربّية أن تتوّجه بسؤال للمجموعة الّصغيرة طرحه أحد األطفال، وتسجيل أقوالهم.. 4

تقترح املُربِّية أحيانًا على األطفال الّتأمل في عمل أحد األطفال املشاركني كي يتعّلموا منه.. 5

تستطيع املُربِّية أن تلعب أحيانًا دورًا يُحتذى به من خالل استخدامها ملواّد العمل بطريقة . 6

معّيّنة وتطلب من األطفال تقليدها. 

ُقَبيل الّنهاية... تقوم املُربِّية بإبالغ األطفال بنهاية الفعالية كي يُتاح لهم إغالق النَّشاط.. 7

بينهم . 8 فيما  يتشاركون  الّتجربة،  بتلخيص  واملُربِّية  األطفال  يقوم  الفعالّية:  تلخيص 

باألحاسيس واألفكار التي ظهرت خالل الفعالية ويخّططون تتّمًة للفعالّية.

أسس الحوار في المجموعات الّصغيرة
أحد املوضوعات التي ميكن تناولها في اجملموعة الّصغيرة هو خلق حوار حول قضايا تشغل بال 

األطفال، أو تناول مواضيع اقترحتها املُربِّية لعرضها وتقدميها. جتُدر اإلشارة إلى أّن احلوار في 

مرحلة الّطفولة يتعّلق مبرحلة الّتطّور الّشخصي لكّل طفل، خلفّيته الثقافّية، االجتماعّية 

ل ُقدوة لألطفال في كل ما يتعّلق  والعائلّية، كما أنَّ هناك أهمّية ُكبرى إلدراك املُربِّية أنَّها تشكِّ

بطريقة احلوار. 

من املهّم أن يدور احلوار حول قضايا  وأسئلة وأفكار تهّم أطفال اجملموعة. -

من املهّم أن يعبّ�ر كل طفل عن رأيه، ومن املفّضل توثيق أقواله. -

من املهّم احترام أقوال كّل مشارك وإظهار الّتسامح جتاه كّل مجموعة. -

من املهّم  اإلصغاء إلى أقوال أطفال اجملموعة، واالنتباه إلى تعابير وجوههم وحركات أجسامهم. -
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مبادئ وأسس تفعيل األطفال أثناء الحوار
ِّية:  املُرب

تدعو املُربِّية أطفالها إلى املشاركة في احلوار خالل الفعالّية في مجموعة صغيرة. -
واُصل البصري واالبتسامة يؤمّنان بدايًة مريحًة. - ا: التَّ يًّ ا مريًحا وودِّ تضفي جوًّ
ح موضوع احملادثة، مثل: احلديث حول مناسبة اجتماعّية، شخصّية من كتاب، حول  - توضِّ

الّتخطيط ملهّمة تنّفذ بشكل جماعي، حول البحث عن حّل ملشكلة طرحها األطفال.
متنح األطفال فرصة للّتفكير وفحص اإلمكانّيات املتاحة. -
ر عن رأيه، ويعرض أفكاره ويقترح اقتراحات. - تعطي فرصة لكّل طفل كي ُيعبِّ
ور في احلديث. - حترص على أن حتافظ هي واألطفال على الدَّ
تشّجع األطفال على شرح وتوضيح أفكارهم. -
تفحص مع األطفال كلَّ فكرة تطرح أمام اجملموعة. -
تفسح اجملال خالل احلوار للّتعبير عن مشاعر املشاركني. -
ة الرّد على أقوال أصدقائهم بشكل مناسب. - م األطفال كيفيَّ ُتعلِّ
جتعل جّل اهتمامات األطفال مرّكزة على موضوع احلوار. -
تلّخص من حني إلى آخر ما قاله األطفال. -
ميّكنها أن تختار طفاًل من اجملموعة يقوم بتقدمي تقرير عن احلوار الذي دار في اجملموعة ويكون  -

ذلك أمام اجلميع.
تساعد في أسئلة الّتوضيح. -
تقوم بتلخيص احلوار والقرارات التي اّتخذت. -
تذكر املُربِّية في نهاية احلوار االستنتاجات املّتفق عليها من قبل معظم املشاركني في اجملموعة. -
نٍة تقّرر املُربِّية باملشاركة مع األطفال ُكّل ما يتعلق  - ة معيَّ إذا كان الّتخطيط ملهّمة جماعيَّ

بتوزيع األدوار قبل الّتنفيذ.

