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بداي ُة َأمل
َ
التبويَّة ،تصحبه
ايس هو مبثابة ت َج ُّدد لدى األطفال ،لألهايل وللطَّواقم رَ
إ ّن افتتاح العام ال ِّدر ّ
أحاسيس ُمختَلَطة من الفرح واالنفعال ،باإلضافة إىل القلق واملخاوِف .تتقاس ُم جمي ُع امل ُربِّيات
القدميات والجديدات منه ّن عىل ح ٍّد سواء -أحاسيس متشابهة من الغبطة استعدا ًدا للعملبوي امل ُتج ِّدد ،باإلضافة إىل تساؤالت حول ما يُخ ِّبئه املستقبل :من سيكون أطفال ال ّروضة؟ وما
رّ
الت ّ
الس ُبل لتنفيذ سريورة تربويَّة ذات جودة؟ كثري من األسئلة التي
هي طبيعة عائالتهم؟ ما هي ُّ
واالجتامعي
العاطفي
السطح بال ِّنسبة الفتتاح العام الجديد واألش ُهر األوىل :التَّأقلُم
تطفو عىل ّ
ّ
ّ
الصعوبات امل ُتوقَّعة يف
ألطفال ال َّروضة ،االنفصال عن األهل ،ال ُبكاء الذي يُرافق هذا االنفصالُّ ،
بوي ،وغري ذلك.
التّعا ُمل مع متطلّبات اإلطار رّ
الت ّ
تصل املربّياتُ الجديدات ،بل حتّى أولئك الاليت يعملن منذ سنوات معدودة يف هذا املجال،
ُ
ايس،
ويتعاملن أل َّول م َّرة مع مثل هذه امله ّمة بال خربة يف كيفيَّة التّعا ُمل مع افتتاح العام ال ِّدر ّ
ٍ
معلومات ها ّمة عن
وكث ًريا ما يطلُ َنب املساعدة يف فهم عمل َّية التّأقلُم يف ال َّروضة ،بغية ال ُحصول عىل
التبويَّة،
واصل مع أهايل األطفال ،وتجنيدهم للعمليَّة رّ
اإلجراءات واملسؤوليَّات ،واالقرتاحات للتَّ ُ
ايس.
والجدول
اليومي ،والفعال ّيات يف ال َّروضة مع بداية العام ال ِّدر ّ
ّ
تأيت ك ّراسة "إنّها البداية "...عونًا للمربِّيات الجديدات والقدميات ،وتلبية لالحتياجات التي نشأت
رشة "العمل
يف فرتة حافلة بالتّغيريات ،والتّح ُّوالت االجتامعيَّة .تعتم ُد مضامني هذه الك ّراسة عىل ن َ
بوي" (التي صد َرت عن قسم التّعليم ما قبل
يف رياض األطفال :الخُطوط املو ِّجهة للطّاقم رّ
الت ّ
التبية والتّعليم ،عام  .)2011متتاز هذه الك ّراسة مبالءمة طُ ُرق العمل للمراحل
االبتدا ّيئ يف وزارة رّ
بوي ،والتَّأكيد عىل
التكيز عىل التّد ُّرج املطلوب لتعزيز العمل رّ
ايس ،مع رّ
الت ّ
األوىل من العام ال ِّدر ّ
وعي بني طاقم العمل يف ال ّروضة وبني األطفال ،وبني األطفال أنفسهم ،وبني
أهميَّة التّفا ُعل ال ّن ّ
بوي وبني أهايل هؤالء األطفال ،وبني أفراد الطّاقم أنفسهم .ك ُّل ذلك من خالل ُمنطَلَق
الطّاقم رّ
الت ّ
تنظيمي ،ومنظور تط ُّوري ،وال يفوتنا أن نذكُر بأ َّن ال ُك ّراسة مو ّجهة لجميع مربِّيات األطفال يف
ّ
جميع القطاعات ،واألوساط املجتمع َّية.
أرجو أن تكو َن هذه الك ّراسة وسيلة مساعدة ناجعة للمربِّيات الجديدات ،والقدميات عىل ح ٍّد
سواء يف التّخطيط للعام الجديد ،وكم أمت ّنى أن تكون مصد ًرا للوحي واإلبداع يف سبيل متهيد
لكل واحدة منه ّن.
الطّريق املم ّيزة ّ
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السا َّرة،
وال يس ُعني أخ ًريا إالّ أن أمت ّنى ّ
لكل مربِّي ٍة منك َّن عا ًما ناج ًحا ومرثيًا حافالً باإلثارة ،والتّجارب ّ
عا ًما من أجل تطوير التّعليم ال ّنوعي ألطفال ال ّروضات!
سيام حدَّ اد مايفيت
مدي َرة قسم التّعليم ما قبل االبتدا ّيئ.
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عام جديد ،بداية جديدة
ٌ
ك ُّل بداية جديدة هي دامئًا فُرصة سانحة لل ُّنم ّو والتّط ُّور ،عىل ال ُّرغم من أنّها قد ال تكون سهلة .إ ّن
ُدخول الطِّفل إىل ال ّروضة هو أ َّول خطو ٍة نحو اندماجه يف العامل من حوله ،ولذلك فإ َّن االلتحاق
بال ّروضة هو مرحلة ها ّمة للطِّفل وللوالدين ،ويرتت َُّب عىل ذلك قض ّيتان يف غاية األهم َّية ُهام:
ينعكس مدى نجاح الطِّفل يف
االنفصال عن األهل والبيت ،واالنتقال إىل بيئة اجتامعيَّة جديدة.
ُ
اجتياز هاتني املرحلتني االنتقال ّيتني عىل صورته الذات َّية ،وعىل قُد َرتِه يف التّأقلُم مع البيئة الجديدة،
وتطوير استقالليّته يف البيت وال ّروضة.
تيح للطِّفل إمكانيّات كثرية للتّط ُّور اإلدرايكّ
االلتحاق بال ّروضة هو مرحلة تط ُّوريَّة ها ّمة ،فهو يُ ُ
والعاطفي ،ومع ذلك فإ ّن هذه املرحلة قد ت ُشكِّل أزمة أيضً ا ،أو صدمة عاطف َّية لدى بعض
ّ
الصعوبات التي ت ُواجه الطِّفل عند التحاقه باإلطار الجديد.
األطفال إن مل نُحسن التّعا ُمل مع ُّ
ُ
االنفصال عن األهل صدم ًة للطِّفل وذلك لع َّدة أسباب ،منها التباس مفاهيم ال ّزمن لدى
يُشك ُِّل
األطفال ،واالبتعاد الجسدي واملكا ّين عن الوالدين ،فاألطفال ال يُدركو َن أ َّن أهاليهم سيعودون
ألخذهم مع انتهاء ال ّدوام ("بعد الظُّهر") ،كام أ ّن األطفال يعتمدون عىل أهاليهم يف التّح ُّدث،
واالعتناء ببدنهم ،وعند االنتقال إىل ال ّروضة عليهم أن يعتمدوا يف هذه األنشطة الحيات َّية الها ّمة
ٍ
اإلحساس باألمان ،كام أ ّن
أشخاص غُرباء عنهم ال يعرفون احتياجاتهم ،وقد ال يوفِّرون ل ُهم
عىل
َ
عليهم االنصياع للتّعليامت ،وأنظمة ال ّروضة ،ومعظم األطفال مل يتع ّودوا عىل ذلك يف بيوتهم.
ِّفل من ُص ٍ
عوبات يف
تغدو عمل َّية االنتقال من البيت إىل ال ّروضة أش ّد ُصعوبة حينام يُعاين الط ُ
التّط ُّور ،أو التّأقلُم ،أو عندما يتح َّد ُر من عائل ٍة مأزوم ٍة ،كام أ ّن للفروق الفرديَّة دو ٌر كبري يف تفا ُوت
ومركزي يف ُمعاضدة أطفالهم
أسايس
قُدرات األطفال عىل التّأقلُم مع بيئة ال ّروضة ،ولألهل دو ٌر
ّ
ّ
بسهول ٍة ويُرس ،دو َن
خالل هذه املرحلة الحاسمة ،ومساعدتهم يف اجتياز هذه املرحلة االنتقال َّية ُ
أن ت ُرتك آثا ًرا نفس َّية سلب َّية بعيدة األمد ،ومن أجل تحقيق ذلك عىل املربّيات أن يعملن بالتّعا ُون
تواص ٌل بني أهله وبني الطّاقم
الوثيق مع أهايل األطفال يك يشع َر الط ُ
ِّفل باألمان ،وبأ َّن هناك ُ
بوي العامل يف ال ّروضة ،وأ َّن أجواء البيت والحميم َّية التي توفِّ ُرها تج ُد استمرا ًرا لها يف ال ّروضة،
رّ
الت ّ
ِّفل الذي مل مي ّر بتجربة االفرتاق عن والديه لفرت ٍة طويلة أش ّد ما يكون حاج ًة إىل هذا الشُّ عور
والط ُ
ايس الجديد ،وعىل األهل
بوي توفريه ك َُّل ٍ
الذي ينبغي عىل الطّاقم رّ
الت ّ
يوم عند افتتاح العام ال ّدر ّ
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ال ُحضور يوم ًّيا يف املوعد املح َّدد ألخذ طفلهم من ال ّروضة يك يزرعوا يف نفسه الثِّقة بهم ،وبأنّهم
مل يتخلّوا عن ُه كام قد يُخيَّ ُل إليه.
تأقلُم األطفال لإلطار الجديد قد يكون سهالً ورسي ًعا ،أو بطيئًا و ُمع ّق ًدا ،وقد تظهر ُصعوباتُ
ايس ،وقد ال يُعاين الطِّفل من مثل
التّأقلُم منذ األيّام األوىل اللتحاقه بال ّروضة ،أو خالل العام ال ِّدر ّ
الصعوبات إطالقًا .إ ّن التّعا ُمل ال ّناجح مع هذا االنتقال يتعلَّق بعد ٍد من العوامل ،منها:
هذه ُّ
الخاص للطِّفل ،منط حياته ،مقدرته عىل االفرتاق عن والديه ،والتَّأقلُم مع التّغيريات،
الطّابع
ّ
والصورة التي يُعبرِّ ان فيها عن دعمهام له.
واصل بينه وبني والديهّ ،
التّ ُ
رسين تقدميها ل ُك ّن ألن تكون عونًا لجميع املربِّيات ،يف ُمختلف األطر
تسعى هذه ال ُك ّراسة التي ي ُّ
ٍ
مقرتحات ،وط ُرقًا تربويَّة ،وتوجيهات ت ُساعدك ّن يف التّعا ُمل مع األطفال
التّعليم َّية ،وهي ت ُق ِّد ُم
ايس بشكلٍ ناجح ،وبأساليب تعتم ُد عىل تف ُّهمٍ عميق لنفسيَّات األطفال،
ّ
يف
مستهل العام ال ِّدر ّ
أمل يف أن تتحقَّق االستفادة من هذه
واحتياجاتهم خالل هذه املرحلة الها ّمة من حياتهم ،ك يُّل ٌ
التبية يف ميدان
املواد ّ،التي هي مثرة تجارب طويلة األمد يف الحقل ،و ُعصارة أفكار كبار ُعلامء رّ
الطّفولة املبكِّرة.
مع أحىل أمنيايت لجميع املربِّيات بعملٍ ناج ٍح ،و ُمثمر.
فاطمة أبو أحمد-قاسم
املفتِّشة املركِّزة للتّعليم ما قبل
االبتدا ّيئ يف الوسط العر ّيب.
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تمَ هيدٌ

راسية اجلديدة
السنة ِ ّ
افتتاح َّ
الد َّ
السنة ال ِّدراسيَّة يعترب حدث ًا مهماًّ ومث ًريا ملشاعر األطفال واألهل واملربيات ،إلاّ
ال مراء يف أ َّن افتتاح ّ
أ َّن هذا الحدث هو مبثابة نقلة حا َّدة من العطلة واملكوث ال ُح ّر واملش ِّوق يف البيت إىل إطار جديد
ميتا ُز بأنظمة ومتطلَّبات وبرنامج يومي يختلف متا ًما عن ال ِّنظام املتَّبع يف البيت.
من امله ّم إتباع نظام يومي تدريجي لساعات العمل يف ال َّروضة/البُستان يأخذ بعني االعتبار
للسنة األوىل،
احتياجات جميع األطفال ،وبشكلٍ ّ
خاص األطفال الذين يزورون ال َّروضة/ال ُبستان َّ
وأولئك الذين يعانون من صعوبات يف التَّأقلُم ،فقد يتباي ُن األطفال فيام بينهم يف امل َّدة التي
يحتاجونها للتَّك ُّيف إىل اإلطار الجديد ،وقد يعبرِّ ون عن صعوباتهم يف التَّك ُّيف بأشكا ٍل مختلفة
كالبكاء املتواصل ،أو ردود الفعل الغاضبة العنيفة ،أو الرغبة باالنعزال ،وغريها.
لذلك يحتاج مثل هؤالء األطفال إىل تد ُّرج يف ال ِّنظام اليومي وإِىل أوقات قصرية لالسرتاحة ،إلاّ
أ َّن أكرث ما يحتاجه هؤالء األطفال هو املرافقة ال ّداعمة لهم ،وامللطِّفة ملشاعرهم من قبل أفراد
الطّاقم يف األوقات العصيبة التي قد تساندهم وتساعدهم يف التكيُّف لإلطار الجديد.
تربوي سليم عىل عاتق جميع أفراد طاقم ال َّروضة/البُستان ،وذلك منذ
تقع مه َّمة خلق مناخ
ّ
السنة ال ِّدراس َّية ،إذ أ َّن منح األطفال الشُّ عور باألمن واألمان املادي ،العاطفي،
اليوم األ َّول الفتتاح ّ
وال ّروحي ،هو من أه ِّم ال َّركائز لهذا املناخ ،وإذا ما تحقَّق ف ِمن شأنه أن يساهم يف تكيُّف األطفال
لإلطار الجديد بشكل أرسع وأنجع.
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األول
الباب َّ

على عتبة سنة
دراسية جديدة
َّ
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َ .1.1ع ال َّروضة رايحني...

اجتياز أزمة االنفصال َّ
والتأقلم في
ال َّروضة
ت ُ َع ُّد مرحلة انتقال الطِّفل من ج ِّو األرسة إىل ال َّروضة مرحلة أساسيّه يف حياته ،وهي َح َدثٌ ها ّم
ومثري للمشاعر لدى الطِّفل ،واألهل واملربِّ َية .تعترب األيّام األوىل لدخول ال َّروضة من أحرج الفرتات
يف حياة الطِّفل وقد تنعكس عىل نفسيَّة األ ّم والطِّفل م ًعا ،فهذه هي امل َّرة األوىل التي ينفصل
ٍ
جديد ومختلف عن ج ّو األرسة
فيها الطِّفل عن أ ِّمه لفرتة طويلة ومتك ِّررة ،ويلتحق فيها بعا ٍمل
واملنزل ،أ ّما بالنسبة للوالدين فإ َّن انتقال طفلهام اىل ال َّروضة يُشك ُِّل تجرب ًة جديدة تثري قلقهام،
وت ِ
الصعوبات ،والتَّح ِّديات الجديدة
ُدخلْ ُهام يف حرية وتوت ُّر فيام إذا كان طفل ُهام مستع ًّدا ملجابهة ُّ
السنة ال ِّدراسيّة ،وقد تكون هذه املرحلة أحيانًا تجربة عاطفيَّة صعبة
التي ستصادفه مع افتتاح ّ
للوالدين ،ومن املمكن أن تخامر الوالدين شكوك فيام إذا كانت ال َّروضة تُل ّبي احتياجات طفلهام،
وتوفِّر له األمان ،وهو ما يدفعهام إىل توفري الحامية ال ّزائدة لطفلهام ،لدرجة قد تعيق تأقلم
الطِّفل يف ال َّروضة.
أ ّما بال ِّنسبة للطِّفل فال َّروضة هي بيئة جديدة وأشخاص غرباء ،وعامل مجهول مل يألفه من قبل،
وقد يثري هذا العامل املجهول العديد من التَّساؤالت يف ذهن الطِّفل قبل دخوله اىل ال َّروضة ،مثل:
أين الحماّ م؟ من سيلعب معي؟ هل سيرضبني األطفال؟ ماذا ستفعل معي املربِّ َية؟ كيف سأعو ُد
كل هذه
الصغري مع أ ّمي يف البيت؟ تُث ُري ّ
إىل البيت؟ ملاذا سأذهب إىل ال َّروضة بينام سيبقى أخي َّ
األسئلة -وغريها -مخاوف وتح ِّديات لدى الطِّفل عليه مواجهتها ،وتتطلَّب منه التك ُّيف معها.
تتبايَ ُن ردود فعل األطفال تجاه انتقالهم من إطار البيت إىل ال َّروضة باختالف شخص ّياتهم،
خاصة أولئك الذين يتمتَّعون بنزعةوأعامرهم وطباعهم ،وبيئاتهم ،فبالنسبة لبعض األطفال
َّ
وسلسا ،ويُعترب تح ِّديًا ُممت ًعا لهم ،فنجدهم متح ِّمسني للذَّهاب
استقالل َّية -يكون االنتقال سهالً
ً
الحساسني ،ذوي
إىل ال َّروضة وميلكون ال ّدافعية للتَّع ُّرف عىل ِّ
كل ما هو جديد ،أ ّما بالنسبة لألطفال ّ
ِ
الح ّس املرهف فيكونون أكرث تعلُّقًا بأ َّمهاتهم ،ويجدون صعوب ًة يف االنفصال عنه َّن ،ويعبرِّ ون عن
بالصاخ وال ُبكاء ،أو حتّى رفض الذّهاب إىل ال َّروضة.
مشاعر القلق والخوف رُّ
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التبوية املتن ِّوعة من الطِّفل مواجهة تح ِّديات،
يتطل َُّب االنتقال من إطار البيت واألرسة إىل األطُر رَّ
وصعوبات عديدة مثل املبنى الجديد ،برنامج العمل اليومي ،العمل بشكلٍ
مستقل ،رضورة
ّ
بسلوك ّيات وقوانني عمل
الذَّهاب َّ
كل يوم إىل ال َّروضة ،وجود عدد كبري من األطفال ،االلتزام ُ
السلوكيّات داخل األرسة ،وغريها.
تختلف عن ُّ
لذا فمن امله ّم للطِّفل أن تكون لديه الفرصة ألن يألف ال َّروضة تدريجيًّا ،مع ضامن وجود
الوالدين بالقرب منه ،وذلك بدالً من أن يُلقى به يف ال َّروضة أ َّول يوم بدون مق ِّدمة أو مرحلة
ٍ
سعيد و ُمثمر ،وإنمَّ ا ل ُح ِّب
ايس
انتقاليَّة ،إ َّن البداية الجيِّدة هي الوسيلة امل ُثىل ليس فقط ٍ
لعام در ّ
التَّعلُّم طوال الحياة ،وقد أثبتت ال ِّدراسات أ َّن تجربة ال َّروضة اإليجاب َّية هي واحدة من أهم أسس
ال َّنجاح األكادميي عىل املدى البعيد.

 .1.2تهيئة األطفال قبل االلتحاق بال َّروضة
يرتك ُز العمل مع األطفال يف مرحلة الطُّفولة املبكِّرة عىل توفري األمان لألطفال وبناء الثِّقة األساس َّية
معهم ،فاألطفال بحاجة إىل شخص ّية/شخص ّيات مركزيّه يف حياتهم حتى يستطيعوا بناء ثقة مع
ُمحيطهم ،وبناء رؤيا ذات َّية إيجاب ّية عن ذواتهم ،فالطِّفل يف هذه املرحلة يحتاج إىل ال ِّرعاية البدن َّية
والعاطف َّية ،وال َّن ِ
فس َّية أيضً ا.
ِّفل من التَّغلُّب عىل مشاعر القلق ،وينجح يف التَّكيُّف والتَّأقلم واالنخراط مع أترابه
يك يتمكَّن الط ُ
يف ال َّروضة ،يجب تهيئته مسبقًا وذلك من خالل:
.1

زيارات تعارف للبيئة املاديّة قبل االلتحاق بال َّروضة وذلك للتّخلُّص من القلق املكاين ،ويك
ال يشعر الطِّفل أنَّه ذاهب إىل املجهول ،ولتحقيق جزء من األمان واالطمئنان للطِّفل يجب
أن نُتيح الفرصة له ولوالديه للقيام بزيارات مسبقة اىل ال َّروضة قبل افتتاح العام ال ِّدرايس،
ميكثُ خاللها األطفال يف ال َّروضة ،ويتع َّرفون عىل البيئة املا ِّدية الجديدة ،ومحتوياتها من
أثاث وموا ّد وأدوات ،ويتم َّرسون يف استخدامها.