نماذج ألنشطة في مجموعة صغيرة
محادثة حول تخطيط وبناء لوح احلائط.	 
نشاط يتعّلق بالكتب والقصص.	 
إقامة حديقة لألزهارٍ والّنباتات البّرية.	 
لعبة تعليمّية تشتمل على أهداف محّددة في مواضيع الّنواة.	 
يور إلى ساحتنا؟ 	  إنشاء مشروع يتعّلق بأسئلة تشغل بال األطفال )مثال: ملاذا ال تأتي الطُّ

ملاذا يقيمون حديقة عاّمة ُمحاذية لروضتنا؟(.
حوار ومحادثة يتعلَّقان مبوضوع أساسّي )مثال: ملاذا علينا أن نّقلل من استخدام أكياس 	 

النايلون؟ وكيف نفعل ذلك؟(.
إقامة بيئة فّعالة جديدة في الرَّوضة/الُبستان متابعة ملوضوع يشغل بال أطفال اجملموعة 	 

)برنامج تلفزيونّي(.
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تزيني جماعّي لكرسي عيد امليالد من مواّد مسترجعة )مدوَّرة(.	 
رعاية موقع قريب من الرَّوضة/الُبستان.	 
عمل جماعّي يشارك فيه كلِّ أطفال الرَّوضة/الُبستان )مثال: مسار من بقايا كرتون، سلطة 	 

فواكه(.

فيما يلي ثالثة أمثلة للعمل املتواصل واملستمّر حول موضوع مع نفس أطفال اجملموعة الصغيرة، 
واقتراحات لنشاطات على مدار فترة زمنيَّة مناسبة، تشتمل على جمع معلومات، تفكير، 

تخطيط ، تنفيذ، متابعة، إبداع، ومتعة.
املثال األّول: محادثة حول تخطيط وبناء لوح احلائط.

املثال الّثاني: نشاط يتعلَّق بالكتب والقصص مع مجموعة صغيرة.
املثال الّثالث: إقامة حديقة أزهارٍ برِّية.

املثال األّول : أسئلة تطرح أثناء احملادثة مع مجموعة صغيرة حول الّتخطيط للوح احلائط
هنالك فائدة وأهمية كبرى إلشراك أطفال الرَّوضة/الُبستان في الّتخطيط للّنشاطات واملهاّم، 
فالّتفكير والعمل املشترك مًعا يعزِّزان من الّشعور باملشاركة في الرَّوضة/الُبستان، وتثبت لألطفال 

أحيانًا أن أفكارهم التي يعرضونها مقبولة لكن عليهم غالًبا أن يتقّبلوا رأي األكثرّية.
ميكن تطوير العديد من املهارات الّذهنية واالجتماعّية أثناء الّتخطيط لبناء لوح احلائط ، في 
هذه املناسبة ميكن أيًضا للمرّبية إثراء األطفال في مجال الفنون الّتشكيليَّة، اّلرسومات الّدعاية 

والّنشر.
ميكن إشراك األطفال في الّتخطيط لبناء لوح احلائط، واألمر منوط بسّنهم.

إنَّ العمل مع مجموعة صغيرة، هو اإلطار املناسب للّتخطيط املشترك لذلك فإّنه من املهّم أْن 
د املُربِّية املهّمة وأن يفهم األوالد أهّميتها. حتدِّ

مجموعة  في  املشترك  الّتخطيط  توجيه  خالله  من  ميكن  كمثال  مفتوحة  أسئلة  أمامك 
صغيرة:

نريد تخطيط لوح، ملاذا حسب رأيكم نريد تخطيطه؟ -
ما دور لوح احلائط حسب رأيكم ؟ -
من يستخدمه ؟ -
ماذا علينا أن نعمل كي نخّططه ؟ -
أين من املفّضل عرضه ؟ -
كم سيكون قياسه ؟ -
ر مًعا: أّية مواد نستخدم لتصميمه، ما هو ملمسها، لونها ونوعها ؟ - تعالوا نفكِّ
ماذا تقترحون أن يكون شكل اللوح، حجمه ومواصفاته ؟ -
ُتقَسم اجملموعة إلى أزواج، وعلى كّل زوج أن يرسم لوح احلائط الذي في مخّيلته، ومن ثّم  -

تدعو املُربِّية كل زوج لشرح وتوضيح األشياء املوصوفة في اقتراحهما املرسوم ويتّم ذلك 
أمام اجلميع.
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اقترحوا عناوين مناسبة كي نقوم بكتباتها على الّلوح ؟ -

تعالوا لنختار نوع اخلط، حجمه ولونه ؟ -

وح صحيح ؟ - كيف نعرف أنَّ تخطيطنا للَّ

املثال الّثاني: نشاط يتعلَّق بالكتب والقصص مع مجموعة صغيرة.

إنَّ استعمال الكتب والقصص في الفعالّيات اليومّية في رياض األطفال مبجموعات صغيرة هو 

نشاط ثقافّي وتربوّي هاّم، وهو يزيد من متعة اللِّقاء بالكتاب، ويساهم في توسيع اإلملام باملنتج 

ر أّنه من خالل الفعالّيات سوف  األدبي،  ومعرفة العالم الواسع والثَّروة الّلغويَّة. من املهم أن نتذكَّ

ينشأ حوار يتيح لألطفال املشاركة مبشاعرهم، أفكارهم ومعارفهم.

من املهّم أيًضا اختيار الكتب املناسبة التي كتبت بجودة أدبّية عالية، بلغة ثريَّة وتعرض أفكارًا 

ز األطفال على طرح األسئلة والتفاُعل مع القّصة. مثيرة، وحتفِّ

ة مّرات. من املهّم تكرار قراءة الكتاب جهريًّا عدَّ

حني يتمّكن األطفال من القصة ميكن الّتخطيط لفعالّيات ممتعة من خالل األلعاب كما ميكن 

للمرّبية تشجيع القراءة كحوار: طريقة قراءة يقوم كل طفل من خاللها بدور فّعال في لقاءات 

القراءة من خالل مالءمة الّتفاعالت مع قدرته الّلغوية.

من املفّضل أْن تخّصص املُربِّية من ثالثة إلى خمسة لقاءات لكّل قّصة في اجملموعة الّصغيرة. 

ف األطفال على مضمون وأهمّية القّصة، - قاء األّول – بعد قراءة الكتاب يتعرَّ في اللِّ

تدير املُربِّية نقاًشا حول الكتاب: مضمونه ورسوماته. -

مى،  - ميكن أْن يجّرب األطفال فعالّيات للتعّرف على الكتاب، مثل: تخطيط عرض مسرحّية للدُّ

أو مسرحّية مستمّدة من وحي الكتاب.

قاء الّثاني عن الفكرة املركزّية . - ميكن احلديث في اللِّ

في الّلقاء الّثالث – تشجّ�ع املُربِّية القراءة من خالل احلوار. -

الّرابع بتسجيل األطفال وهم يعرضون القّصة من خالل الّرسم  - تقوم املُربِّية في اللقاء 

الّتوضيحي.