.2

لقاءات تعا ُرف مع البيئة االجتامع ّية الجديدة :مرافقة الطِّفل اىل ال َّروضة ليتع َّرف عىل
ُمربِّياته عن كثب (املعلِّمة واملساعدة) وعىل أطفال ُج ُدد سوف يلتحقون بروضته ،وإتاحة
الفرصة ل ُه يك يتفاعل معهم من خالل محادثات فرديَّة ،أو من خالل لعبة اجتامع َّية.

.3

التَّح ُّدث مع الطِّفل :عىل األهل واملربِّ َية (الشَّ خص ّيات املركزيَّة يف حياة الطِّفل) أن يرشحوا
ل ُه قبل التحاقه بال َّروضة عن أهميّة وجوده يف ال َّروضة ،وكيفيّة سري الربنامج اليومي فيها،
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بطريق ٍة ُمش ِّوقة ،أو باستخدام القصص التي تتح َّدث عن أوالد يذهبون إىل ال َّروضة للم َّرة
األوىل.
.4

التَّحا ُور مع الطِّفل حول مخاوفه واحرتامها وعدم االستهزاء بها ،وتوفري إجابات ُمقنعة
للتَّسا ُؤالت التي تدور يف ذهن الطِّفل ،وتزويده باملعلومات التي يحتاج إليها يك يشعر
باالطمئنان وال ّراحة.

 .1.3دور األهل يف مرافقة األطفال
إنَّ دعم األطفال وتهيئتهم يف مرحلة ما قبل االلتحاق بال َّروضة يساهم يف قدرتهم عىل ال َّتأقلم
األهل مدى أهم َّية مرحلة ما قبل ال َّروضة يف تط ُّور الطِّفل وإكسابه مهارات
من امله ِّم أن يدرك ُ
قبل التحاقه بال َّروضة مثل االنتظار إىل حني تلقّي املساعدة أو االنتباه من املعلِّمة ،والقدرة عىل
املشاركة يف ال َّنشاطات والتَّعاون مع اآلخرين ،وتناوب األدوار معهم ،والتَّعامل بشكل صحيح مع
الصغرية.
اإلخفاقات َّ
ومن األمور امله َّمة التي تساعد عىل تأقلم الطِّفل يف ال َّروضة أن يتمتَّع مبهارات ذاتيَّة تزيد من ثقته
السيطرة عىل األمور كقدرته عىل استخدام الحماّ م ،وغسل
بنفسه ،وتجعله يشعر بقدرته عىل َّ
األهل لتسهيل األمر
كل االحتياطات التي قد يَتَّ ِخذُها ُ
يديه ،وتناول إفطاره .لكن وعىل ال ّرغم من ّ
عىل أطفالهم ،فإ َّن تأقلم األطفال مع ج ّو ال َّروضة ،هو عمل َّية تحتاج إىل االهتامم والتَّخطيط الج ِّيد
والتَّعاون من جميع األطراف ،إذ ينبغي أن تتعاون األرسة مع طاقم ال َّروضة ولذلك:
)1

يجب أن يكون االنفصال بشكل تدريجي حيث يبقى أحد الوالدين مع الطِّفل لفرتة
مع َّينة ،ث َّم تتناقص هذه امل َّدة بعد ذلك روي ًدا ُروي ًدا ،ومن شأن هذا األمر أن يس ِّهل
رصف
االنفصال ويساعد عىل التَّأقلُم ،ومن واجب املربِّيَة مساعدة األهل حول كيفيَّة التَّ ُّ
أثناء وجودهم يف ال َّروضة ،وكيف ال يكونوا ف ّعالني نسب ًّيا حينام ميكثون إىل جوار طفلهم،
ويش ِّجعونه عىل االشرتاك مع األطفال اآلخرين ،أو مع املربِّيَة التي قد تشغله بلعبة ،أو
أي عمل مييل إليه حتى ينسجم متا ًما ،ويندمج فيام يقوم به من أعامل.
ّ

)2

قد يصعب عىل بعض األهل االنفصال عن أطفالهم وسامع بكائهم ،فيحاولون الخروج
من ال َّروضة دون أن يراهم طفلهم :هنا يجب إفهامهم أن بكاء الطِّفل طبيعي ،وعليهم
االبتعاد بالتَّدريج وأن يكون الطِّفل عىل عالقة بديلة مع املربِّ َية يك يتوقَّف عن البكاء ،إ َّن
هروب األم من بكاء طفلها ال يساعده عىل التَّعامل مع مشاعره لكن جملة بسيطة من
األم ،مثل" :أنت حزين لك ّنني سأعود آلخذك بعد قليل" قد تساعده عىل فهم مشاعره،
ايس يف رياض األطفال
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وتعطيه إشارة عن وقت عودتها ،وبعبار ٍة أخرى إ َّن التَّخطيط لربنامج االستيعاب عند
األهل وال َّروضة بشكل يتالءم مع نهاية اليوم ،يس ِّهل عىل األهل ترك الطِّفل يف ال َّروضة،
ويساعد الطِّفل عىل التَّأقلُم.
)3

عىل األهل تهيئة الطِّفل والشرَّ ح له عن سبب االنفصال ،والتَّأكيد بأنَّهم سوف يعودون
الساحة قليالً" ،وعدم استعامل
ألخذه بعد "أن تأكل وجبة فطورك" أو" :بعد أن تلعب يف ّ
ُمصطلحات ال يفهمها األطفال .من املهم مساعدة الوالدين وكذلك الطِّفل عىل أن يقولوا
السالمة" حينام يحني وقت مغادرة األب أو األم ،ويجب أن يشجع الوالدان عىل
"مع َّ
تأسيس نظام يبقي عىل الثِّقة ،مثل التَّلويح دامئًا باليد والقول" :مع السالمة" من الباب،
رصف مثل التسلُّل خار ًجا عندما يكون الطِّفل غافالً.
بدالً من تقويض الثِّقَة بت ُّ

)4

من امل ُه ّم املحافظة عىل التَّواصل املبارش مع الوالدين ،بهدف تعزيز ثقتهام بطفلهام،
وإميانهام بقدرته عىل التَّأقلم واالنسجام يف البيئة الجديدة.

)5

وصعوبات التَّأقلم التي تواجهه يف هذه
من امله ِّم أن يعي الوالدان أ َّن مخاوف طفلهامُ ،
املرحلة هي ُردود فعل شُ عوريّة طبيع َّية عندما يطرأ تغي ٌري يف حياته ،وأن يأخذا بعني
االعتبار أ َّن مرحلة التَّأقلم والتَّع ُّود عىل ال َّروضة قد تستغرق من ثالثة إىل أربعة أسابيع
من التّعا ُون مع الطاقم الجتياز هذه املرحلة.

)6

من امل ُه ّم َم ّد جسور الثِّقة ،وتعميق التَّواصل والتَّعاون بني ال َّروضة واألرسة بهدف تعزيز
التبويَّة الجديدة عىل أنّها
املؤسسة رَّ
ثقة األهل باملربِّيات ،ومنحهم الشُّ عور باألمان تجاه َّ
الصح َّية املطلوبة لطفلهم.
مكان آمن يوفِّر الحامية ،وال ِّرعاية ِّ

 .1.4االستعداد الستقبال األطفال يف ال َّروضة
مث ّة أهم َّية كُربى للِّقاء األ َّول بني الطِّفل واملربِّ َية فهو الذي يُح ِّدد نوع َّية املشاعر التي ستولد لدى
الطِّفل تجاه املربِّيَة واإلطار الجديد ،لذلك عىل املربِّيَة أن تخطِّط يك تساعد نفسها يف التّعا ُمل
بشكلٍ متساوٍَ ،و ُم ِح ّب ،ودافئ مع األطفال .ال بُ َّد وأن يكون لل ُمربِّية خطَّة ج ِّيدة ،منظَّمة ومفيدة
يف عالج مشكلة انفصال الطِّفل عن أهله ،والتي قد تختلف من طفل إىل آخر باختالف العمر،
والشَّ خص َّية ،واملستوى الثقا ّيف ،واألوضاع االجتامع َّية لألرسة.
لطاقم ال َّروضة دور مه ّم يف تعزيز اإلحساس باألمن الشَّ خيص عند األطفال ،وهذا ما يساعد عىل
عبور واجتياز أزمة االنفصال بشكل سليم لذلك:
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.1

السنة ال ِّدراس َّية لتنظيم العمل ،واستقبال األطفال
يجب تواجد أفراد الطاقم قبل افتتاح ّ
الجدد وذويهم والتَّعرف عليهم.

.2

استيعاب كل طفل بشكل فردي ومن خالل عالقة مبارشة بني املربِّيَة والطِّفل يف الفرتة
التَّحضرييَّة ،واحتوائه ليشعر بأنه ،موضع ترحيب ومرغوب فيه.

.3

الصعوبات الكامنة يف مرحلة االنفصال عن
من امله ّم أن يدرك أفراد طاقم ال َّروضة مدى ُّ
األهل ،وأن يهيِّئوا أنفسهم للتَّعامل مع ُصعوبات التَّأقلُم لدى األطفال.

.4

إعطاء رشع ّية ملشاعر القلق والخوف لدى الطِّفل واألهل.

.5

بحب وحنان،
عىل أفراد الطّاقم أن يتف َّهموا مشاعر الخوف والقلق ومعاملة الطِّفل ٍّ
واستقباله بابتسامة ت ُطمئ ُن ُه ،وت ُخفِّف من مشاعر القلق والخوف لديه ،وأن تساعده عىل
تكوين صورة إيجاب َّية عن عامله الجديد.

.6

يجب اإلميان بقدرة األطفال عىل التَّأقلم ،ومنحهم الوقت الكايف ،والتَّعامل معهم باحرتام
وتقدير ،وتقبّل.

.7

التبوية بطريقة تُحفِّز األطفال وتشعرهم بال ّراحة ،بيئة مثرية للَّعب
تنظيم وتهيئة البيئة رَّ
ال ُح ّر وامل ُتن ِّوع ،وتساهم يف إشباع االهتاممات املختلفة لألطفال ،مثل :تزيني ال َّروضة،
ووضع األلعاب يف أماكن يَ ْس ُه ُل الوصول إليها ،تحضري ألوان جديدة ،وألعاب مثرية تجذب
األطفال وتثري ُح َّب االستطالع يف نفوسهم.

.8

أن يكون االنفصال تدريج ًّيا :تستطيع املربِّ َية أن تس ِّهل عمل َّية االنفصال بواسطة
املجموعة ،فتستغل األلعاب الجامعيَّة إليجاد عالقات بني األطفال ،وتجارب مشرتكة
تساعدهم عىل االستيعاب واالنفصال.

.9

مشاركة األهل يف أنشطة ال َّروضة واجتامعاتها ،وإطالعهم عىل برنامج ال َّروضة ،وتقديم
االقرتاحات التي تساعد األطفال عىل التَّأقلم ،مثل :التَّعبري عن االنفصال بواسطة القصص،
أو األغاين ،أو اللَّعب التَّمثييل.

.10

مراعاة الفروق الفرديَّة بني األطفال ،ومدى قدرتهم عىل التَّأقلم ،فهناك أطفال رسيعو
التَّأقلم ،وآخرون يحتاجون إىل املزيد من الوقت للتَّأقلم.

.11

يفضَّ ل أال تلتزم املربِّ َية يف األسبوع األ َّول بجدول يومي ،بل ت ُنظِّم وقت األطفال وفقًا
الحتياجاتهم ،وما اعتادوا عليه يف بيوتهم .قد يشعر أح ُد األطفال برغبة يف تناول الطّعام
املخصص لذلك ،فيسمح له بذلك يف البداية
الذي أحرضه معه من البيت يف غري الوقت
َّ
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إىل أن يعتاد عىل تناول الوجبات يف أوقات مع َّينة ،وإذا غلب ال ُّنعاس طفالً ما فال تحاويل
إيقاظه بالق َّوة أو توبيخه عىل ذلك ،دعيه يرتاح قليالً ثم ش ِّجعيه بلطف عىل االنتباه
للمشاركة يف لعبة مسلِّية ،كام يح َّبذ أن تقوم املربِّ َية بتوضيح برنامج ال َّنشاط اليومي يف
الساح ِة ....وأخ ًريا
ال َّروضة
ٍ
بأسلوب بسيط" :سنلعب اآلن ث َّم نغ ِّني ،ث َّم نأكل ث َّم نخرج إىل ّ
تحرض ماما ألخذك وتعودا م ًعا إىل البيت" ،سيشعر الطِّفل حينها بالطُّأمنينة كلَّام انتهى
وقت حضور أمه.
جز ٌء من األعامل واألنشطة التي أخربته بها املربِّيَة ،ويعلم أنَّه اقرتب ُ
.12

يُراعى تأجيل التَّعليم املنتظم إىل أن يشعر الطِّفل باالطمئنان واالستقرار ال ِّنسبي يف البيئة
الجديدة ،ويبدأ بتكوين مفهوم إيجايب عن ال َّروضة ،ويختلف األطفال يف ذلك :فبعضهم
يحتاج البعض اآلخر إىل
يتكيَّف برسعة مع حياته وخرباته الجديدة يف ال َّروضة ،بينام
ُ
ٍ
وقت أطول ،ويرجع ذلك إىل عوامل عديدة بعضها ُمتعل ٌِّق بالطِّفل نفسه ،وبعضها اآلخر
ُمتعلِّق بظروفه األُرسيَّة ،والطريقة التي ق َّدم بها الوالدان مفهوم ال َّروضة لطفلهام.

.13

أي موضوع يه ُّمه ،وال ت ُلزمي األطفال التَّح ُّدث
تشجيع الطِّفل عىل التَّح ُّدث بتلقائيَّة يف ِّ
يف موضوعات بعينها ،فهذه املهارة سيأيت وقتها فيام بعد عندما ينطلق الطِّفل يف التَّعبري،
وهو يحتاج لذلك إىل تدريب لتنظيم أفكاره ،واستخدام مفردات َو ِصيَغ لغويَّة معيَّنة.

.14

حاويل أن تتع َّريف عىل األطفال كأفرا ٍد لك ُّل واحد منهم حياته وأُرسته واهتامماته ،تح َّديث
معهم عن األشياء التي يح ِّبونها أو ال يح ّبونها ،عن أفراد أرستهم وعماّ يفعلونه بعد
مغادرتهم ال َّروضة ،وحاويل أن تحفظي أسامءهم يف أقرص وقت ممكن يك تناديهم بها ،إذ
أ َّن ذلك سيمنحهم الشُّ عور بأهم َّيتهم ،وباهتامم املربِّ َية بهم ،مماّ يُسهم يف تنمية مفهوم
كل صباح ،فمن امله ّم
بكل طفل ووالديه عىل نح ٍو فردي َّ
التحيب ِّ
الذّات .كام يفرتض بك رَّ
ُ
والسعادة املشرتكة
أن يعرف
األطفال أ َّن املربِّ َية مرسورة لرؤيتهم ،وتتطلَّع إىل املتعة َّ
خالل الربنامج اليومي .وإذا غاب أح ُد األطفال أشعريه لدى عودته بأنَّكم افتقدمتوه،
وأنَّكم سعداء بقدومه ،واسأيل عن ص َّحته وش ِّجعي األطفال اآلخرين أن يفعلوا ذلك.
كفيل بِأن يخفِّف من وطأه شعور الطِّفل واألهل بالقلق ،كام يوفِّر
هذا الوقت القصري ٌ
فرصة لألهل للمشاركة يف املعلومات الضرّ وريَّة ،والتي من شأنها أن تؤث ِّر يف سلوك الطِّفل
ذلك اليوم مع املربِّيَة.

.15

بإمكانك االستعانة بأطفال آخرين ُمتم ِّرسني و ُمتكيِّفني مع بيئة ال َّروضة ،وال يعانون من
صعوبات ،أو مشاكل يف االنفصال عن األهل ،فقد يبدأ الطِّفل بعمل َّية التَّك ُّيف مبساعدة
املربِّيَة ،ث َّم يتد َّرج ويتط َّور حتى يت ّم مبصاحبة طفل آخر وانتامئه إليه وتعلُّقه به واتِّخاذه
صديقًا لنفسه.
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الصغري:
ابتسمت ال ّراكون األم وقالت لتشسرت ال ّراكون َّ
"حني تشعر بالوحدة ،وبأنك تحتاج إىل أهلك يف البيت ،ضع كفك عىل خَدِّكَ ثم
اغمض عينيك َوق ُْل لنفسك :أ ّمي تُح ُّبني....أ ّمي تُ ِح ُّبني....أ ّمي تُح ُّبني ،وعندها
قصة :قبلة اليد،
ستقفز القبلة من كفك لتمأل وجهك ُح ًّبا ودف ًئا وحنانًا" عن َّ
تأليف :أودريان بان Audrey Penn, The Kissing Hand

فعاليات ُمقتَ َرحة لألهل ،لألطفال
ّ
السنة
وألفراد الطاقم قبل افتتاح ّ
راسية
ِّ
الد َّ
السنة الدِّ راس َّية:
لقاء بني األهل وأفراد الطّاقم ُقبيل افتتاح ّ
ال َّتحضري للقاء:
z zتجهيز دعوة للقاء تعارف باسم الطِّفل ت َُرس ُل بالربيد ،أو ت ُسلَّم باليد ألهل الطِّفل .تتض َّمن
بالسنة الجديدة ،اسم ال َّروضة ،اسم املربِّيَة واملساعدة ،مضمون اللِّقاء
ال َّدعوة تهنئة ّ
الصباح ،أو ساعات ما بعد الظهر).
والساعة التي س ُيع َق ُد فيها اللِّقاء (يف ساعات َّ
بإيجازّ ،
z

zمن املفضَّ ل أن تقوم املربِّ َية بدعوة األهل للقاء تعارف مبجموعات صغرية ،وأن تأخذ
باالعتبار القرب املكاين أو صلة القرابة بني األطفال ،يك يتس ّنى لألطفال معايشة تجارب
مشرتكه وإيجاب َّية يف ال َّروضة.

z

zتقوم املربِّ َية بتهيئة الج ّو املناسب لألهل وأطفالهم من تحضري وتجهيز املكان باملوا ّد
واألدوات الالزمة لألطفال وأهاليهم.
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z

الساحة ،والتَّع ُّرف عىل أه ِّم مرافق ال َّروضة:
zيتض َّمن اللِّقا ُء جول ًة يف أركان ال َّروضة ويف َّ
املراحيض ،أماكن الشرُّ ب ،املطبخ ،وغريها.

خالل اللِّقاء
z zتهت ُّم املربِّ َية بتزويد األهل باملعلومات الكافية عن ال َّروضة :نظامها ،قوانينها ،وال ُّرؤية
الخاصة بها.
التبويَّة
رَّ
َّ
z

zتحاول التَّع ُّرف عىل األهل ومخاوفهم (من خالل الفعال ّيات املقرتحة أدناه) يك تستطيع
التَّعامل معهم.

z

ٍ
واصل املمكنة
zتق ِّد ُم املربِّيَة لألهل
معلومات حول شخصيَّتها ،ويت ُّم االت ِّفاق عىل قنوات التَّ ُ
معهم.

z

السابقة يف االنفصال عن والديه.
zجمع معلومات أ َّول َّية عن الطِّفل ،وعن تجاربه ّ

والدي ك ُِّل طفل عىل انفراد (مع وجود الطِّفل ،أو أثناء غيابه)
لقاء فردي مع
ّ
يساهم اللِّقاء الفردي يف دعم األهل الذين مي ّرون بتجربة االنفصال والتَّأقلُم ،فهم أيضً ا بحاجة
الخاصة،
إىل التَّع ُّود والتَّأقلم مع األجواء الغريبة عليهم ،ومع املربِّ َية الجديدة وقوانني ال َّروضة
َّ
كام يهدف اللِّقاء إىل تع ّرف األهل عىل ال َّروضة ،مالءمة التَّوقُّعات ،وجمع املعلومات الوافية عن
الطِّفل قبل حضوره إىل ال َّروضة.

لقاء ترحيبي احتفايل:
تستطيع املربِّ َية دعوة جميع األطفال وأهاليهم للقاء احتفايل قصري ،يهدف اللِّقاء إىل االحتفال
بالسنة ال ِّدراسيَّة الجديدة ،وعىل املربِّيَة تحضري املكان الستقبال األهل وتزيني ال َّروضة وتحضري
ّ
تضييفات خفيفة ،ومن املفضَّ ل أن يوضع اسم كل طفل عىل ياقة الثَّوب أثناء االحتفال يك نُس ِّهل
قصة "قُبلة اليد" ،أو أغني ًة
قصة قصرية ،مثلَّ :
عمليَّة التَّعارف بني الحضور .قد يتض َّمن االحتفال َّ
صف ال ُبستان" ،أو "روضتنا يا منارة" ،أو رقصة ،مثل" :رقصة يا أصحاب".
مثل" :جينا ع ّ
مفصل يف كتاب" :األيَّام األوىل يف ال َّروضة"
السنة الدِّ راس َّية ،رشح َّ
اجتامع أولياء األمور يف بداية ّ
ص59 ..60-
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السنة:
اقرتاح فعال ّيات مشرتكة للقاءات األهل واألطفال قبل بداية ّ
علبة القبالت أو قبلة اليد:
z zنطلب ،من األهايل يف ال ّدعوة إحضار علبة صغريه نُس ّميها" :علبة قبلة اليد" (بحيث ميكن
إدخالها يف ال ُّدرج [=الجارور] الشَّ خيص للطِّفل) وأحمر شفاه ت ُزيِّن األ ّم وطفلها العلبة
الشَّ خصيّة.
z

zت ُعطى األ ّم بطاقة من الربستول ،تقوم األ ّم بطبع قبلتها بأحمر الشِّ فاه عىل قطعة الربستول
وتضعها داخل العلبة الشَّ خص َّية للطِّفل.
zيبحث الطِّفل عن ُدرج ُم ِ
ناسب ،ويضع العلبة داخله.

z

zعندما يشعر الطِّفل بالشّ وق أل ّمه خالل األيّام األوىل لل َّروضة يُسمح له بأن يفتح ال ُّدرج
والعلبة.

z

zيمُ كن القيام بنفس خطوات الفعال َّية ،ولكن بطبع القبلة عىل كف الطِّفل املصنوع من
بريستول مبشاركة الطِّفل.

z

تحضري بطاقة معايدة
السنة ال ِّدراس َّية،
يقوم األهل مبشاركة الطِّفل بتصميم بطاقة معايدة ،ويكتبون ًّ
نصا لبداية ّ
خصيصا لبطاقات التَّهنئة ،تقوم املربِّ َية بعدها بقراءة التَّهنئة
ويعلِّقون البطاقة عىل لوحة أُ ِعدَّتْ
ً
ومصافحة األ ّم والطِّفل.
مرسح دُمى
 ت ُحرض املربِّ َية حقيبة تشبه حقيبة األطفال ،تُخرج منها دمية لطيفة لِتُح ِّدثَ األطفال عنالسنة يف الحقيبة.
حقائبهم ،وعماّ يُسمح بإحضاره ،وما ال يُسمح بإحضاره ،إىل ال َّروضة خالل ّ
 يحرض األطفال ُدمى أصابع من برستول ،ويتح َّدثون من خاللها عن أحاسيسهم ومشاعرهم.ُمم ِّيزات طفيل:
يتج َّول األهل يف ال َّروضة ويختارون غرضً ا يمُ ِّيز طفلهم ،ثم يجلسون يف دائرة ويتح َّدثون عن امليزة
الخاصة بطفلهم من خالل الغرض الذي اختاروه.
َّ
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بازل ال َّتعارف:
كل واحد من األهل َص ْف َح ًة مل َّونة يطويها نصفني ،ويبدأ بتمزيقها من الوسط ،ويتح َّدث يف
يختا ُر ُّ
الوقت ذاته عن نفسه ،ث َّم يلصق الورقة عىل قطعة بريستول ،ويف اليوم التّايل عند حضور الطِّفل
لل َّروضة ،يقوم بتزيني ما كان قد حضرّ ُه أهله له.
لعبة الخيط:
كل ٍ
قص قطعة منها ،عىل كل واحد من
تعطي املربِّ َية كُ َر َة صوف لألهل ،وعىل ِّ
واحد من األهل ّ
يلف الخيط حول إصبعه ،ث ُ َّم يتوقَّف عن الكالم حينام
األهل أن يتح َّدث عن نفسه وأثناء حديثه ُّ
ينتهي الخيط.
جمع معلومات
خاصة لجمع معلومات عن
تطلب املربِّ َية من األهل يف اللِّقاءات التَّحضرييَّة تعبئة استامرة َّ
األطفال وعن األهل ،ومن ال َّنامذج املقرتحة ال َّنموذج الذي يحتوي عىل:
z

حب أن يلعب؟
zجمع معلومات عن الطِّفل :االسم الكامل للطِّفل ،تاريخ ميالده ،ماذا يُ ّ
من هم أصدقاؤه؟ هل يُعاين من مشاكل صح ّية؟ هل لديه مشاكل يف ال ُّنم ّو والتَّط ّور؟
من يُحرض الطِّفل إىل ال َّروضة؟ من يصطحب الطِّفل من ال َّروضة إىل البيت؟ ومعلومات
أخرى مه َّمة عىل املربِّ َية أن تعرفها.

z

zمعلومات عن األهل :اسم األب واألم ،العمل ومكان العمل ،العنوان ،أرقام الهواتف يف
البيت ويف العمل.

z

zمعلومات عن العائلة :عدد اإلخوة واألخوات ،اللُّغة املحك ّية ،الوضع العائيل.

z

الخاصة من املربِّ َية.
خاصة من املربِّ َية ،وتخصيص مكان فارغ لطلبات األهل
ّ
zطلبات َّ

مالحظة :تُعترب املعلومات التي تجمعها املربِّيَة معلومات سرِ ِّ يَّة ،ويستخدمها طاقم ال َّروضة فقط،
أي معلومة من املعلومات دون إذنٍ وترصيح منهم.
وينبغي إعالم األهل بأنَّه لن يت ّم نقل ّ
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السنة الدِّ راس َّية (من كتاب :األيّام األوىل يف ال َّروضة)
إجراءات إداريَّة قبل افتتاح ّ
التبية والتَّعليم يف املجلس
z zالتَّواصل مع مركِّزة ال ّروضات/البساتني ،أو املسؤول عن قسم رَّ
املحل ،من أجل الحصول عىل توجيهات ملعرفة قوانني العمل ،ومجاالت املسؤول َّية
يّ
املعمول بها يف هذا اإلطار.
z

zتسلُّم مفاتيح ال َّروضة/البُستان.

z

zتسلُّم قامئة من املسؤولني بأسامء األطفال.

z

zتحضري مواد عمل وتنظيف (هناك ُسلطات محل َّية تُز ِّود البساتني بهذه املواد ،وأخرى
تهت ُّم بتمويل رشائها).

z

zمقابلة مسبقة مع مساعدة ال َّروضة/البُستان ،إلطالعها عىل قانون العمل يف ال َّروضة/
ال ُبستان.

z

zالتَّعارف بني أفراد الطّاقم املساعد يف ال ُبستان :املربِّ َية البديلة ،مربِّية ملساعدة األطفال
فيس.
من ذوي االحتياجات
َّ
الخاصة ،االخصا ّيئ ال َّن ّ

z

والساحة :فحص سالمة املبنى وصالحيَّته.
zتحضري ال َّروضة/البُستان ّ

z

التبويَّة ،وإضفاء جو احتفايل عىل ال َّروضة/البُستان الستقبال األطفال.
zتهيئة البيئة رَّ
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الباب ّ
الثاني

األيام ُّ
والشهور
ّ
األولى
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نظام العمل في ال َّروضة/ال ُبستان
z

الساعة 7:55
zيبدأ ال َّدوام يف ال َّروضات/البساتني التي تعمل خمسة أيّام يف األسبوع من ّ
وحتّى .14:00

z

السادس
zينتهي ال َّدوام يف ال َّروضات/البساتني التي تعمل ستَّة أيّام يف األسبوع يف اليوم ّ
الساعة  12:00ظه ًرا.
ّ

z

الساعة 7:55
zيبدأ ال َّدوام يف ال َّروضات/البساتني التي تَتَّ ِب ُع نظام اليوم التَّعليمي الطَّويل ّ
الساعة .16:00
وينتهي ّ

السنة الدِّ راس َّية:
 نظام العمل يف ال َّروضة/ال ُبستان يف األ ّيام األوىل من ّ
.1

يستم ّر ال َّدوام يف صفوف البساتني اإللزام َّية ،منذ اليوم األ َّول للعام ال ِّدرايس حتّى
الساعة .14:00
ّ

.2

أ ّما يف روضات األطفال لجيل 3 4-سنوات ،فيكون ال َّدوام كالتايل:
2.1

الساعة 8:00.10:00-
للسنة ال ِّدراسيَّة من َّ
يف اليوم األ َّول َّ

2.2

الساعة 8:00.11:00-
للسنة ال ِّدراسيَّة من ّ
يف اليوم الثّاين َّ

2.3

الساعة .14:00
من اليوم الثّالث فصاع ًدا يستم ُّر ال َّدوام حتى ّ

.3

للسنة
عىل ال ّرغم مماّ جا َء يف البند  ،2إالّ أنّه ينبغي عىل األطفال املوجودين َّ
الثّانية عىل التَّوايل يف ال َّروضات ،أن ميكثوا فيها منذ اليوم األ َّول حتى نهاية
ال َّدوام.

.4

يف جميع األحوال ينبغي عىل جميع أفراد طاقم ال َّروضة/ال ُبستان أن ميكثوا منذ
اليوم األ َّول حتى نهاية الدَّ وام.

 األيَّام األوىل يف ال َّروضات/البساتني التي ت َّتبع يو ًما تعليم ًّيا طويالً:
يتك َّون األسبوع التَّعليمي يف هذه ال َّروضات/البساتني من  41ساعة تعليميَّة ،يت ُّم العمل
مبوجبها منذ اليوم األ َّول حسب التَّدريج التايل:
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.1

ميكث جميع أفراد طاقم ال َّروضة/ال ُبستان منذ اليوم األ َّول حتى نهاية ال َّدوام.

.2

الساعة .14:00
ينتهي ال َّدوام يف اليومني األ َّول والثّاين ّ

.3

بد ًءا من اليوم الثّالث فصاع ًدا يستم ُّر ال َّدوام كاملعتاد.

للروضة/ال ُبستان
ُمغاد َرة األطفال َّ
الدوام
قبل نهاية َّ
تعليمي يقو ُم عىل نظام يومي يُل ّبي احتياجات األطفال كأفراد
تربوي
"ال َّروضة/ال ُبستان هي إطا ٌر
ٌّ
ّ
و /أو كأعضاء يف مجموعة .من شأن مغادرة األطفال لل َّروضة/للبستان قبل انتهاء ال َّدوام أن يُعرقل
اليومي املتَّبع ،لذا من املح َّبذ عدم مغادرة األطفال ال َّروضة/ال ُبستان قبل
التبوية وال ِّنظام
العمل َّية رَّ
ّ
انتهاء ال َّدوام (إال يف الحاالت أو األوضاع االستثنائيَّة املبيَّنة أدناه) وذلك بعد موافقة أولياء األمور
فقط".

1

للسنة األوىل
أطفال يدخلون ال َّروضة َّ

z

zاألطفال الذين يبلغون من ال ُعمر ثالث سنوات ،والذين يدخلون ال َّروضات ال ُحكوم َّية
للسنة األوىل ،ويرى أولياء أمورهم بأنَّهم بحاجه إىل وقت أطول من غريهم للتَّكيُّف مع
َّ
اإلطار الجديد بنظامه اليومي الطّويل.

z

للسنة ال ِّدراس َّية
الساعة  13:30خالل األشهر األوىل َّ
 zتعطى إمكان َّية مغادرة لهؤالء األطفال ّ
تدريجيًّا إىل أن يتأقلموا مع األجواء الجديدة.

z

السنة،
zيوقِّع أولياء أمور هؤالء األطفال عىل منوذج طلب ّ
خاص ملغادرة طفلهم يف بداية ّ
ويُحفظ هذا ال َّنموذج يف ملف ال َّروضة اإلداري.
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2

ُمغادرة الطِّفل لل َّروضة/ال ُبستان مل َّرة واحدة فقط

يف الحاالت الطّارئة التي يُضطَ ُّر فيها األهل إىل إخراج طفلهم من ال َّروضة/ال ُبستان قبل انتهاء
ٍ
شخص بالغ ُم َف َّوض من قبل الوالدين إلخراج الطِّفل،
أي
ال َّدوام ،يَ ْحضرُ ُ و ّيل األمر شخصيًّا ،أو ّ
وذلك بعد التَّوقيع عىل منوذج مغادرةَ ،ويُ ْح َف ُظ هذا ال ّنموذج يف ملف ال َّروضة/ال ُبستان اإلداري.

3

الخاصة الطّارئة
الحاالت َّ

الخاصة والطّارئة هي تلك التي يعاين فيها الطِّفل من مشاكل صح َّية يحتاج بسببها إىل
الظُّروف
َّ
خاص يُضط ُّر فيه الطِّفل إىل ُمغا َد َرة
تَلقّي العالج يف ساعات دوام ال َّروضة/ال ُبستان ،أو أي ظرف ّ
خاص إىل مديرة اللِّواء ،والحصول عىل
ال َّروضة/ال ُبستان بشكل دائم ،بإمكان األهل التو ُّجه
ٍ
بطلب ّ
موافقتها عىل مغادرة الطِّفل قبل نهاية ال َّدوام.
(خاصة يف البند الثّاين الذي
يف مثل هذه األوضاع االستثنائ َّية التي ُذكرت أعاله ّ
السنة
يتعلَّق مبغادرة األطفال ال َّروضة/ال ُبستان باك ًرا خالل األشهر األوىل الفتتاح ّ
الدِّ راس َّية من أجل املساهمة يف تك ُّيف األطفال لإلطار الجديد بشكل أنجع
وأرسع) تضطَّر املربِّ َية إىل تنظيم محطَّتني زمن َّيتني مختلفتني ملغادرة األطفال
خالل الدَّ وام اليومي ،ومن شأن هذا األمر أن يخلق بلبل ًة لدى األطفال ،لذلك
َّب أفراد الطّاقم لوداع األطفال املغادرين مبكِّ ًرا ،وأن
هناك حاجة ألن يتأه َ
مينحوا األطفال الذين ميكثون حتى نهاية الدَّ وام الشُّ عور باألمان ،وأن يُشغلوهم
بفعاليات تربويَّة تُثري يف قلوبهم الفرح والبهجة.
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لتكيف ِ ّ
الطفل في
فعاليات مقترحة
ُّ
ّ
األيام األولى
ال َّروضة خالل ّ
)1

تتعدَّ د األلعاب واملوا ّد ذات االستعامل املفتوح التي من شأنها أن تُثري وتجذب اهتامم
الطِّفل خالل وجوده يف ال َّروضة ،لذلك عىل املربِّ َية أن تهت َّم بإثراء ال َّروضة (وال س ّيام
مراكز اللَّعب اإليهامي) بألعاب وأغراض وموا ّد مألوفة للطِّفل ،مأخوذة من عامله وبيئته
يك تفتح أمامه املجال للَّعب ال ُح ّر املمتع املش ِّوق ،سواء لوحده أو برفقة أطفال آخرين.
ٍ
صداقات جديدة تُيسرِّ انفصاله عن أهله،
ِّفل عىل خلق
قد ت ُساع ُد أوقاتُ اللَّعب هذه الط َ
وبقائه يف ال َّروضة حتى نهاية ال َّدوام ،كام ت ُساهم يف ازدياد تعلُّقه وانتامئه إىل ال َّروضة.
أمثلة ملوا ّد ذات استعامل مفتوح :شاالت ،مناديل بأنواع وألوان مختلفة ،حقائب،
أحذية ،قُ َّبعات( ،حطَّة وعقال) أقنعة ،اكسسوارات ،نظّارات ،فساتني ،معاطف ،مالبس
عىل أنواعها :مالبس تنكُّريَّة ،مالبس طبيب ،مالبس ال َّنوم ،مالبس أصحاب املهن ،مالبس
اإلحرام...إلخ.

)2

نصنع دمي ًة م ًعا:
ت ُخطِّ ُط املربِّيَة يف األيّام األوىل لل َّروضة ورشة عمل إبداعيَّة/إنتاجيَّة ثابتة يف مركز اإلنتاج
كل طفل وأهله (األب أو األم ،أو كالهام م ًعا) حول
ال ُح ّر خالل ال َّدوام اليومي .يلتقي ُّ
طاولة اإلنتاج ،ويقومون بصنع ُدمية ترافق الطِّفل أثناء مكوثه يف ال َّروضة ،ويمُ كنه أيضً ا
اصطحابها إىل البيت يف نهاية ال َّدوام لتكون حلقة وصل بني البيت وال َّروضة ،ويك تساعده
السلس من البيت إىل ال َّروضة.
عىل التَّكيُّف واالنتقال َّ
ميكن لل ُمربِّية أن تتح َّدث مع الطِّفل عن إبداعه وإنتاجه الشَّ خيص ،عن مشاعره ومدى
ُح ّبه ورضاه عن إنتاج ال ُّدمية ،عن مشاركة والديه له يف صنع ال ُّدمية ....وغريها من
املحادثات القصرية التي تساهم يف التَّقارب العاطفي بني الطِّفل واملربِّيَة ،باإلمكان
استخدام هذه ال ُّدمية للغناء مع الطِّفل أو ترديد بعض األشعار القصرية التي يُنشدها
ُ
األطفال مع املربِّيَة.
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أمثلة ألشعار أو أغانٍ قصرية مقرتحة :أشعار فاضل عيل من مجموعاته الشِّ عرية :خدِّ ي
التاث الشَّ عبي التي قامت بجمعها املربِّيَة نبيهة
كالورد ،إنسان ،ويل الدُّ نيا ،وأشعار من رُّ
جبارين.
)3

الغرض االنتقايل:
السنة ال ِّدراس َّية
يتمسك بعض األطفال
َّ
وخاصة يف األيّام والشُّ هور األوىل الفتتاح ّ
قد َّ
ببعض األغراض التي يحرضونها ،معهم من البيت ،مثلُ :دميةُ ،د ّب ،حرام ،مالبس ،قُبَّعة،
قصة ،صورة ،لُعبة س ّيارة....إلخ .قد يكون االحتفاظ بهذا الغرض االنتقايل
مصاصة ،ق ّنينةَّ ،
ّ
من جهة رم ًزا للهروب من املوقف ب ُر ّمته ،وإيجاد إمكانيَّة ملغا َد َرة هذا املكان برسعة،
ولك ّنه قد يكون من جهة أخرى عبارة عن امتداد لشعوره باألمن واألمان ال َّنفيس يف
عودته إىل بيئته األصليَّة ،أو رجوع أ ّمه الصطحابه إىل البيت ،لذلك مث ّة أهميَّة لهذا الغرض
االنتقايل ،وهناك رضورة ألن يتعامل معه األهل واملربِّ َية مبسؤول َّية وحذر ،والتَّفكري م ًعا يف
كيفيَّة توظيفه يك يُساعد عىل تكيُّف الطِّفل بشكل مثايل داخل ال َّروضة.
من األفضل أن يسمح األهل واملربِّ َية للطِّفل بأن يحتفظ مبا يو ّد االحتفاظ به إىل أن يقوم
هو بنفسه باالستغناء عنه فيام بعد ،إ َّن مج َّرد شعور الطِّفل باالطمئنان ال َّنفيس والتَّك ُّيف
مع املربِّ َية واألطفال اآلخرين هو مبثابة رمز لل ُمربِّية لإلعالن عن تق ُّبل الطِّفل لها ،وللبيئة
الجديدة مبا فيها من أطفال آخرين.
أي نهج تربوي إلبقاء هذا الغرض يف البيت ،أو يف
تتَّبع املربِّ َية بَع َد ذلك مع الطِّفل ّ
ال َّروضة ،ولكن تضعه جان ًبا ،فقد تعقد معه اتِّفاق َّي ًة عىل أن يضع هذا الغرض داخل
ُدر ِج ِه الشَّ خيص أثناء النشاط أو الفعال َّية املح َّددة ،ويعود بعدها ليمسك بالغرض ،وهكذا
تدريج ًّيا إىل أن يتخلىّ عن الغرض كُلِّ َّيةً.