قاء اخلامس - يخّطط األطفال لعرض مسرحّية ُدمى أمام اجلميع. - في اللِّ
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أسئلة مفتوحة تشّجع األطفال على الّتفكير واستخدام لغة ثريَّة
خصّية؟ وملاذا ؟	  ت الشَّ مباذا أحسَّ
كيف نعرف ذلك ؟	 
...؟	  أنا محتار، ماذا كان من املمكن أن يحدث لو أنَّ
كيف كانت ستنتهي القّصة لو ؟	 
ما هو سبب حدوث ذلك حسب رأيكم ؟	 
هل بإمكانكم أن تشرحوا كيف استطاعت الّشخصية الرئيسّية فعل ذلك ؟	 
هل بإمكان مجموعتنا كتابة نهاية أخرى للقّصة ؟	 

املثال الّثالث – إنشاء حديقة لألزهار البريّة بواسطة العمل مع مجموعة صغيرة
بيعيَّة إلى ساحة الرَّوضة: تغطية جزء من الساحة بأزهار  وجدت املربِّيُة حالًّ ألحضار البيئة الطَّ

مفتَّحة وخالّبة في الّربيع، لذلك قرَّرت أْن تزرع مبشاركة اجملموعة الّصغيرة بعض أزهار بالدنا. 
ا ابتداًء من أحمر اخلشخاش مروراً بأصفر األقحوان حتى  تشكيلة ألوان أزهار بالدنا واسعة جدًّ

أزرق الّترمس.
الّزراعة سهلة نسبيًّا وبإمكان أطفال الرَّوضة/الُبستان القيام بها في موسم الّشتاء حيث ترتوي 

األزهار من مياه األمطار فال حاجة لسقيها.
ميكن ألطفال اجملموعة الصغيرة التي ستعمل على إقامة هذه احلديقة الّتخطيط لهذه الفعالّية، 

متابعتها وتوثيقها عبر مراحلها اخملتلفة إلى حني ذبول هذه األزهار.
ميكن لهذه الفعالية، أن تبدأ في شهر أيلول – تشرين أول.

نتعّلم سويًّا ما هي األزهار البرّية، وأّيها من املفّضل زراعته في حديقة الرَّوضة/الُبستان: 	 
ياقوتّية، اخلشخاش أو األقحوان.	 
تتحّدث عن القيم املستوحاة من جمال الطبيعة، عن محّبة البيئة الطبيعّية وأهّمية 	 

احملافظة عليها.
نقارن، ومن ثم نقّرر أين نقيم احلديقة، في ساحة الرَّوضة/الُبستان أم في حقل مبحاذاة 	 

الرَّوضة/الُبستان.
نتمّعن سويًّا في الكتب، املواقع، األلوان املتنّوعة، ومن ثّم نختار لونًا واحًدا أو مزيًجا من 	 

األلوان اخملتلفة.
نقتلع كّل األعشاب الّضاّرة من املنطقة املعّدة للزِّراعة.	 
نبّلل املنطقة املعّدة للّزراعة.	 
نزرع األزهار على شكل خطوط متوازية بحيث يكون البعد بينها سبعني سنتمترًا.	 
يحفر كل طفل حفرة، يغرس فيها وبسرعة خمس أشتال، ومًن ثم يقوم بتثبيتها جّيًدا.	 
ميكن سقاية هذه النباتات مرَّتني في اليوم حتى بداية موسم األمطار، من املهّم التّحدث 	 

حول مسؤولّية كل طفل عن سقاية ما زرعه. 
ال تسقى هذه النباتات حينما تهطل األمطار.	 
د احلديقة مّرة في الّشهر ومبراقبة املُربِّية.	  تسمَّ
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ـُقـْتلُع األعشاب الضاّرة مرة كل أسبوعني باليد، أو بواسطة املعول وبحذر.	  ت
يوّثق األطفال الفعالية بطرق مختلفة : تصوير، رسم، توثيق الّتغييرات، النمّو وغير ذلك.	 
نلتقط الّصور حلديقتنا.	 
ندعو ضيوًفا ونشرح لهم كيف أقمنا حديقتنا، وكيف نرعاها.	 
نخّطط سويًَّة مع أطفال اجملموعة لوح حائط في احلديقة لعرض الّتوثيق أو املشروع كّله.	 