فعال ّيات مع الغرض االنتقايل:
)1

تلعب املربِّ َية
يحرض الطِّفل غرضه الشَّ خيص من البيت ويعرضه أمام زمالئه ،عندها
ُ
يل ،وقدراته العا َّمة،
دور الوسيط وتو ِّجه إليه األسئلة املفتوحة مبا يتناسب مع نمُ ِّوه العق ّ
وخاصة قدرته عىل التَّعبري ،مع األخذ بعني االعتبار درجة تك ُّيفه مع ال َّروضة واألطفال
َّ
اآلخرين.
كل األطفال مع أغراضهم الشَّ خص َّية و/أو تصوير
بإمكان املربِّ َية أن تقوم أيضً ا بتصوير ِّ
ك ُِّل طفلٍ مع غرضه الشَّ خيص عىل انفراد ،كام بإمكانها أن تقوم بتصوير ك ٍُّل من الطِّفل
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الصور للعبة "لوطو" أو ذاكرة ،أو لعبة
وغرضه الشَّ خيص عىل حدة ،واستعامل هذه ُّ
املالءمة بني الطِّفل والغرض.
)2

كل يوم ملجموعة
تُحضرِّ املربِّيَة مجموعة من األغراض املحبَّبة لألطفال ،وتسمح يف ِّ
كل مجموعة) باستعارة أحد هذه األغراض وأخذه
صغرية من األطفال(5 6-أطفال يف ّ
معه إىل البيت يف نهاية ال َّدوام ،وإرجاعه إىل ال َّروضة يف اليوم التّايل .قد تُساهم مثل
هذه الفعال َّية يف خلق ج ٍّو من التَّواصل بني ال َّروضة والبيت ،وتُس ِّهل عىل الطِّفل تك ُّيف ُه
وانتام َء ُه لل َّروضة.
يقوم األهل يف البيت (بعد أن يكونوا قد حصلوا عىل إرشادات من املربِّيَة) بتصوير
الطِّفل مع هذا الغرض يف مواضع متع ِّددة :أثناء اللَّعب معه ،أو خالل رسمه ،أو الخروج
معه يف نزهه قصرية ،أو ال َّنوم بجانبه ،ث ُ َّم يشارك الطِّفل املربِّيَة وأفراد املجموعة يف
بالصور ،ويُح ِّدثهم عن الوقت الذي أمضاه مع الغرض يف البيت.
ال َّروضة ُّ

تعارف األطفال فيما بينهم
وتع ُّرفهم على أفراد الطاقم
ِّفل يف بداية العام ال ِّدرايس من أجواء البيت واألرسة إىل أجواء ال َّروضة/ال ُبستان .هذه
ينتقل الط ُ
ُ
تقض مضجع
األجواء الجديدة وغري املألوفة للطفل تسودها مشاعر التَّوتر ،والخوف والقلق وهي ُّ
وعادي يف مثل هذا الوقت من
طبيعي
الطِّفل ،وعىل ال ّرغم من أن جميع هذه املشاعر هي أم ٌر
ّ
ّ
وتقف عائقًا أما َمه
السنة ،إال أنَّها تزي ُد من شُ عور الطِّفل بالغربة والوحدة داخل اإلطار الجديدُ ،
ّ
يف بناء عالقات اجتامع َّية جديدة مع زمالئه ال ُج ُدد ،ومع أفراد الطّاقم وحتى مع املحيط املا ِّدي
داخل ال َّروضة/البُستان.
رضوري
إ َّن وساطة جميع أفراد طاقم ال َّروضة/البُستان سواء كانت علنيَّة أو خفيَّة ،هي أمر
ّ
ج ًّدا لبناء وتوطيد العالقات االجتامع َّية بني األطفال أنفسهم ،وبني األطفال وأفراد الطّاقم ،يمُ كن
استخدام مختلف الفعاليّات املوجودة بحوزة املربِّيَة يف مجموعات صغرية متجانسة و/أو غري
متجانسة من األطفال يك تزيد من شعورهم باألمان واالنتامء.
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يف اإلطار العائيل–البيتي ،الوالدان هام الشَّ خصيتان املركزيّتان يف حياه الطِّفل ،ولكن عن َد خروجه
من بيت والديه إىل إطار خارجي ،تصبح املربِّيَة أيضً ا شخصيَّة قريبة ومؤث ِّرة بال ِّنسبة للطِّفل ،سواء
يف تواصله معها واقتدائه بها ،أو يف تعلُّمه وتلقيه ال َّدعم منها .املربِّ َية مؤمتنة عىل إنشاء عالقة مع
كل طفل ،وعىل تعامل فردي يويل شخصيَّته اهتام ًما وعناية .يُتوقَّع من املربِّيَة أن تسعى ضمن
ِّ
وظيفتها إىل تعميق معرفتها بالطِّفل يك تتمكَّن من متييز اضطرابات منائ َّية لديه ،ومالحظة ميوله،
وسلوكيّاته ،ومميِّزات طبعه ،ومواطن الق َّوة يف شخصيَّته ،كام يُتوقَّ ُع منها االنتباه إىل أمناط تربويَّة
تسود عائالت مع َّينه ،وتتطل َُّب هذه امله َّمة عالقة وثيقة مع الوالدين ،باعتبارهام املصدر األ َّول
ملعلومات وافية ،وشاملة ،ودقيقة عن طفلهام.
التبوي لجيل الطُّفولة
إ َّن املشاهدات املعروضة يف ك ّراسة إطالالت ،مع َّدة للتَّطبيق يف اإلطار رَّ
املبكِّرة ،وهي تستند إىل املبادئ املعروضة يف منهاج اإلطار املع ّد لألطفال املستصعبني يف ال ُبستان
التبية لجيل الطُّفولة أداة
والخاص ،وهي تطرح عىل
العادي واملدمج
املتخصصني يف مجال رَّ
ِّ
ّ
الصعوبات،
ملعرفة منهج َّية ومتع ِّمقة يف أداء األطفال من جيل 3 ،5-كام تشكِّل ُمنطَلَقًا لتعيني ُّ
وإيجاد حلول مناسبة ومبكِّرة قدر اإلمكان .تجري املشاهدة مع األخذ بعني االعتبار خاصيَّة
خصصات) يف إطاره متابعة األداء
اإلطار الرتبوي الذي تستطيع املربِّ َية (وأحيانًا الطاقم املتع ِّدد التَّ ُّ
املميَّز لألطفال يف حياتهم اليوميَّة ،ويف بيئتهم الطبيعيَّة.

فعاليات مقترحة لتنمية العالقات
ّ
االجتماعية وتعزيز َّ
التواصل بني
َّ
األطفال
يحمل طبا ًعا متيِّز شخصيَّته ،وعليه أن يتكيَّف مع عوامل
يحرض الطِّفل إىل ال َّروضة /البُستان وهو ُ
إنسان َّية وما ِّدية أثناء تفاعله يف إطارها .عليه أن يتع َّود عىل التَّعامل مع األطفال من أبناء جيله،
خاصة ،وهنا يك ُمن دور املربِّيَة يف
أن يلعب ويتقاسم األشياء معهم من غري أن تكون له امتيازات َّ
تطوير التَّفاعل بني األطفال تدريج ًّيا.
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تهدف فعال ّيات وألعاب التَّعارف املقرتحة أدناه وغريها كثري مماّ هو موجود يف جعبة كل مربِّية،
كل منهم عىل اآلخر.
إىل كرس الحواجز بني األطفال ،وأن يتع َّود ٌّ

)1

فعال َّية "اإلمياءات":

تقوم املربِّ َية برتتيب كرايس األطفال عىل شكل حدوة حصان ،وتتَّفق املربِّ َية مع األطفال عىل
قوانني ونظام الفعال َّية .يجلس األطفال عىل الكرايس ث ُ َّم تقوم املربِّ َية بإعطائهم إشار ًة مع َّينة
(مثل :نقرات عىل ال ُد ّف) يتح َّرك األطفال داخل املساحة املح َّددة ،وعندما تتوقَّف أنغا ُم املوسيقى
يرجعون إىل أماكنهم التي جلسوا فيها من قبل .يقف بعدها ك ُّل طفل حسب دوره ،ويطرح اسمه
مع إمياء معينَّ (رقصة ،أو حركة) ثم يعود ويجلس مكانه بهدوء ،تقوم املربِّ َية مع بق َّية األطفال
ومبساعدة ال ُد ّف بتقليد اإلمياء ،وهكذا مع بق َّية األطفال يف ال َّروضة وال ُبستان.

)2

فعال َّية "من تكون؟":

يقف األطفال بشكل دائري وت ُق ِّد ُم ل ُهم املربِّيَة مثالاً عىل صياغة أسئلة بهدف التَّع ُّرف عىل اآلخر:
الزي ،الحذاء ،اسم العائلة ،عدد اإلخوة وأسئلة أخرى،
ابتدا ًء من االسم ،لون العينني ،الشَّ عرّ ،
ت ُشغِّل املربِّيَة املوسيقى ،ويبدأ األطفال بالتَّح ُّرك يف منطقة الفعاليّة ،ومع توقُّف املوسيقى يقف
كل طفل مبوازاة طفل آخر ويطرح كالهام عىل اآلخر أحد أسئلة التَّعارف ،وهكذا يستم ّر التَّعارف
ّ
بمِ ُصا َحبَة املوسيقى.

)3

فعال ّيات حرك َّية:

"القطار الرسيع" ،فعالية "طاق طاق طاقيَّة" ،فعاليَّة "وردة جوريَّة/فتَّحت الوردة غ َّمضت الوردة".

)4

فعال ّيات تُع ِّزز العمل الجامعي:

إ ّن جلوس األطفال متف ِّرجني مل َّدة طويلة من شأنه أن يبعث امللل يف نفوسهم ،ويك تتج ّنبي ذلك
عليك اختيار تسلسل األلعاب بحيث يكون هناك تناوب بني اللُّعبة التي يشارك فيها عد ٌد كب ٌري
من األطفال ،وبني اللُّعبة التي تقترص عىل طفلٍ ٍ
واحد فقط (األلعاب التي يُشارك فيها عد ٌد كب ٌري
العب ٍ
واحد فقط ،مثل
من األطفال هي :بحر – ب ّر ،كرايس موسيقيَّة ،أ ّما األلعاب التي تقترص عىل ٍ
لعبة :من أنا؟) يف األلعاب التي تعمل عىل تفعيل طفلٍ ٍ
واحد ،ميكن أحيانًا تفعيل طفلني ،أو ثالثة
يف الوقت نفسه ،عىل سبيل املثال يف مجموعة األلعاب الهادئة ،مثل لعبة "ال أحد يسمعني"،
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"الصدى"
يمُ ك ُن ِك دعوة عد ٍد من األطفال للقيام بامله َّمة ،ويف مجموعة ألعاب التَّقليد ،مثل لعبةَّ :
ميكنك دعوة أكرث من طفل واحد ليجيب عىل ما يت ّم ترديده .إذا كانت اللُّعبة تتيح ذلك ،أوكيل
إىل طفل القيام بامله َّمة املطلوبة منك :طفل يعطي اإلشارة املتَّفق عليها ،أو التَّعليامت التي
ينبغي توجيهها..إلخ وهذا من شأنه أن يزيد من مشاركة األطفال بشكلٍ ف ّعال يف اللُّعبة ،وهو ما
ينطبق أيضً ا عىل اإلنتاج وال َّرسم الجامعي.

)5

الدُّ مية فوفو:

تستخدم املربِّ َية ُدمية مع َّينة مرافقة لها كوسيلة مساعدة للطِّفل يف التَّعبري عن مشاعره
وأحاسيسه ،بحيث تكون املتنفَّس له خالل األيّام واألسابيع األوىل يف ال َّروضة ،وتكون مساعدة
لل ُمربِّية يف التَّواصل والتَّعا ُرف مع األطفال.
الصاعات
ت ُعترب ال ُّدمية شخص َّية حياديَّة ُمحفِّزة عىل الحديث والحوار ،وتوفِّر طرائق متن ِّوعة ِّ
لحل رِّ
السنة .قد يتح َّدث الطِّفل إىل هذه ال ُّدمية
والصعوبات التي تواجههمَّ ،
بني األطفال ُّ
خاصة يف بداية ّ
مطلوب منه.
ويعبرِّ لها عماّ يدور يف ذهنه ،ومينحها الفرصة ليفهم منها ما هو
ٌ
الصباح ،وعند الفطور ،وخالل
تُر ُ
السنة ،عند االستقبال يف َّ
افق هذه ال ُّدمية املربِّيَة طيلة أيّام ّ
الساحة،
الفعال ّيات .تحاول ال ُّدمية حل ال ِّنزاعات بني األطفال أثناء اللَّعب الح ّر يف ال َّروضة و/أو يف ّ
وعند املغادرة ،ت ُو ِّدعهم ،تغ ّني وتنشد معهم.
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الباب َّ
الثالث

تهيئة البيئة
َّ
ربوية
الت َّ
ومناخ ال َّروضة
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تهيئة البيئة ّ
ربوية
الت َّ
التبَويَّة عبارة عن حوض شف ٍ
التبوي ،القيم وثقافة
ّاف ميكن من خالله أن نرى التَّو ُّجه رَّ
("البيئة رَّ
األشخاص الذين يعيشون فيه" .)Loris Malaguzzi
البيئة التَّعليميَّة هي ُمج َمل الظُّروف والعوامل الخارجيَّة املا ِّدية والبرشيَّة التي تحيط بعمليَّة
تعلُّم الطفل .تتفاعل جميع هذه الظُّروف مع بعضها يك تؤث ِّر يف زيادة دافع َّية الطِّفل للتَّعلم،
وتنظيم مجاله اإلدرايك ،وتنمية مفاهيمه ومهاراته واتِّجاهاته التي يستخدمها يف حياته اليوميَّة
إىل أقىص ح ٍّد يمُ كن أن تؤ ِّهلُه له قدراته.
تعليمي
تعترب تهيئة البيئة التَّعليم َّية يف رياض األطفال إحدى املتطلَّبات األساس َّية لخلق مناخ
ّ
مناسب ،وتحقيق ال ُّنم ّو الشّ امل املتكامل للطِّفل ،ففي هذه البيئة ينمو األطفال ،ويتعلَّمون عن
طريق املامرسات الواقع َّية واملبارشة مع موا ّد هذه البيئة ،وكذلك من خالل تفاعالت األطفال
املختصون
االيجابيَّة فيام بينهم ،ومع الكبار من حولهم الذين يشكِّلون قدوة حسنة .لذلك يؤكِّد
ّ
يف تربية الطفل عىل أهم َّية وجود صلة قويَّة بني البيئة املا ِّدية لل َّروضة ،وما يتوفَّر فيها من أماكن
وإمكانات وموا ّد ومثريات ،وبني درجة سعادة الطِّفل وراحته ،واستمتاعه ورغبته يف التَّعلُّم،
واستثارة رغبته لالكتشاف والبحث والفحص واملقارنة والتَّصنيف والتَّجريب واالبتكار والتَّخ ُّيل،
حل املشكالت.
باإلضافة إىل قدرته عىل ِّ
وحسب التَّو ُّجه ال َّناميئ–البيئي ( )Bronfenbrenner 1989فإ َّن الطِّفل يتعلَّم من خالل تفاعله
والعفوي مع اآلخرين ،سواء كانوا أطفاالً من جيله أو بالغني ،وقد يجلب الطِّفل معه
املبارش،
ّ
السابقة ،إال أنَّه يكتسب املعارف الجديدة من خالل
إىل عمليَّة التَّ َعلُّم مختلف معارفه ومداركه ّ
تجاربه املتك ِّررة مع البيئة ومع األشخاص يف هذه البيئة .إ َّن اشتغال الطِّفل يف مواضيع ُمح َّببة
له تستهوي نفسه ،باإلضافة إىل اللَّعب عىل مختلف أنواعه ،ذلك الذي يوفِّر للطِّفل األدوار
والتَّح ِّديات املتع ِّددة ،وال َّرغبة يف املبادرة ودرجة الفعال َّية القُصوى ،باإلضافة إىل ح ِّرية االختيار
الصعاب واملشاكل ،تساهم جمي ُعها يف تط ِّوره وتعلُّمه.
وتجارب ال َّنجاح ومواجهة ِّ
ولذلك فإ َّن تهيئة البيئة بعناية هي من ُجملَة العنارص األساس َّية التي ت ُسا ِه ُم يف تحفيز عمل َّية
السلوك
جامعي أو
التَّعلُّم لدى األطفال ،وتتيح لهم فرصة العمل عىل نح ٍو
ّ
فردي ،كام تُح ِّدد ُّ
ٍّ
املر ُج ّو منهم ،فاملساحة املنظَّمة عىل نحو مناسب تعطي األطفال ال ُح ِّريَّة للَّعب دون عرقلة،
وتمُ ِّك ُنهم من قضاء ٍ
ُتيح
وقت أطول يف مامرسة األنشطة ،مام يزيد من قدرتهم عىل االنتباه ،كام ت ُ
لهم بدائل ع َّدة لالختيار.
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ُوسع معارفهم ،وتُط ِّور مهاراتهم ،وت ُساعدهم
ت ُوفِّ ُر البيئة رَّ
التبوية الج ِّيدة لألطفال ُمح ِّفزات غن َّية ،وت ِّ
يف التَّعلُّم عن وجودهم ،كام متكِّنهم من ضبط أنفسهم ،ومن امله ّم أن تتوفَّر يف ال َّروضة مح ِّفزات
تش ِّجع األطفال عىل البحث والتَّجريب ،واللَّعب والتَّفاعل فيام بينهم.
التبويَّة يف ال َّروضة الفضاءات املختلفة ،وساحات اللَّعب اليوم َّية ،تلك التي داخل
تشمل البيئة رَّ
ال َّروضة أو خارجها .يجب عىل هذه الفضاءات أن تكون مكشوفة ألشعة الشَّ مس ،وتسمح مبرور
الهواء ال َّنقي ،باإلضافة إىل توفُّر ال َّنظافة فيها .من امل ُه ّم أن يكون األثاث واألغراض املوجودة يف
ال ّروضة جميلة ،وتتيح وصول األطفال إليها بسهولة بحيث تناسب مبناهم الجسدي ،وقدراتهم
الحرك َّية ،كام يجب أن تضمن سالمتهم.
التبويَّة يف ال َّروضة ُجز ًءا من خطَّة العمل التي تبنيها ُمربِّية ال َّروضة مع
ت ُشك ُِّل تهيئة البيئة رَّ
الطّاقم ،وتنظيم البيئة هو أحد األسس املركزيَّة يف خلق مناخ تربوي سليم يف ال َّروضة ،إىل جانب
التبويَّة ،مع األخذ بعني االعتبار األبعاد
َوعي بني جميع املشاركني يف العمل َّية رَّ
ضامن تفاعل ن ّ
التبوية .من امله ّم تصميم ال َّروضة بحيث
الشُّ عوريَّة واالجتامعيَّة والقيميَّة ،ودورها يف العمليَّة رَّ
تحفِّز األطفال ،وتثري لديهم ال َّرغبة يف البحث واكتشاف البيئة ،ومع ذلك من امله ِّم توفري بيئة
الحسيَّة.
هادئة أيضً ا غري زاخرة باملثريات ِّ
و يف مثل هذه البيئة يصبح األطفال أكرث راح ًة و إيجاب َّية ،ونتيجة لذلك تستطي ُع املربِّ َية قضاء
وقت أطول يف رعاية األطفال ،وتقتص ُد يف الوقت الذي تستغرقه يف إعادة توجيه سلوكهم.

التبويَّة يف ال َّروضة
مبادىء يف تخطيط وتصميم البيئة رَّ
التبو َّية يف ال َّروضة أن:
يتو َّج ُب عىل البيئة رَّ
�

تتيح لألطفال مامرسة أنشطة ،وتنفيذ فعال ّيات وتجارب يف البيئة بدون وساطة.

�	

تش ِّجع التَّفاعل ال َّنوعي بينهم وبني البالغني من جهة ،وبينهم وبني بق َّية أطفال ال َّروضة
من جهة أخرى ،ت ُحفِّز األطفال عىل اللَّعب مبختلف أنواعه.

�	

تتيح ُمامرسة أنشطة يف املواضيع التي ته ُّم األطفال ،و ُمامرسة أنشطة يُحبّونها.

�	

تتيح لألطفال ُح ِّريَّة االختيار ،والتَّعبري عن ُميولهم الفرديَّة.

�	

تتيح تح ِّديات وتجارب ،ونجاحات.

�	

تش ِّجع التَّجريب والبحث.

�	

توفِّر لهم الشُّ عور بال ّراحة والطُّأمنينة ،والشُّ عور باألمان.
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التبو َّية يف ال َّروضة أن نأخذ بعني االعتبار ال ِّنقاط ال َّتالية:
ينبغي علينا يف تخطيط البيئة رَّ
�	

املبنى واملعطيات الهندس َّية األساس َّية لل َّروضة من حيث سالمة األطفال ،وال َّنظافة،
واالضاءة والتَّهوئة ،سواء داخل ال َّروضة أو خارجها.

�	

دمج أغراض بيتيَّة توفِّر شعو ًرا لطيفًا ،ومقدا ًرا من الحميميَّة.

�	

توفري مناطق لل َّنظافة الشَّ خصيَّة ،والفعاليّات ال ُّروتينيَّة.

�	

أن تالئم األغراض ،واألثاث ،وأماكن التَّخزين ،املرحلة ال ُعمريَّة ألطفال ال َّروضة ،وتخصيص
الساحة ،مبا
زوايا وأركان ومراكز ومناطق أنشطة ولعب مح َّددة يف ح ِّيز ال َّروضة ويف ّ
يتناسب ونضج الطِّفل.

�	

توزيع أغراض وحاج ّيات من ثقافة عائلة الطفل ،من أجل تشجيع االنتامء لدى أطفال
ال َّروضة.

�	

والصديقات ،أماكن يستطيعون فيها أن
بيئات يستطيع األطفال اللَّعب فيها مع األصدقاء َّ
ينفردوا فيها بأنف ُِسهم.

�	

موا ّد وأغراض مختلفة تتيح لألطفال التَّجريب ،واللَّعب والتَّعلُّم ،مثل :موا ّد من الطَّبيعة،
مواد مفتوحة ،مواد للبحث واإلبداع ،وموا ّد ت َّم تدويرها.

�	

عدد من األدوات واألجهزة من أجل تطوير مهارات األطفال يف البحث ،ومن أجل خلق
صلة وتواصل بني األطفال وبني بيئتهم.

�	

التبويَّة ،بحيث ميكن
يجب أن تكون هناك ليونة يف تصميم واستخدام ُمك ِّونات البيئة رَّ
إجراء تغيريات ،ومالءمتها الحتياجات األطفال التي قد تنشأ ُمستقبالً.

�	

شَ فاف َّية تتيح للمربِّية ولطاقم ال َّروضة أن يروا ماذا يجري يف محيط ال َّروضة الخارجي ،وأن
َ
األطفال شعو ًرا باألمان.
مينح
يوحي ذلك بوجودهم ،ومتابعتهم ملا يدو ُر يف ال َّروضة ،مماّ ُ

جدران ولوحات ال َّروضة:
إ َّن الجامليَّة التي تث ُري َ
خيال الطِّفل ،وتُش ِّجعه عىل اللَّعب والتَّجريب ،والبحث ،والتَّفكري ،لها دو ٌر
كب ٌري يف ال َّروضة ،ومن جملة هذه األَشياء الجامل َّية يف ال َّروضة :ال ِّنظام ،والتَّناغُم ،واألشكال املختلفة
والشَّ خصيَّات ،والضَّ وء ،واللَّونِ ،
والظ ّل ،إلخ.
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فرصا عديدة للتَّعلُّم،
وقد أظ َه َرت مدرسة ردجيو إميليا أهم َّية تنظيم بيئة ال َّروضة بحيث تتيح ً
وت ُث ُري خيال األطفال ،ورغبتهم يف التَّجريب ،وال ُحصول عىل الفرحة وبهجة االكتشاف واإلبداع،
الوحي
السياق أن نذكر جملة زيغموند فرويد الذي قال" :عندما ال يأيت
لعلَّه من الجدير يف هذا ِّ
ُ
إِ َّيل فإنَّني أنهض وألتقي به يف منتصف الطريق" ،أي :أنَّه يجب أن نسعى للبحث عن الخيال
واإلبداع والوحي ،وهذا هو ما يحصل عندما نُ َن ِّسق ال َّروضة بشكلٍ جميل.
من امل ُه ّم ج ًّدا أن يتمتَّع أطفال ال َّروضة بجامل َّية ال َّروضة أو البستان ،باإلضافة إىل تخطيط بيئة
تربويَّة تش ِّجع عىل اللَّعب ،والتَّجارب والتَّعلُّم ،وتُلبّي احتياجات التَّعلُّم وال ُّنم ّو لدى األطفال،
ولذلك من امل ُه ّم أن ت َ ْن َص َّب العناي ُة ليس عىل ما يُق َّدم لألطفال فقط ،بل كيف يُق َّد ُم لألطفال.
ُ
وحواسهم ،ويحصلون عىل املعلومات من البيئة املحيطة بهم
األطفال من خالل أجسامهم
يتعلَّ ُم
ّ
يحصل البالغون عىل
ُ
السامع ،الش ّم ،التَّذ ُّوق ،واإلبصار ،بينام
بواسطة هذه
الحواس ،مثل :اللَّمسّ ،
ّ
التبويَّة يف
حاسة البرص .وهكذا كث ًريا ما يقع ٌ
خلل يف تشكيل البيئة رّ
 90%من معلوماتهم بواسطة ّ
ال ّروضة بالتّشديد عىل امل ُثريات البرصيَّة ،وإهامل املثريات األخرى ،ومن امله ّم أن نُلبّي احتياجات
تختلف كث ًريا عن احتياجات البالغني.
األطفال يف ال ّروضة التي
ُ
والسبب يف ذلك هو
السقفّ .
لقد شاعت تغطي ُة ُجدران ال ّروضات بالس ّجاد ،من األرض وحتّى ّ
أ َّن املربِّيات اعتقدن أ ّن نقل املعلومات لألطفال يت ّم من خالل املضامني املعروضة عىل جدران
ولوحات ال َّروضة .من جهة أخرى تح َّولت هذه ال ُجدران إىل " ُجدران ف ّعالة" إذ استخدم األطفال
هذه الجدران يك يلعبوا ألعابًا تعليم َّية ،أو قاموا بتنفيذ بعض املها ّم املعلَّقة عىل الحائط.
أوجدت مدرسة ردجيو إميليا مصطلح "البيئة ُمر ِّبية ثالثة" الذي يُش ِّد ُد عىل أهم َّية ال ّدور الذي
التبويَّة املص َّممة بعناية
السياق الثّقا ّيف
واالجتامعي .يف مقدور البيئة رّ
يلعب ُه تشكيل ال ّروضة يف ِّ
ّ
أن ت ُساهم يف تعليم أطفال ال ّروضة ،والطّاقم ،واألهايل ،واملجتمع القريب ،يف عمل َّية تعلُّم طويلة
ِ
حق األطفال يف العيش والتعلُّم يف مكانٍ جميل،
ومتواصلة .إ ّن منطلَقات هذه املدرسة تقوم عىل ّ
يُوفِّ ُر التَّح ِّديات وامل ُح ِّفزات ،وامل ُت َعة ،ويقع عىل عاتق املربِّيات التّفكري يف كيف َّية تصميم البيئة،
وما تحتوي عليه.
بالس ّجاد إىل عد ٍد من املشاكل منها:
تؤ ّدي تغطي ُة ال ُجدران ّ
.1

تزي ُد من قتامة فضاء ال َّروضة بحيث تُغطّي عىل ألوان األغراض امل ُعلَّقة عليه.

.2

ّبيعي.
صناعي ّ
تتطلَّب إضاءة ال ّروضة بضوء
تقل جودته عن الضّ وء الط ّ
ّ

.3

ويصحب ذلك شُ عو ٌر بالضّ يق واالخ ِتناق.
تؤ ّدي إىل الشُّ عور بتقلُّص الحيِّز،
ُ
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.4

السقف ،مماّ يزيد من الحساس َّية للتَّنافُر،
ُ
تخلق تناقُضً ا صارخًا بني لون األرض ّية وبني لون ّ
ويُعر ِقل استيعاب املوا ّد املعروضة عليهام.

.5

ت ُحفِّز عىل تعليق ك ُّل ما يكون يف متناول اليد ،دون مراعاة لل ّناحية الجامليَّة أو املوضوعيَّة.

.6

توحي بعدم الثِّقة يف مقدرة األطفال عىل العمل يف بيئة عاديَّة دون إلحاق الضرَّ ر
باملمتلكات.

إ ًذا ماذا نُعلِّق عىل ُجدران ال َّروضة؟

نقت ُِح
من أجل تحسني تخطيط تصميم جدران ال َّروضة ،وتقليص كميَّة املح ِّفزات البرصيَّة ف ِإنّنا رَ
عد ًدا من املبادئ املو ِّجهة يف تصميم جدران ال َّروضة:

مبادئ تصميم ال ُجدران واللّوحات يف ال ّروضة:
�	

التبويَّة").
بوي للمربِّية
ينبغي أن
("فلسفَتي رّ
يعكس التّصمي ُم التّو ُّج َه رّ
الت ّ
َ
َ

�	

من امل ُه ّم مالءمة تصميم ال ُجدران واللَّوحات مع املرحلة ال ُعمريَّة للطِّفل.

�	

من املحبَّذ إبقاء بعض الفراغ (أي استخدام  30%من مساحة الجدران واإلبقاء عىل
الفراغ الذي تكون له دالالت مع َّينة).

�	

(والسقف أيضً ا).
من املفضَّ ل التّقليل من املح ِّفزات املعلَّقة عىل ُجدران ال ّروضة ّ

�	

ينبغي إرشاك أطفال ال ّروضة ،والطّاقم يف تخطيط وتنفيذ التَّصميم.

�	

من املح َّبذ إرشاك األهايل يف عمل َّية تغيري تصميم ال َّروضة.

ما هي األشياء التي من املح َّبذ عرضها عىل ال ُجدران واأللواح يف ال َّروضة؟
�	

لوحات ذات إطار تكون خلفيّتها فاتحة اللَّون.

�	

جداول مواعيد ،روزنامات.

�	

لوحات وأعامل ف ِّنيَّة.

�	

أعامل األطفال بـ"مئة لُغة" (مصطلح استَ ْح َدثَتْ ُه مدرسة ردجيو إميليا يف إيطاليا واملقصود
به جميع ُصور وأشكال التَّعبري التي يستخدمها األطفال يف ال َّروضة).

�	

ُص َور أطفال ال َّروضة أثناء الفعال َّيةُ ،صور طاقم ال َّروضة وعائالت األطفال.
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�	

أعامل ف ِّنيَّة ألهايل األطفال.

�	

مرايا.

�	

ستائر شفّافة ،حواجز شفّافة.

�	

أصص ونباتات.
ُ

ما الذي يجب االمتناع عنهُ أو ال َّتخلُّص ِم ْنهُ ؟
�	

السجاجيد القامتة املعلَّقة عىل ال ُجدران ،ولَوحات ال َّروضة.
ّ

�	

رضة بالبيئة ،مثل :بوليجال ،ميبل ،البرَ َق ،األوراق امل ُ َذ ّهبة ،وغريها.
املوا ّد امل َّ

�	

ُلصقات التِّجاريَّةُ ،صور شخص ّيات من األفالم املتح ِّركة ت ُشكِّل عالمات تجاريَّة.
امل َ

�	

ُرسومات و ُمل َْصقات ُمعلَّقة مبارشة عىل ال ُجدران الخارجيَّة لل ّروضة.

�	

التَّعليق عىل ال َّنوافذ واألبواب.

�	

هدايا ال نريدها ،وقبلناها من باب األدب ،واملجاملَة.

مناخ ال َّروضة/ال ُبستان في األيام األولى
 إرساء القوانني :تحتاج املربِّ َية إىل ج ٍّو يتَّس ُم بالهدوء يك يت َّم التَّفا ُعل املثمر بينها وبني األطفال من ناحية ،وبني
األطفال وأنفسهم من ناحي ٍة أخرى ،ذلك التَّفاعل الذي يكون نتاجه "التَّعلُّم" ،وهو الهدف
ال َّرئييس لل َّروضة/ال ُبستان ،وعىل ال ُّرغم من أهم َّية الهدوء ،إال أ َّن ال ُهدوء التّام هو أمر غري مقبول.
ففي ال َّروضة/ال ُبستان يحتاج الطفل إىل التَّفاعل مع األشياء واملواقف والبالغني يك ينمو ويتعلَّم،
الطفل فهو ال ّ
شك يتعلَّم.
ُ
وري أن يتح َّرك األطفال ب ُح ِّريَّة ،وإِن تح َّر َك
ومن الضرَّ ّ
يقع ال ِّنظام داخل غرفة ال َّروضة/البُستان ضمن مسؤوليَّة املربِّيَة ،ولتحقيق القدر املناسب من
ال ِّنظام داخل ال َّروضة/ال ُبستان لتمكني األطفال من العمل واللَّعب والتَّعلُّم ،ينبغي عىل املربِّ َية
38

ايس يف رياض األطفال
افتتاح العام ال ِّدر ّ

السلوك ّيات الحميدة واملقبولة ،وذلك بواسطة صياغة وإرساء القوانني
االهتامم بإكساب األطفال ُّ
الص ِّفيَّة.

السلوكيّات املقبولة من
ايس بتحديد وتوضيح ُّ
عىل املربِّيَة أن تهت َّم منذ اليوم األَ َّول للعام ال ِّدر ّ
السلوك ّيات املطلوبة منهم ،ويكون ذلك حاف ًزا لهم عىل االلتزام بها،
األطفال ،يك يعرف األطفال ُّ
السلوكيات املقبولة ينبغي أن يكون بصورة أفضل
وعىل املربِّيَة أن تدرك أ َّن تأكيدها عىل طرح ُّ
السلوك ّيات غري املقبولة ،كام أ َّن استعامل اللُّغة االيجاب َّية له َوقْ ٌع وتأثري أعمق
من رَّ
التكيز عىل ُّ
السلبيَّة.
بكثري من اللُّغة َّ
الصفيَّة أن تأخذ بعني االعتبار أن تكون هذه
يجب عىل املربِّيَة عند وضع وصياغة القوانني َّ
السلوك املتوقَّع من الطفل ،كام عليها
القوانني قصرية ،وأن ت ُركِّز عىل نقطة رئيس َّية واحدة هي ُّ
أن تكون مصوغة بلغة بسيطة ومألوفة حتى يستطيع جميع األطفال فهمها ،وباإلضافة إىل
ذلك عليها أن تكون مرنة ومالمئة الحتياجات األطفال املختلفة ،وأه ّم من ذلك كلِّه أن تكون
واضحة ومنطقيَّة ،فعىل املربِّيَة أن توضح لهم أسباب وضع هذه القوانني ،وأن تأخذ بعني االعتبار
أ َّن هذه القوانني قد تحتاج إىل فرتة طويلة حتى يستوعبها جميع األطفال ،ومع هذا يجب
أن تواظب وتعمل بشكلٍ دؤوب إىل أن يت ّم تقبُّلها من جميع األطفال ،فعندما ت ُنف ُّذ القوانني
بأسلوب ُمنظَّم وثابت ،وعندما يستوعب األطفال منطق القوانني ويعرفون أ َّن املربِّ َية تتوقَّع منهم
ٍ
االلتزام بها ،عندها سيلتزمون بها ويتح َّملون مسؤوليَّتها ذاتيًّا ،وسيكونون عىل استعداد للقيام
بسلوك ّيات مقبولة و ُم ِ
رض َية ،فالغرض من توجيه سلوك األطفال يتلخَّص يف تنشئة أطفال قادرين
رصفاتهم ،ومسئولني عن سلوكهم بفعل عمل َّية ضبط ذايت لسلوك نابع من
عىل َّ
السيطرة عىل ت ُّ
داخلهم ال خوفًا من العقاب.
يُتوقَّع بعدها من املربِّ َية أن تش ِّجع سلوك ّيات األطفال الج ِّيدة الصادرة عنهم ،وأن تركِّز عليها ،وأن
السلوك االيجايب ،وبهذه الطَّريقة تستطيع
تلفت انتباه بق َّية األطفال يف ال َّروضة/ال ُبستان إىل هذا ُّ
املربِّ َية خلق استعداد لالنضباط الذّايت ينب ُع من داخل األطفال بدالً من االستعانة بأسلوب اإلكراه،
تلعب دو ًرا كب ًريا يف تعزيز قدرة املربِّ َية عىل تحسني مناخ
وهنا يكمن دور الحوافز ،فاملح ِّفزات ُ
التَّعلُّم يف غرفة ال َّروضة/ال ُبستان ،وتشجيع األطفال عىل العمل املستم ّر ،وتعزيز سلوكهم اإليجايب.
السنة ال ِّدراسية يف ط ّياتها صعوبات جامع َّية وفرديَّة لألطفال تتطلَّب
ُ
وتحمل الفرتة األوىل الفتتاح َّ
املدح ،والثَّناء ،والتَّصفيق ،بل
من املربِّ َية استخدام هذا األسلوب ،والحوافز االيجاب َّية كثرية ،منهاُ :
وتوزيع الهدايا.
تتعامل مع أطفال يف جيلٍ
ُ
السنة ال ِّدراس َّية ،أو عندما
تستطي ُع املربِّ َية يف مرحلة متق ِّدمة من َّ
السلوك َّية ،وذلك يك تضمن
متق ِّدم أن تتيح لهم فرصة املشاركة يف عمل َّية وضع مثل هذه اللَّوائح ُّ
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السلوك َّية من األطفال أنفُسهم ،ويشعر الجميع بأهم َّيتها ،ومن ث َّم تضم ُن
أن تنب َع هذه األنظمة ُّ
التزامهم بها واحرتامها ،وعندما تكتشف املربِّيَة واألطفال أ َّن بعض اللَّوائح ال رضورة لها فال مانع
خل عنها وإلغائها.
من التَّ يّ
يك تتمكَّن املربِّ َية من مساعدة أطفالها عىل تحقيق هذه الحالة من ضبط ال َّنفس عليها أن تعرف
أ َّن األطفال:
)1

بحاجة إىل تحقيق أكرب قدر من االستقالل ،ومن أجل ذلك فإنّهم يريدون أن يقوموا
كل األشياء بأنفسهم.
بتنفيذ ّ

)2

بحاجة إىل الحركة ال ّدامئة ،ومن العسري تقييد حركتهم مل َّدة طويلة.

)3

يتعلَّمون من املامرسة وعمل األشياء بأنفسهم ،ولذلك فهم بحاجة إىل املساحة والوقت
الكايف للمامرسة.
أ ّما بال ِّنسبة لسلوك املربِّ َية املثايل الذي من شأنه أن يساهم يف عمل َّية ضبط النفس فهذه
بعض الخُطوات الضرّ وريَّة:

)1

بالسلوكيات املتوقَّعة من األطفال وفق مراحل نمُ ِّوهم املختلفة.
كوين عىل معرفة ُّ

)2

كوين حازمة بدون قسوة ،وضعي حدو ًدا وقوانني مفهومة ومنطقيَّة ومعقولة.

)3

ش ِّجعي األطفال عىل االستقالليَّة ،وعىل التَّعبري عن أنفسهم دون خوف.

)4

كوين إيجاب َّية يف تو ُّجهك إىل األطفال وسلوك ّياتهم ،وكوين مستع َّدة أيضً ا لتغيري بعض
السلوك ّيات الصادرة عن األطفال ،وميكنك يف بعض
مفاهيمك ،و ُوجهات نظرك عن بعض ُّ
رصفات ،إذا كان الغرض منها لفت االنتباه فقط.
األحيان تجاهل بعض التَّ ُّ

)5

رصفاتك ،فالطِّفل يتعلَّم من القُدوة أكرث مماّ يتعلَّم من التَّوجيهات.
كوين قدوة يف ت ُّ

)6

للسلوك االيجايب أكرث من أسلوب العقاب.
استخدمي أسلوب الثَّواب املبارش ُّ

)7

استخدمي عبارة "انتهى الوقت" أو" :بقي لديكم  5دقائق" ،عندما تريدين تحويل الطِّفل
من نشاط إىل ٍ
رص ٍف غري الئق.
نشاط آخر ،أو عندما يقو ُم بت ُّ

)8

علِّمي األطفال كيف يقولون" :أنا آسف!".

)9

حاويل تقليص وقت االنتظار الطَّويل ليحصل الطِّفل عىل ُمبتَغاه.

)10

ق ِّدمي لألطفال البدائل عندما يختلفون عىل أم ٍر ُمعينَّ  ،ووفِّري ما يساعدهم عىل االختيار
يف حال وجود الكثري من البدائل.
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)11

تواصلٍ دائم مع أولياء أمور األطفال.
كوين عىل ُ

)12

عاميل الطِّفل باحرتام متا ًما كام تعاملني الكبار.

السنة:
سلوك ّيات األطفال يف بداية َّ
السنة ال ِّدراس َّية بنامذج ُمتع ِّددة من األطفال ،وتضطَّ ُّر بالتايل إىل التَّعامل
تلتقي املربِّ َية يف بداية َّ
مع ُسلوك ّياتهم املتن ِّوعة واملختلفة ،إالّ أ َّن أبرز هذه ال َّنامذج هو الطِّفل كثري الحركة ،والطِّفل
الخامل املنطوي غري املنتبه ،والطِّفل العدوا ّين ،فإليك بعض اإلرشادات للتَّعامل اإليجايب مع هذه
ال ّنامذج من األطفال:

مع الطِّفل كثري الحركة:
)1

ركِّزي اهتاممك عىل الطِّفل بشكلٍ دائم ،وناديه باسمه.

)2

ش ِّجعيه وع ِّززي نشاطاته ماديًّا ومعنويًّا يك يواصل تنفيذ تعليامتك.

)3

أوكيل له أدوار القيادة بشكلٍ دائم ،واجعليه معاونًا مالز ًما لك.

)4

أشغليه بال َّنشاطات واألعامل بشكلٍ دائم ل ُيفرغ طاقته ال ّزائدة.

)5

ٍ
واهتامم عنها.
بشغف
اهت ّمي باهتامماته ،واسأليه
ٍ

مع الطِّفل الخامل واملنطوي غري املنتبه:
)1

ركِّزي اهتاممك عىل الطِّفل بشكلٍ دائم ،وناديه باسمه يك يشعر بأنَّ ُه محبوب من قبلك،
فيزداد انتبا ُهه لك.

)2

كلِّفيه ببعض األعامل التي تناسب مستواه ،وتابعي مدى تق ُّدمه يف إنجازها ،وتدخَّيل
لتوجيهه وإرشاده عند الحاجة.

)3

أرشكيه يف األعامل الجامع َّية مع األطفال ،وش ّجعيه عىل االندماج مع أقرانه.

)4

ع ِّززي استجابته -حتّى لو كانت بسيطة -وأشعريه بقيمته وأهم َّيته ،وأنه مرغوب به.

)5

أوكيل إليه األعامل واألنشطة املتن ِّوعة ،وتابعي انجازاته لتتع َّريف عىل جوانب ق َّوته
وتدعميها ،وعىل جوانب تعثرُّ ه لتتمكَّني من معالجتها.
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مع الطِّفل العدواين:
)1

استخدمي أساليب التَّعزيز املا ّدي واملعنوي إِذا امتنع عن االعتداء عىل أقرانه.

)2

السلوك ال ُعدوا ّين.
استخدمي أُسلوب ال ُّنصح واإلرشاد ليتج َّنب ُّ

)3

ع ِّززي سلوك ّيات بق َّية األطفال االيجاب َّية واملح َّبذة ماديًّا ومعنويًّا حتّى يك َُّف عن مامرسة
السلوك.
هذا ُّ

)4

ه ِّدديه بالعقاب إِذا متادى باالعتداء عىل األطفال.

)5

رصفاته مع بق َّية األطفال يف محاول ٍة إلقناعه بأَالّ يفعل ذلك مع
مثِّيل ردو َد فعله ،وت ُّ
األطفال اآلخرين يك ال يُعاملوه باملثل.
ومع الطِّفل من جميع ال َّنامذج أعاله :عليك أن تتع َّريف عىل أرسته ،وعىل خلف ّيتها
تواصلٍ معهم يك تتعاملوا جمي ًعا
الثَّقاف َّية واالجتامع َّية ،وعىل تركيبها ،وكوين عىل ُ
مع الطِّفل بأسلوب واحد.
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الباب ال َّرابع

ِّ
اليومي
النظام
ّ

44

ايس يف رياض األطفال
افتتاح العام ال ِّدر ّ

اليومي في ال َّروضة
البرنامج
ّ
وال ُبستان:
السنة ال ِّدراس َّية خطَّة عملٍ سنويَّة تربويَّة وإداريَّة طويلة األمد ،ومنها
تضَ ُع املربِّ َية منذ بداية َّ
تشتق خططًا شهريَّة ،وأُخرى أسبوع َّية ويوم َّية.
ُّ
يتض َّمن برنامج العمل اليومي جميع الفعال ّيات الفرديَّة والجامع َّية داخل وخارج ال َّروضة/ال ُبستان،
وتقوم املربِّ َية بالتَّخطيط لهذا الربنامج مبشاركة األطفال منذ لحظة دخولهم ال َّروضة/ال ُبستان إىل
حني مغادرتهم إىل البيت.
يختلف برنامج العمل اليومي باختالف عمر األطفال ومستوى نضجهم ،قدراتهم واحتياجاتهم،
اليومي حسب رغبته وتوقيته الشَّ خيص ،أو بتوجي ٍه من املربِّيَة،
كل طفل يف الربنامج
كام يشارك ُّ
ّ
وهكذا تقع عىل املربِّ َية مسؤول َّية تقييم أي برنامج واختيار األفضل لألطفال.
اليومي يف ترسيخ العالقة بني املربِّ َية واألطفال ،وهي عالقة رضوريَّة ملنحهم
يساهم الربنامج
ّ
الشُّ عور باألمان واالنتامء من خالل تلبية حاجاتهم الفرديَّة ،وتنمية قدراتهم حسب مراحل نمُ ِّوهم.
اليومي ،وهي تعود بالفائدة عىل األطفال واألهل،
مث َّ َة فوائد ج َّمة لروتينيَّة العمل يف الربنامج
ّ
َ
والسلوكيات االجتامع َّية،
التبوي ،إذ ت ُساع ُد روتين َّية العمل
والطّاقم رَّ
األطفال عىل اكتساب العادات ُّ
باإلضافة إىل اإلملام مبفاهيم الوقت ،أ ّما بال ِّنسبة لألهل فال ِّنظام اليومي ال ّروتيني يُ َوضِّ ُح لهم
التبوي منهم ،ويتيح لهم استعدا ًدا منزل ًّيا يالئم منط حياة ال َّروضة/ال ُبستان ،كام
توقُّعات الجهاز رَّ
بوي مجريات عمل متواصلة من أجل تحقيق األهداف
يؤ ّمن ُ
وتيني للطّاقم رّ
الت ّ
العمل اليومي ال ّر ّ
التبويَّة املنشو َدة.
رَّ
يشتمل الربنامج اليومي عىل العديد من ال َّنشاطات :كاللَّعب ال ُح ّر يف األركان املختلفة لل َّروضة/
ُ
للبستان ،مامرسة نشاطات إبداعيَّة وف ِّنيَّة ،القيام بألعاب حركيَّة انتقاليَّة ،تنفيذ فعاليّات تعليميَّة
مو َّجهة ،لقاءات يف املجموعة الكبرية ،تناول وجبة الطَّعام ،باإلضافة إىل ال َّنشاطات يف ساحة
ال َّروضة/البُستان.
ٍ
ُ
وعادات سلوكيَّة كال َّنظافة الشَّ خصيَّة،
األطفال من خالل هذه ال ّنشاطات مهارات حياتيَّة،
يَكتَ ِس ُب
وترتيب ال َّروضة/ال ُبستان.
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الساحة،
ت ُنفَّذ جميع الفعال ّيات -سواء كانت الح َّرة أو املو َّجهة -داخل ال َّروضة/ال ُبستان ،ويف َّ
خص ُص قس ٌم من اليوم للَّعب واإلبداع وفعاليَّة
وينبغي أن يكو َن الربنامج متن ِّو ًعا ومتغيرِّ ًا فيُ َّ
ٍ
ُ
االجتامعي.
القصة ،واللَّعب
األطفال
مو َّجهة ،بينام تقوم بق َّية
بنشاطات جامع َّية ،مثل :املحادثةَّ ،
ّ

عناصر البرنامج اليومي:
1

اللِّقاءات الجامع َّية:

املخصص للقاء جميع أطفال ال َّروضة/البُستان يف
والتي يطلق عليها أيضً ا اسم "دائرة" ،هذا الوقت َّ
الصباح ،يف الظَّهرية وقبل العودة إىل البيت مل َّد ٍة ترتاوح من  20إىل
أوقات متع ِّددة خالل ال ّنهار ،يف َّ
 30دقيقة .يت ُّم يف هذه اللِّقاءات عىل اختالف أوقاتها تفقُّد حضور األطفال اىل ال َّروضة/البُستان،
مراقبة ال ّروزنامة الشَّ هريَّة وحالة الطَّقس ،مامرسة بعض الفعال ّيات املوسيق َّية والحرك َّية-ال ِّرياض َّية،
الساعة ،أو املوضوع املركزي املتداول يف ال َّروضة/
أَغانٍ وأناشيد ،التَّط ُّرق لنقاش حول موضوع ّ
قصة ،متارين اسرتخاء.
ال ُبستان ،رسد َّ

2

ٍ
مجموعات صغرية
فعال ّيات ُمخطَّطة مع

تشمل هذه الفعال ّيات مجاالت معرف َّية مختلفة ،ومفاهيم نوع َّية حسب قدرات واهتاممات
ُ
مركزي داخل
الصغرية يف مكان
األطفال يف املجموعة .من املفضَّ ل أن يجري نشاط املجموعة َّ
ّ
الصغرية انتبا ًها
ال َّروضة/ال ُبستان يك يشعر األطفال بوجودها ،وعىل املربِّ َية أن تويل املجموعة َّ
لكل طفل عىل انفراد ،وم َّدة الفعال ّية من  10إىل  15دقيقة ،يعمل خاللها خمسة أو ستَّة
دقيقًا ِّ
أطفال مع املربِّ َية لفرتة قصرية .تكون هذه املجموعات ثابتة أو متغيرِّ ة.

ج-

فعال ّيات ُح َّرة

تكون هذه الفعاليّات متن ِّوعة أمام الطِّفل:
�	

اللَّعب الحسيّ الحريك :ويت ُّم فيه تشغيل الحواس والعضالت.

�	

اللَّعب الب ّناء :هو اللَّعب مبوا ّد ويُركِّ ُز عىل التَّخطيط ،وتحقيق هدف معني.
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�	

يل/اللَّعب ال ّدرامي بواسطة التَّقليد ،والتَّمثيل الكالمي.
اللَّعب التَّمثي ّ

�	

اللَّعب االجتامعي وفق قوانني ،وينبغي عىل الطِّفل أن يلتز َم بهذه القواعد ،مثل :ألعاب
طاولة (اللّوتو ،الذّاكرة ،ال ّدومينو ،وما شابه) ألعاب شعب َّية ،وألعاب الحاسوب.

�	

اإلبداع وسيلة للتَّعبري عن العواطف واألفكار.

�	

اللَّعب ال ُح ّر يف املراكز.

د-

الساحة:
فعال َّية ُح َّرة يف ّ

ِّفل ويتعلَّم من خالل اللَّعب ،واللَّعب بال َّرمل هو
ُخصص  45دقيقة عىل األقل ،يلعب الط ُ
الوقت امل َّ
من أمتع األوقات بال ِّنسبة للطِّفل ،ويتع َّرف فيه عىل خصائص ال َّرمل ،وبعض املفاهيم األساس َّية
من/ممتلئ/أقل/أكرث/مبلول/ناشف ،كام يساعد هذا اللَّون من
ّ
األخرى ،مثل :ثقيل/خفيف/أثقل
اللَّعب عىل تقوية عضالت الطِّفل من خالل خلط ال َّرمل باملاء ،وحمل ال َّرمل .كام تتض َّمن فعال ّيات
حركيَّة يف أجهزه ثابتة ،ألعاب الكرة وغري ذلك.

ه-

فرتة وجبة الطَّعام:

الجامعي ،وم َّدتها حوايل  30دقيقة ،إ َّن األسلوب
اليومي للعمل
ُخصص هذه الفرتة من الربنامج
ت َّ
ّ
ّ
املثايل لتناول طعام الغداء هو األسلوب العائيل ،وذلك من خالل اشرتاك املربِّ َية مع األطفال حول
مائدة واحدة لتناول الوجبة يف ج ٍّو عائيل حميم.
الساعة  ،10:30وهنالك ُمربِّيات يقُم َن بنظام املائدة
ت ُق َّدم املائدة الجامع َّية لألطفال يف متام ّ
املفتوحة ،تفتح لألطفال حسب رغباتهم وذلك ما بني الساعة 8:30.10:30-
عادات ومهار ٍ
ٍ
ات أساسيَّة يف الحياة اليوميَّة ،وت ُو ِّج ُه املربِّيَة لألطفال
ِّفل
تُك ِْس ُب فرتة الطَّعام الط َ
نصائح مه َّمة ،مثل :غسل اليدين ،والتَّسمية قبل األكلُ ،دعاء الطَّعام ،عدم رمي الطَّعام ،االمتناع
عن الحديث أثناء األكل ،وتتح َّدث أثناء ذلك عن أهميَّة الطَّعام املفيد ،ورضورة االمتناع عن األكل
الص ّحي ،وعليها أن متنع األَ َ
طفال َعن أكل الحلويات خالل الوجبة.
غري ّ
ومن األمور الها َّمة التي تنبغي اإلشا َر ُة إليها هو أ َّن الوجبة الغذائ َّية تُعتَبرَ من أه ّم األمور يف
ال َّروضة/البُستان ،ولهذا ينبغي االهتامم واالعتناء بها جيِّ ًدا ،واالت ّفاق مع العائلة عىل توفري
يحتاج إىل وجبة متكاملة يف
ِّفل
الص َّحة وال َّنظافة ،فالط ُ
الوجبات الغذائ َّية املتكاملة من حيث ِّ
ُ
عنارصها الغذائيَّة ،يك ينمو جسمه وعقله بشكلٍ سليم.
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د -اللِّقاء الشَّ خيص مع الطِّفل:
يجب أن يكون اللِّقاء الشَّ خيص مع الطفل جز ًءا من برنامج العمل يف ال َّروضة/ال ُبستان.
ُ
تهدف املربِّ َية من اللِّقاء الشَّ خيص التَّع ُّرف بعمق عىل الطِّفل ،إذ تصغي له وتتع َّرف عىل احتياجاته،
صعوباته وأحالمه ،مماّ يولِّد الشُّ عور بال ِّدفء واألمان لدى الطِّفل.
تحتاج املربِّيَة إىل طُ ُرق
تكو ُن القدرات الكالميَّة لدى الطِّفل يف هذه املرحلة محدودة ،لذلك
ُ
قصة ،أو خالل العمل مع املجموعة،
تواصلٍ أخرى غري كالم َّية ،ويت ُّم هذا أثناء اللَّعب ،أو رسد َّ
ِّفل محور هذا اللِّقاء ،وليس ُمج َّرد فر ٍد من مجموعة،
ويكون الط ُ
ويلعب هذا اللِّقاء دو ًرا مهماًّ
ُ
لدى املربِّ َية إذ تستفيد منه يف ُمساعدة األطفال ،وبثّ الشُّ عور بالثِّقة ،واألمان يف نفوسهم.

48

ايس يف رياض األطفال
افتتاح العام ال ِّدر ّ

منوذج القتراح برنامج العمل اليومي
طول في ال َّروضة/ال ُبستان في
املـ ّ
ُ
إطار األفق اجلديد:
ال ّتوقيت
8:30-7:30

فعال ّيات ُمح َّبذة
اندماج األطفال يف زوايا ال َّروضة/ال ُبستان املختلفة ،كل طفل حسب
اختياره.
لقاء مع جميع األطفال ،لقاء ُم َس ٍّل ،رشح الربنامج اليومي.
الساح ِة) وإغالقها.
طاولة إفطار مفتوحة (داخل ّ
الص ّف ويف ّ

8:50-8:30
11:20-8:50

قس ُم األطفال إىل مجموعتني (داخل ال َّروضة/ال ُبستان وخارجها):
يُ َ

9:50-8:50

•مجموعة داخل ال َّروضة/ال ُبستان ،تقوم بنشاطات يف زوايا
ال َّروضة/ال ُبستان املختلفة  :لعب متثييل ،لعب بنايئ ،قراءة قصص،
فعاليات مع القصص ،تجارب مع موا ّد ،تجارب بحث عشوائ َّية
مببادرة من ُمربِّ َية ال َّروضة/ال ُبستان واألطفال ،فعال ّيات حاسوب.
يف حني ينشغل عدد ُمح َّدد من األطفال داخل مجموعة صغرية
كل هذا بتوجيه من امل ُربِّية.
مبضامني تعليميَّة وتطويريَّةّ ،
•تقوم مجموعة يف ساحة ال َّروضة/البُستان بنشاطات حركيَّة
من خالل األجهزة الثّابتة ،الكرة ،العناية بالكائنات الح َّية يف
الحديقة ،اللّعب مبواد طبيعيَّة ،أ ّما فيام يتعلَّق بالخلق واإلبداع
فتقو ُم مجموعة صغرية من األطفال بذلك بتوجيه من املساعدة،
وبالتَّنسيق مع امل ُربِّية.
10:50-9:50
تغيري األدوار بني املجموعتني.
11:20-10:50
يتواجد معظم األطفال يف ساحة ال َّروضة/ال ُبستان ،يقوم األطفال
املناوبون بإعادة تنظيم وترتيب ال َّروضة/البُستان وساحتها.
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فعال ّيات ُمح َّبذة
لقاء مع جميع أطفال ال َّروضة/ال ُبستان يتمحور حول تلخيص أ َّويل ملا
الساعة،
ت َّم فعله وإنجازه حتّى اآلن ،ومن ث ُ َّم طرح مواضيع (شؤون ّ
أغانٍ  ،تجارب شخص َّية ،وغريها).
يقوم األطفال بنشاطات يف محيط ال َّروضة/ال ُبستان ،حسب اختيار
ك ُّل واحد منهم.

ال ّتوقيت
11:40-11:20

13:30-11:40

محادثات شخصيَّة بني امل ُربِّية وطفل واحد ،أو ثالثة أطفال.
وجبة خفيفة.
قصة ،لعب
لقاء
تلخييص ،بناء وتخطيط للغ ّد (فعاليَّة موسيقيَّةَّ ،
ّ
اجتامعي ،مرسح ،فنون ،وأشياء أخرى).
�	

14:00-13:30

أنظري بقيَّة االقرتاحات يف امللحق رقم  2من ك ّراسة "العمل يف رياض األطفال".

وجبة ّ
الطعام في ال َّر َ
وضة
ما هي وجبة الطّعام؟
تناول الطّعام هو حدث ممت ٌع لإلنسان ،ويمُ كن أن يكون حدث ًا اجتامع ًّيا ومناسبة للتَّعلُّم يف آنٍ
األسايس للوجبة هو تلبية حاجات اإلنسان البدنيَّة ،فتناول الطّعام هو حاجة
واحد ،إ َّن الهدف
ّ
أساس َّية من حاجات البقاء لدى إلنسان ،وبدون الطّعام ال ميكن للعيش أو ال ُّنمو أن يتحقّقا.
إ ّن وجبة الطّعام هي ف ُْس َحة من الوقت نُك ِّرسها لتناول الطّعام خالل اليوم .يمُ كن تناول الوجبة
بشكلٍ فردي ،أو بصورة جامع َّية ،وإذا تدبّرنا يف ماه َّية الوجبة بشكلٍ عميق ،فسوف نجد أنّها
تتأصل عندنا قُ ُدرات مختلفة ومتن ِّوعة ،مثل
تتض ّمن فائدة عظيمة لإلنسان ،ومن خالل الوجبة َّ
إنشاء عالقات اجتامع َّية بني أفراد املجتمع ،وبناء عالقة تواصل مع البيئة ،تعلُّم وتذويت قيم،
تبادل ومشاركة يف عادات وتقاليد وقيم مجتمعات أخرى مختلفة.
ت ُقا ُم كثري من الجلسات العائليَّة واملراسيم االحتفاليَّة عىل مائدة الطّعام ،كأعياد امليالد
واالحتفاالت العائل َّية ،واألعراس ،فتنا ُول الطّعام هو لقاء اجتامعي تتشكَّل إثره عالقات وروابط
50
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أرسيَّة واجتامع َّية ،باإلضافة إىل أ َّن تناول الوجبة يف إطار مجموعة من شأنه أن يق ّوي األوارص
وال َّروابط بني أفراد هذه املجموعة.
يمُ ك ُن أن يُث َري تنا ُول الطّعام املشاعر واألحاسيس .يمُ كن أن ترتبط هذه املشاعر بذكرى معيَّنة عند
اإلنسان ،أو ت ُذكِّ ُر ُه بلحظات ُمع َّينة يف حياته ،كتناول طعام تُحضرِّ ُ ُه األم أو الج َّدة مثال ً،أو تناول
السنة كأكالت
طعام أو أنواع طعام ُمعيَّنة ترتبط مبناسبات َّ
خاصة ،أو أوقات ُمعيَّنة خالل فصول َّ
الصيف أو الشّ تاء.
تُحضرَّ ُ عاد ًة يف فصل َّ
تيح الشُّ عور باألمان
للوجبة مبنى ثابت لذلك فهي تبعث يف نفس اإلنسان الطُّأمنينة واألمان ،ويُ ُ
لل ُمشاركني يف تناول الوجبة التَّمتُّع بتناولها ،وقضاء وقت مريح وحميم ميكِّنهم من الحصول
عىل ال َّدعم املتبادل ،ومشاركة بعضهم البعض بتجاربهم ،فكث ًريا ما تشكِّل مائدة الطّعام منتدى
لتجاذُب أطراف الحديث املمتع والرثي بني أفراد املجموعة.
يعكس تناول الطّعام وأنواع املأكوالت املختلفة الفُروق الفرديَّة الشّ خص َّية ،والفروق البيئ َّية
ُ
والتاث َّية بني األفراد واملجتمعات.
والحضاريَّة رُّ
تتو َّز ُع الوجبات عىل أوقات ال َّنهار املختلفة ،ويف معظم األحيان هناك ثالث وجبات خالل ال َّنهار
(فطور ،غداء وعشاء) وباإلضافة إىل هذه الوجبات األساس َّية هناك وجبات خفيفة تتخلَّلُها.
يمُ كن تناول الوجبات يف أماكن عديدة (يف أحضان الطَّبيعة ،يف املطعم ،)...ولكن أغلب الوجبات
يت ُّم تناولها يف البيت.

مفاهيم ال َّتغذية
والصحيَّة ألطفال ال َّروضة هو أمر رضوري ومفيد
السليمة ِّ
إ َّن تقديم معلومات عن التَّغذية َّ
وري أن يعرف الطِّفل أ َّن جسمه يحتاج إىل أنواع مختلفة من
للطِّفل عىل مدى الحياة ،ومن الضرَّ ّ
الطّعام الذي يحتوي عىل املركِّبات الضرَّ وريَّة لنم ّو ج ِْس ِمه بشكلٍ سليم ،يمُ كن تعلُّم هذه املفاهيم
من خالل تقديم العديد من أنواع األغذية لألطفال ،ورشح فائدة ك ُّل نوع منها ،وأهم َّيته ل ُنم ّو
الجسم وتط ُّوره.
ينبغي تعليم األطفال أ َّن تناول الغذاء ميكن أن يت ّم بعد ٍد من األشكال ،فالتُّفّاح عىل سبيل املثال
رب التُّفّاح،
ميكن أن يؤكل نَ ّيئًا ،أو مطبوخًا ،وميكن أن يدخل التُّفّاح ىف صنع كعكة التُّفّاح ،أو ُم ىّ
وفطرية التُّفّاح ،وعصري التُّفّاح ...كام باإلمكان أن يت َّم العمل عىل طُرق حفظ الطّعام ،وعقد
مقارنة بني الطُّرق التَّقليديَّة والطُّ ُرق الحديثة.
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إ ّن تقديم معلومات كهذه عن الطّعام ،وعن أهم َّية جميع أنواع الغذاء لجسم اإلنسان يمُ كن له
أي
أن يُشكِّل ُمح ِّف ًزا للطِّفل لتناول الطّعام عىل مختلف أنواعه وأشكاله ،وعدم االمتناع عن تناول ّ
نوع منه ،وذلك لرضورته بال ِّنس َبة ل ُنم ّو الجسم.

خربة ال َّتذ ُّوق
عندما ميارس األطفال مهارة تحضري األطباق يف ال َّروضة ،أو يقومون بطهي وطبخ مأكوالت مع َّينة
مبساعدة امل ُربِّ َية ،فإنَّهم يكتسبون مهارات فهم ومعرفة ف ّن الطَّبخ وتذ ُّوق األطعمة املختلفة،
ويساعدهم هذا عىل أن يتعلَّموا عن الطّعام الج ِّيد ،ويصبح بإمكانهم عقد مقارنة بني املأكوالت
العرصيَّة واملأكوالت التَّقليديَّة ،عىل سبيل املثال :املقارنة بني األطعمة السرَّ يعة التي تُحضرَّ يف
املطعم ،وبني األطعمة التي يت ُّم تحضريها يف البيت ،يمُ كن أن ت ُعقَد املقارنة من حيث :موا ّد
تحضري هذه األطعمة ،أو طريقة طهيها ،وطريقة تقدميها...
يُشك ُِّل نشاط الطَّبخ وتحضري الطّعام يف ال َّروضة تجرب ًة ممتعةً ،ومفيدة ،وغن َّية بال ِّنسبة للطِّفل.

فرتة الطّعام وما تتض َّمنهُ
تتض َّمن فرتة الطّعام ع َّدة فعال ّيات وأشغال مثل الطَّبخ ،تحضري املائدة ،أكل الوجبات ،الوجبات
الخفيفة وتحضريها ما بني الوجبات الرئيسيَّة ،وأعامل التَّنظيف.
يحتاج األطفال من أجل القيام بهذه األنشطة إىل تعلُّم مهارات كيفيَّة تنفيذ هذه الخربات
الحس
التي ستفيدهم بشكل
شخيص ،وتساعدهم يف املستقبل يف االعتامد عىل ال َّنفس ،وتن ّمي ّ
ّ
باملسؤوليَّة ،وتزيد من كفاءاتهم.
َ
فرصا للتَّعلُّم عن جميع املفاهيم الغذائيَّة ،مماّ يساعد األطفال عىل
متنح هذه األنشط ُة
األطفال ً
ُ
اكتساب عادات وسلوك ّيات ،ونهج حياة غذا ّيئ وص ّحي ج ِّيد.
يك نق ِّدم لألطفال عادات تغذية صح َّية سليمة يجب علينا أن نقوم بتقديم األنشطة بطريقة
إيجاب َّية ،فهناك أطفال يرفضون األكل ،وبعضهم يرفض املساعدة ىف تعلُّم مهارات تنا ُول الطّعام،
باإلضافة اىل وجود مشاكل أخرى تتعلَّق بالطّعام كاألطفال الذين يأكلون بكرثة ،أو أولئك الذين
يأكلون برشاهة ،ومث َّة أطفال يخجلون من تنا ُول الطّعام ب ُحضور اآلخرين ،ومنهم من ميتنع عن
تنا ُول أنواع مع َّين ٍة من األطعمة كاللُّحوم أو الخَضرْ اوات والفواكه.
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لذلك ينبغي اتِّباع عدَّ ة قواعد بسيطة لتنمية مهارات تنا ُول الطّعام عند األطفال:
تحضري األطفال بشكلٍ هادئ و ُمريح ،وتنفيذ فعاليّات اسرتخاء قبل تنا ُول الوجبات.
1
2

خاصة يف تنا ُول وجبات الطَّعام كغسل اليدين ،والتهيُّؤ لتناول وجبة
تذويت عادات َّ
الطّعام.

3

ٍ
طاوالت وكر ٍاس ،وأدوات طعام ت ُناسب أحجام األطفال.
توفري

4

تشجيع األطفال عىل خدمة أنفسهم ،واالعتامد عىل أنفسهم يف التَّحضري لتناول الطّعام.

5

توقُّع بعض املفاجآت من األطفال ،مثل :سكب املرشوبات أو إسقاط الطّعام ،لذا ال بُ َّد
من االحتفاظ ِب ُف َو ٍط مبلَّلة باملاء قري ًبا من مكان تناول الطّعام ،وتشجيع األطفال عىل
تنظيف  ،وترتيب الفوىض يف حال ُحدوثها.

عادات الطّعام
السليمة ،يت ُّم اكتساب هذه العادات بشكل عا ّم من
يفتق ُر بعض األطفال إىل عادات تناول الطّعام َّ
األهل واألقارب ،أو من األقران ،وإن كانت هناك عادات أكل س ِّيئة يف البيئة القريبة من األطفال
الصغار فإنَّهم يكتسبون تلك العادات أيضً ا ،والعكس صحيح :فإ َّن وجود األطفال يف بيئة تدعم
ِّ
عادات إيجاب َّية وسليمة تتعل َُّق بالتَّغذية تنعكس إيجاب ًّيا عىل األطفال.
من املمكن أن تكون املربِّ َية قُدوة لتشجيع األطفال عىل عادات الطّعام الج ِّيدة ،فتذ ُّوق جميع
أصناف الطّعام أمام األطفال سوف يشِّ ج ُعهم عىل فعل ذلك أيضً ا ،وباإلمكان تعديل طرق
وسلوك ّيات تناول الطّعام عند األطفال.
إ َّن استخدام التَّعزيز اإليجايب لألطفال عند تناولهم أنواع مختلفة من الطّعام ،واستخدام التَّعليقات
املش ِّجعة هي طريقة أخرى لتعديل عادات الطّعام عند األطفال ،عىل سبيل املثال تستطيع املربِّية
أن تقول" :أنا سعيدة ج ًّدا اليوم ألنَّني سأتناول أكلة املج َّدرة ،فهي أكلة تحتوي عىل الحبوب
املفيدة للجسم" ،وهكذا تش ِّجع األطفال عىل تناول هذه األكلة.

تغيرُّ الشَّ ه َّية
كل يوم ،وتغيرُّ سلوكيات الطِّفل يف نفس اليوم من شأنه أن
ال يأكل األطفال عاد ًة بنفس الشَّ ه َّية َّ
يوم معينَّ  ،وقد تناول إفطا ًرا خفيفًا فإنَّ ُه سوف
يؤث ِّر عىل شهيَّته ،فإذا كان الط ُ
ِّفل نشيطًا ج ًّدا ىف ٍ
يأكل بشه َّية كبرية ،وإن كا َن تناول وجبة الفطور قبل حضوره إىل ال َّروضة مبارشة فهو لن يجوع
لفرتَ ٍة طويلة ،كام أ َّن املرض ميكن له أن يغيرِّ من شهيَّة األطفال.
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فإن مل يكن لألطفال رغبة ىف تناول الطّعام فال يجب أن يُ ْك َرهوا عىل ذلك ،و إن كان الطِّفل يُعاين
من ضعف يف الشَّ هيَّة مل َّدة طويلة ،يجب عندها أن نتابعه ونسأل أنفسنا كمربِّيات:
× هل يتناول الطِّفل مقدا ًرا كافيًا من الغذاء؟
× هل يتناول الطِّفل حلويات ،أو كميّات أكل كبرية بني الوجبات؟
× هل يحظى الطِّفل باهتامم ورعاية أثناء الوجبات؟
× هل يُك َر ُه الطِّفل عىل تناول الطّعام؟
× هل يشكو الطِّفل من آالم عند تنا ُول الطّعام؟
يمُ كن بعد اإلجابة عىل هذه التّساؤالت ،واالستقصاء ال َّدقيق أن يت ّم تحديد مشكلة مع َّينة عند
الطِّفل ،عىل سبيل املثال :إن كان الطِّفل يأكل الحلويات ،أو يأكل كث ًريا بني الوجبات ،نقوم عندها
بتحديد كم َّية الطّعام التي يأكلها بني الوجبات ،مماّ يدفع الطِّفل إىل تناول الطّعام ،أ ّما إذا اشتىك
الطِّفل بشكلٍ دائم من أ ٍمل أثناء الطّعام ميكننا عندها أن نحاول تشجيعه عىل تناول الطّعام بشكلٍ
خفيف ،وإذا استمر بهذه الشّ كوى فيجب عندها أن نتو َّجه إىل أهله .ويجب أخ ًريا حثُّ الطِّفل
الحل من املربِّية فمن املفضَّ ل
وتشجيعه عىل تنا ُول الطّعام ،فإن استم َّرت املشكلة بعد محاولة ّ
االت ّصال بأهل طفل وإعالمهم بذلك ،والتَّشاور معهم حول مشكلة الطِّفل إليجاد ال ُحلول املناسبة.

رفض الطّعام
ُ
رصف ع َّدة أسباب:
قد يرف ُُض
األطفال أحيانًا الطّعا َم ،ويمُ كن أن تكون لهذا التَّ ُّ
�	

بب األ َّول يمُ كن أن يكون تقليد بعض أصدقائهم ،أو البالغني الذين يرفضون تناول
َّ
الس ُ
الطّعام.

�	

السبب اآلخر ف ُيمكن أن يكون قَد تَ َّم تحضري الطّعام بطريقة مختلفة عن الطّريقة
أ ّما َّ
التقليديَّة التي عهدوها ،أو ألفوها يف بيتهم وبيئتهم.

لذلك من املحبَّذ بحث سبب امتناع الطِّفل عن تناول الطّعام ،ومحاولة إيجاد َح ٍّل لذلك.

إعداد املائدة
يجب إرشاك األطفال ىف تحضري مائدة الطّعام ،وهذه املشاركة تفيد األطفال يف اكتساب خربات
ُ
ومهارات اجتامع َّية ومفاهيم مختلفة كالع ّد واإلحصاء.
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ينبغي الشرُّ وع بتعليم األطفال قواعد واضحة وثابتة لتحضري املائدة ،عىل سبيل املثال :يجب
تشجيع األطفال قبل إعداد املائدة عىل غسل أيديهم ،ومن ث َّم غسل املائدة مباء وصابون وتنظيفها
ٍ
خاص بتناول الطّعام.
بإسفنجة أو قطعة قامش ،ويمُ كن بعد التَّنظيف وضع
رششف نظيف ّ
من املح َّبذ أن تق ِّدم املربِّية منوذ ًجا لألطفال يف كيف َّية تحضري املائدة ،وترتيب األدوات واألطباق
واألكواب عىل الطَّاولة.
سوف يجعل هذا التَّنظيم األطفال يدركون العالقات املكانيَّة ألدوات الطّعام ،كام ميكن تعليم
األطفال أ َّن الطَّبق يجب أن يكون ىف وسط املساحة املتاحة لك ُِّل فرد ،باإلضافة اىل وضع امللعقة
بكل طفل.
الخاصة ّ
والشَّ وكة
َّ
كل مهارة من املهارات املذكورة أعاله يجب أن تقوم املربِّية مبحادثة ُمسهِبة مع
من أجل تعليم ّ
األطفال.

ال َّتقديم وتنا ُول الطّعام
يك يشعر األطفال باالستقالل والح ِّرية ،ويك يتحلّوا باملسؤوليَّة ،عليهم املساعدة بتقديم الطّعام
كل مائدة.
ألنفسهم ولآلخرين ،ووضع أطباق الطّعام يف ّ
الصغار يك يتعاملوا معها،
يجب أن تكون األطباق واألكواب ىف أحجام ومقاسات تُناسب األطفال ِّ
فتكون األباريق صغرية لتسمح لألطفال بتقديم اللَّنب ،أو العصري أو املاء الخاص بهم.
اإلبداعي ،أو إتاحة اللَّعب يف مراكز اللَّعب اإليهامي
يجب عىل املربِّية تحضري مراكز للعمل
ّ
لألطفال الذين انتهوا من تناول طعامهم ،فكام هو معروف مث َّة تفا ُوت يف سرُ عة تناول الطّعام بني
طفلٍ وآخر ،وهناك أطفال يتناولون الطّعام برسع ٍة بينام هناك أطفال يتناولون طعامهم ببطء،
اإلبداعي ،وال يضطر إىل انتظار
لذلك يتو َّجه الطِّفل الذي ينهي تنا ُول طعامه إىل اللَّعب أو العمل
ّ
غريه من األطفال الذين مل ينتهوا بع ُد من تناول طعامهم.

تنظيف املائدة
يجب عىل األطفال بعد أن ينتهوا من طعامهم رفع أطباقهم وأكوابهم عن الطَّاولة ،وتنظيف
ُ
أماكن جلوسهم ،وأماكن تناولهم الطّعام ،كام ينبغي عليهم وضع ال ِّنفايات يف سلَّة املهمالت،
وترتيب ال َّروضة ،فالتَّنظيف هو ُجز ٌء ُم ِه ٌّم من عادات الطّعام اإليجاب َّية التي يجب أن يتع َّود
ُ
األطفال عليها.
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العمل مع األهايل
يجب عىل األهل أن يكونوا عىل دراي ٍة تا َّمة بعادات أطفالهم يف تنا ُول الطّعام ،فاألهل هم املثال
األ َّول الذي يقوم األطفال بتقليده يف عادات تنا ُول الطّعام ،كام أ َّن األهل هم رشكاء ف ّعالني يف
والسليمة لدى األطفال ،والعكس صحيح أيضً ا ،إذ كث ًريا ما يق ِّدم
تذويت عادات الطّعام اإليجاب َّية َّ
السليمة ،وعىل
األهل ألطفالهم الطّعام بني الوجبات ،مماّ يؤث ِّر تأث ًريا سلبيًّا عىل عادات الطّعام َّ
الصحي أثناء الوجبات الرئيس َّية ،باإلضافة إىل أ َّن هناك تأثري كبري للبيئة
تناول األطفال للطَّعام ِّ
املنزليَّة ،واملوعد واملكان الذي يت ّم فيه تناول الطّعام عىل عادات الطِّفل املتعلِّقة بالغذاء.
السليمة ،وعىل إرشاكهم يف برنامج
وهناك أهميَّة كُربى ألن يت ّم إطالع األهل عىل عادات التَّغذية َّ
ال َّروضة الذي يهت ُّم بتقديم نهج تغذي ٍة ص ّحي وسليم ألطفالهم.
إ َّن إحدى الطُّرق إلرشاك األهل يف حياة ال َّروضة مبا يتعلَّق بالغذاء هي إرشاكهم يف تحضري
وصفات طعام معيَّنة ،أو إجراء محاورات جامعيَّة ومقابالت مع الوالدين حول سلوكيَّات طفلهم،
ٍ
معلومات موث َّقة عن االحتياجات الغذائ َّية لألطفال ،أو طرح
وبإمكان الوالدين واملربِّيات مناقشة
مقرتحات للتَّعامل مع مشكالت الوجبات السرَّ يعة ،كام أ َّن هناك إمكانيَّة تقديم اقرتاحات إلعداد
قامئة طعام تناسب أطفالهم ،ويمُ كن للوالدين استخدام قامئة طعام ال َّروضة للتَّنسيق بينها وبني
وجبات الطّعام املنزليَّة.

وأخ ًريا
تتض َّمن خربات التَّغذية يف ال َّروضة والبستان العديد من املعلومات الق ِّيمة والها َّمة التي يجب أن
ت ُ َق َّدم للطِّفل ،فالطِّفل يتعلَّم مفاهيم التَّغذية ،وتحضري وإعداد املائدة ،و تناول الطّعام وأهميَّة
الطّعام عىل مختلف أنواعه.
ُ
األطفال يف ال َّروضة ،وسوف يستخدمونها طوال حياتهم ،لهذا ينبغي
هذه املهارات يتعلَّمها
التَّخطيط جيِّ ًدا لكيفيَّة تقديم تلك الخربات لألطفال.
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 .5.1مشاركة األهل يف ال َّروضة/ال ُبستان:
ؤس َسة ال َّروضة/ال ُبستان كانت ومازالت حريصة عىل أن تعمل مع عائالت األطفال ،ليس
َّ
لعل ُم َّ
مؤسسة تعليميَّة أخرى.
بشكلٍ تعاوين فحسب بل كرشكاء حقيقيّني يف تربية أطفالهم ،أكرث من ّ
أي َّ
التبويَّة ،إذ
فق األهايل مع ال َّروضة/ال ُبستان عىل ما يق َّدم لهم ،ويلتزمون بدورهم يف العمل َّية رَّ
يتَّ ُ
التبويَّة امتدا ًدا حقيقيًّا لحياة األطفال يف بيئتهم الطبيعيَّة ،فال تكون
املؤسسة رَّ
ال ب َّد أن تكون َّ
هنالك فجوات يف خرباتهم تؤ ّدي إىل انفصال الحياة داخل ال َّروضة/ال ُبستان وخارجها مام يقل ُِّل
كث ًريا من تأثريها.
يرتكز مفهوم املشاركة باألساس عىل اإلميان بأهميَّة وجود اآلخر ،وعىل االعرتاف بحقوقه وبحاجاته
وبقيمته املتساوية يف العالقة ،وعىل اإلميان بأهم َّية احرتامه رغم اختالفه يف الخربة واملعرفة
والثّقافة واملعتقدات .تنطلق املشاركة إذًا من اإلصغاء إىل اآلخر ومن احرتامه وتقبُّله ،وترتقي
لتصل إىل مشاركته وتحقيق الشرَّ اكة معه .يتطل َُّب هذا األمر من العاملني يف ال َّروضة/ال ُبستان
درج ًة عالية من الوعي الذّايت ،ومن ال ُّنضج والتَّف ُّهم ،ومرونة يف التَّعا ُمل يك يت َّم تحويل العالقة
مع األهل من عالقة شكل َّية إىل عالقة مشاركة حقيق َّية تبادل َّية مبن َّية عىل التَّشاور واملشورة.
تعني املشاركة تبادل تجارب وخربات مختلفة بشكلٍ دائم ومستم ّر ،مماّ يساهم يف تعزيز عمليَّة
كل األطراف ،ويف الشّ عور باالنتامء ،ويدفع باتجاه املشاركة يف اتِّخاذ القرارات املتعلِّقة
التَّعلُّم لدى ِّ
مبصلحة الطِّفل الفُضىل ،وبتلبية احتياجاته كك ُّل.

 .5.2أهم ّية املشاركة
نتيجة للتَّط ُّورات والتَّغيرُّ ات الرتبويّة التي طرأت عىل تو ّجهات العمل مع األطفال ،أصبحت هناك
التبويَّة ،باعتبارهام طرفني رشيكني يف متابعة
حاجة إىل املشاركة بني األهل واملربِّ َية يف العمل َّية رَّ
تط ُّور الطِّفل ونمُ ِّوه يف املجاالت املختلفة .وانطالقًا من كون األهل شخص ّيات أساس ّية يف حياة
الحق يف التَّواصل والتَّعاون مع الشَّ خص ّيات األخرى املؤث ّرة يف
الطِّفل ،وق ّوة مؤث ّرة عليه فإ ّن لهم ّ
حياة الطفل.
لقد ازداد االهتامم يف وقتنا الحارض بدور األهل يف رعاية األطفال وتنشئتهم ،فأصبح دورهم ال
ٍ
يقترص عىل مج ّرد تزويدهم بحاجاتهم الضرَّ وريّة للحياة من مأكلٍ
وملبس فحسب ،بل
ومرشب
ٍ
رصفاته ،ال س ّيام وأ َّن
صا َر يشمل فهماً أشمل لقدرات الطِّفل ،وتفهّماً أعمق وأوسع لسلوكه وت ّ
األهل هم خري من يز ّود طاقم ال َّروضة/البُستان باملعلومات املطلوبة عن الطِّفل ،هذا باإلضافة
رص عىل
إىل أ َّن تعويد الطِّفل عىل األنظمة والعادات ّ
الصالحة ،واالنضباط يف حياته ،أم ٌر ال يَقتَ ُ
املؤسسة من جانبها من أنشطه
جهود طاقم ال َّروضة/البُستان وحدهم ،وال تت ُّم مبا تضع ُه هذه َّ
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وتتغلغل إىل داخل بيوت
ُ
وأنظمة ألطفالها ،إذ ال بُ َّد أن ترسي هذه األنظمة واألساليب ،ومتتَ ّد
األطفال ،ويتب ّناها األهل ويسريون عليها يف تنشئتهم ،وبذلك يكون هناك نظام مو َّحد يف رسم
السلوك التي يسريون عليها.
قواعد ُّ

 .5.3فوائد املشاركة:
تعود مشاركة األهل بفوائد ج َّمة عىل جميع األطراف :األهل ،املربِّ َية واألطفال ،ولتدعيم هذا
لكل ٍ
طرف من األطراف:
القول نعرض بعض تلك الفوائد ِّ
فوائد مشاركة األهل لألطفال:
.1

تضمن االستمراريّة يف األسلوب واملضمون ،مماّ ينعكس عىل فرص تعلّم األطفال يف
ال َّروضة والبيت عىل َح ٍّد سواء.

.2

تعكس املشارك ُة االيجابيَّة روح املو ّدة واالحرتام املتبادلة بني املربِّيَة واألهل ،األمر الذي
ُ
يبعث األمن واالطمئنان يف نفس الطِّفل.

.3

يُع ِّم ُق التَّعا ُو ُن واملشاركة فهم كل طرف الحتياجات الطِّفل ،وأسلوبه يف التَّعلُّم
واهتامماته ،مماّ يؤ ّدي إىل إتاحة ف ٍ
ُرص أفضل لل ُّنمو والتَّعلُّم.

.4

الفردي الذي يتلقّاه من
متكّن الطِّفل من تطوير نظرة إيجاب ّية عن ذاته نتيجة لالهتامم
ّ
تواصل الطَّرفني م ًعا.

الفوائد التي يجنيها األهل من مشاركتهم:
.5

توسع املشاركة من إملام األهل مبا يتعلَّق باألساليب والتَّو ّجهات الحديثة يف تنشئة وتربية
ّ
األطفال ،كام أ َّن تبادل هذه املعرفة مع طاقم ال َّروضة/ال ُبستان يساعدهم يف ات ِّخاذ قرارات
تربويَّة مناسبة ،ويؤ ّدي إىل تخفيف الضُّ غوط عليهم إلحساسهم بالوحدة يف تعا ُملهم أمام
طفلهم.

.6

تُغيرِّ ُ مشاركة األهل من نظرتهم وتو ُّجههم لرياض األطفال ،فيصبح تفكريهم أكرث إيجاب َّي ًة
التبويَّة واإلداريَّة داخلها ،كام يُشعرهم بالق َّوة واملكانة،
وتفهُّماً ملجريات العمليَّة رَّ
وقدرتهم عىل التَّأثري.
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الفوائد التي تجنيها املربِّ َية من مشاركة األهل:
.7

ينج ُم عن مشاركة األهل ،والتَّنسيق بينهم وبني املربِّ َية -ال س ّيام يف ك ُّل ما يتعلَّق بالربنامج
التبوي التَّعليمي -أن تتب ّنى األرسة هذا الربنامج ،مماّ يؤ ّدي بدوره اىل رضا ،وتقبُّل أكرب
رَّ
من قبل الوالدين ،ونجا ٍح أكرب من قبل الطِّفل.

.8

إ َّن إطِّالع األهل عىل عمل املربِّ َية ،وال ُجهد الذي تبذُل ُه يف سبيل أطفالهم ،يزيد من
تقديرهم واحرتامهم لدورها.

.9

خص ّصات املختلفة لألهل ،حيث يصبحون موارد برشيّة توفِّر
االستفادة من املهن والتَّ ُّ
املعلومات وال َّدعم للمرب ّية واألطفال.

.10

تقديم ال َّدعم املا ّدي واملعنوي ،األمر الذي يساعد عىل تحسني الخدمات املق ّدمة للطِّفل.

 .5.4وسائل توطيد العالقة بني األهل واملربِّ َية
أيًّا كان نوع األهل أو درجة مشاركتهم يف ال َّروضة/البُستان فهناك طُ ُرق ووسائل مختلفة بإمكان
مرب ّية ال َّروضة/ال ُبستان أن تستخدمها لتشجيع وضامن مشاركتهم ،ومن هذه الوسائل:
.1

االجتامعات أو اللِّقاءات الدَّ وريّة :يهدف هذا ال َّنوع من اللِّقاءات إىل متكني املربِّ َية من
حل مشكلة ،أو مناقشة قضيّة محد ّدة .ميكن
التَّواصل مع األهل وتبادل اآلراء والخرباتّ ،
التبوية ،التَّعليم َّية،
طرح موضوعات أخرى من مختلف جوانب رعاية ومن ّو الطِّفل :رَّ
الصحيَّة ،الجسديَّة ،ال َّنفسية وغريها.
االجتامعيَّةِّ ،

.2

اللِّقاءات الشَّ خص ّية-الفرد َّية الدَّ ور ّية :تهدف هذه اللِّقاءات إىل تع ّرف األهل عىل أحوال
أطفالهم ،وال ُوقوف عىل مدى نمُ ِّوهم وتط ُّورهم ،قدراتهم ومواهبهم ،وما عندهم من
ات ِّجاهات إيجاب ّية وأخرى سلب ّية ،ليت ّم التَّعاون بينهم يف إثراء ما لديهم من إيجاب ّيات
وتعزيزها ،والوقوف عىل ما لديهم من سلب ّيات ومعالجتها.
ال َّتقارير و ال َّرسائل الخ ِّط َّية :هذه التَّقارير هي مبثابة حلقة وصلٍ بني البيت وال َّروضة/
ال ُبستان ،ترسل إىل األهل بالوترية التي تُح ِّددها امل ُربِّ َية ،وهي تتض ّمن :أنشط ًة وأحداث ًا
ٍ
معلومات عن تط ّور الطفل ،أخبا ًرا جديدة لها صلة بالتَّعليم ،طلب
خاصة بال َّروضة،
ّ
مساعد ٍة من األهل....وغريها من املواضيع.

.3

.4

لوحة األهل :ميكن أن تكون هذه اللَّوحة وسيلة مفيدة لالت ِّصال مع األهل ،ينبغي أن
ت ُ َن َّس َق بصورة جذّابة وأن تحتوي عىل ما يحتاج األهل إليه آنيًّا ،مثل :التَّخطيط اإلداري،
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ومواعيد االجتامعات وال ِّرحالت ،اقرتاحات لألهل حول اختيار األلعاب والكتب ،حاجات
التَّطعيم ،أمراض األطفال.
.5

ال ِّزيارات املنزل ّية :هي منط آخر من أمناط االت ِّصال بني املربِّيَة واألهل ،فاملربِّيَة التي تزور
متنح األهل اإلحساس باهتاممها ورعايتها لعامل
األهل يف البيت (خارج نطاق دوام عملها) ُ
الطِّفل خارج إطار ال َّروضة/البُستان ،كام يمُ كن أن تالحظ البيئة األرسيّة والتَّفاعالت بني
الطِّفل واألهل لتكون وسيلة لفهم سلوك الطِّفل.

.6

املكاملات الهاتف َّية :تنبع أهم ّية هذه الوسيلة من أنّها تحقّق نو ًعا من العالقات الحميمة
بني األهل واملربِّيَة ،من املتّبع عادة تخصيص وقت مح َّدد خالل اليوم الستقبال املكاملات
الهاتف ّية وإبالغ األهل به ،ومع تق ُّدم التكنولوجيا أصبح باإلمكان تخصيص موقع عىل
اإلنرتنت ،أو بريد إلكرتوين ميكن لألهل زيارته ودخوله يف الوقت الذي يرونه مناسبًا ل ُهم.

.7

ورشات عمل/حفالت/معارض :ميكن للمربِّية االت ِّصال والتَّواصل مع األهل أثناء ورشات
العمل ،أو الحفالت واملعارض التي تُحضرِّ لها وتقي ُمها يف غرفة ال َّروضة/ال ُبستان ،فيتبا ُدل
األهل واملربِّية خالل هذه اللِّقاءات أطراف الحديث و ُو ُجهات ال َّنظر ،مماّ يساعد الطَّرفني
ُ
عىل تق ُّبل وتب ّني بعض األفكار املتبادلة ،وذلك بسبب العالقة املبن ّية عىل االحرتام
والتَّساوي بينهم.

مهام كانت الوسيلة التي تستخدمها املربِّ َية لتعزيز مشاركة األهل يف ال َّروضة/ال ُبستان إال أنَّه
من الضرَّ وري أن تتحلىّ املربِّيَ ُة بدرجة عالية من الوعي الذّايت ،من ال ُّنضج والتَّف ُّهم ،واملرونة يف
التَّعامل مع خلف ّيات ثقاف ّية– اجتامع ّية متن ّوعة ،و ت ُدرك يف تعاملها مع األهل أنّهم ليسوا كلّهم
كل وفق إمكانيّاته واحتياجاته.
سواء يف االستعداد للتَّعاون واملشاركة ،أو يف الحامسة للعمل ،بل ٌّ
كل مشاركة من قبل األهل ،سواء كانت
لذا يتو ّجب عليها أيضً ا أن تر ِّحب بكل مبادرة بل وتش ّجع َّ
ملؤسسه ال َّروضة/البُستان.
عىل َّ
الصعيد الشَّ خيص لطفلهم ،أو كأعام ٍل تط ُّوعيَّة عا ّمة ،وت ُّربعات َّ
والسعيدة يف عملها هي تلك املر ِّب َية التي ترى يف أهل أطفالها
وأخ ًريا ،فإنَّ املر ِّب َية ال ّناجحة َّ
التبوي وال َّتعليمي.
أصدقا ًء ورشكاء حقيق ّيني يف برنامجها رَّ
السنة الدراسيَّة
تجدر اإلشارة إىل أنَّنا كُ ّنا ع َرضنا يف الباب األ َّول اقرتاحات للقاءات قُبيل افتتاح َّ
شخيص-فردي) والتي تطمح املربِّ َية من خالل أحدها عىل األقل إىل
جامعي و/أو لقاء
(لقاء
ّ
ّ
ُمشاركة واسعة من قبل األهل ،غري أ َّن هذه اللِّقاءات تتَّسم باالحتفاليَّة ،وبالتَّعارف يف أجواء
لطيفة بني األهل وطفلهم من جهة واملربِّ َية وطاقم ال َّروضة/ال ُبستان من جهة أخرى ،لذلك تضطَّر
املربِّيَة يف األيّام األوىل من شهر أيلول إىل تنظيم اجتامع ثانٍ لألهل تعرض أمامهم فيه أه َّم
السنة ال ِّدراس َّية.
املواضيع املل َّحة الفتتاح َّ
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أمثلة لهذه املواضيع:
.1

الخاصة باملربِّ َية.
التبويَّة
التبويَّة لل َّروضة/ال ُبستان ،وال ُّرؤيا رَّ
عرض األهداف رَّ
َّ

.2

عرض تخطيط تعليمي/تحصييل قريب وبعيد األمد.

.3

عرض وسائل العمل التَّعليم َّية مع األطفال.

.4

عرض أركان ال َّنشاطات املتن ِّوعة داخل ال َّروضة/البُستان ،طريقة العمل فيها والهدف من
ذلك.

.5

ة–التبويَّة.
عرض فعال ّيات مبشاركة األهل يف العمل َّية التَّعليم َّي رَّ

.6

تفصيل األنظمة املتَّ َبعة يف ال َّروضة/ال ُبستان يف شتّى املجاالت :أيّام وساعات ال َّدوام،
مغادرة األطفال إىل البيت ،مالبس األطفال ،االحتفاالت وأعياد امليالد...إلخ.

.7

انتخاب لجنة لألهايل ،ووصف مجاالت مسؤوليَّتها.

.8

مدفوعات األهل وطرق جبايتها.

.9

عرض وسائل التَّواصل واالتِّصال بني األهل وال َّروضة/ال ُبستان.

.10

عرض األوراق ال َّرسم َّية لجمع املعلومات ،وإبراز أهم َّية املعلومات التي تُد َّون يف الورقة
بال ِّنسبة لعمل املربِّيَة وتحديثها ملا فيه من مصلحة لألطفال.
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السادس
الباب َّ

عمل ّ
ُ
الطاقم
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التبو َّية
 .6.1ال َّتنسيق وال َّتعاون ،والعمل الجامعي بني أفراد طاقم ال َّروضة لتعزيز العمل َّية رَّ
ال ّ
شك يف أ َّن التَّنسيق ،والتَّعاون ،وتقسيم املها ّم بني أفراد الطّاقم يف ال َّروضة من ال َّركائز الها َّمة
السنة ال ِّدراسيَّة،
للعمل
الجامعي ال ّناجح واملثمر يف روضة األطفال .يبدأ هذا التَّعاون قبل افتتاح َّ
ّ
السنة ال ِّدراس َّية إىل نهايتها.
ويستم ُّر خالل َّ
املربِّ َية مديرة ال َّروضة
التبوية التَّعليم َّية ،بناء خطَّة العمل
مديرة ال َّروضة َمسؤولة عن توجيه وقيادة الطّاقم يف العمل َّية رَّ
ومتابعة ت َنفيذها ،كام أَنَّها َمسؤولة عن متابعة األطفال ،تقييمهم ،التَّواصل مع األهل وجهات
أخرى لها صلة بال َّروضة ،وكذلك تنظيم األمور اإلداريَّة األخرى ،أ ّما مديرة ال َّروضة فهي املسؤولة
ٍ
السنة الدراس َّية للتَّباحث يف
عن املبادرة لدعوة أفراد الطَّاقم
الجتامعات تحضرييَّة ودوريَّة خالل َّ
شؤون ال َّروضة.
أفراد طاقم ال َّروضة
يشمل طاقم البُستان/ال َّروضة الثّابت :مديرة ال َّروضة ،املساعدة ،املربِّيَة املك ّملة ،واملساعدة
ُ
التبية
ُ
املك ِّملة ،وهناك روضات
يشمل طاقمها مهن ّيني ا َخرين ،مثل :معلِّمة ال ّدمج ،معلِّمة رَّ
البدنيَّة ،معلِّمة للموسيقى والحركة ،ومتط ِّوعني ا َخرين.
األخصايئ
هناك جهات مهنيَّة خارجيَّة داعمة لل ُمربِّية والطَّاقم ،مثل :امل ُفتّشة ،امل ُرشدة املهنيَّة،
ّ
التبوية،
للسلطة املحل َّية) املستشارة رَّ
بوي (من ال َّنواحي ال َّنفس َّية رَّ
فيس رَّ
الت ّ
التبويَّة التّابعة ُّ
ال ّن ّ
وجِهات محليَّة أخرى ،ومن املفضَّ ل أن تكون املربِّيَة عىل اتّصال وتواصل دامئني مع هذه الجهات
لكل ما تقتضيه مصلحة ال َّروضة وأطفالها.
ِّ
ٍ
ألشخاص مهن ّيني تربط بني أفراده عالقة
طاقم ال َّروضة حسب التَّو ُّجه الشُّ مويل هو جهاز منظَّم
رشاكة متبادلة ،ويسعون جمي ًعا إىل تحقيق أهداف مشرتكة ،ويعملون كجسمٍ واحد من أجل
تحقيق ذلك ،ومن امله ّم أن تسود بني أفراد الطّاقم عالقة مو َّدة ،وانسجام وتأثري ُمتبادل.
تقو ُم عالقة الطّاقم عىل االتّصال املبارش والتَّعاون املتبا َدل بني أفراده ،ولهذه العالقة أهم َّية كربى
تربوي سليم يف ال َّروضة ،كام أ َّن تحديد أهداف تربويَّة واضحة يساهم يف تَ َق ُّد ِم
يف خلق مناخ
ّ
األطفال ،وعىل أفراد الطّاقم أن يتواصلوا بشكلٍ سليم وف ّعال مع األهل ملا تقتضيه مصلحة الطفل.
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السنة الدِّ راس َّية
** قبل افتتاح َّ
تحضريي/لقاء تعارف ،ومن املحبَّذ أن يُعقَد
تدعو املربِّيَة مديرة ال َّروضة ،طاقم ال َّروضة الجتام ٍع
ّ
لكل أعضاء طاقم ال َّروضة الثّابت.
االجتامع التَّحضريي يف ج ٍّو احتفايل ِّ
كل فر ٍد من أفراد الطَّاقم ،وتحديد مها ّم
يجري يف اللِّقاء تعارف ،وحوار مشرتك لعرض توقُّعات ِّ
التبويَّة يف ال َّروضة ،كام يت ُّم تحديد قنوات ات ِّصال
ومسؤوليَّة ِّ
كل فر ٍد ودوره يف سريورة العمليَّة رَّ
فق عليها بني أفراد الطّاقم لتسهيل التَّواصل بني أفراده ،ومن املفضَّ ل تحديد مواعيد
واضحة ومتَّ ٌ
لجلسات عمل شهريَّة ثابتة بني أفراد الطّاقم بشكلٍ مخطَّط ُمسبقًا ،لتقييم العمل بينهم خالل
ٍ
جهات
السنة ال ِّدراس َّية ،وتحديد املسؤول َّية مقابل األهل ،وإيجاد ُس ُبل التَّواصل معهم ،ومع
َّ
خارجيَّة.
السنوية،
من الضرَّ وري أن يت َّم تخطيط اجتامع ألولياء األمور وفقًا لألهداف رَّ
التبويَّة وخطَّة العمل َّ
لكل فرد من أفراد الطّاقم يف أن يعبرِّ عن رأيه وموقفه بشأن إرشاكه يف اجتامعات
وإتاحة الفرصة ّ
األهل.
السنة ال ِّدراس َّية ،والتَّخطيط الستقبال أطفال ال َّروضة
يتباحث أفراد الطّاقم أمر التَّحضري الفتتاح َّ
السنة
رَّ
والتحيب بهم ،ومساعدتهم عىل التَّأقلم واالندماج يف ال َّروضة خالل األيّام األوىل من افتتاح َّ
ال ِّدراس َّية.
السنة،
لسلوك أفراد الطّاقم ،وتقسيم املها ّم واملسؤول ّيات منذ اليوم األ َّول يف ّ
إ ّن التَّخطيط امل ُشرتك ُ
رسخ عالقات عملٍ قامئة عىل التَّعاون وال ِّرضا .من املح َّبذ توزيع أعامل
يس ِّه ُل التَّنظيم األ َّويل ،ويُ ِّ
حضريي.
السنة ال ِّدراس َّية بني أفراد الطّاقم خالل االجتامع التَّ
ّ
ومها ّم افتتاح َّ
مبادئ إلعداد اجتامع تحضريي /لقاء تعارف بني أفراد الطّاقم:
�

ينبغي إجراء الّلقاء كحوار محرتم وهادف.

�

من امله ّم تحديد موعد اللِّقاء ،واإلعالن عنه ،واقرتاح مواضيع للمناقشة بالتَّعا ُون بني
أفراد الطّاقم وذلك لتمكني جميع األعضاء من التَّحضري املسبق للّقاء.

�

من امله ّم إجراء تعارف بني جميع أفراد الطّاقم.

�

يجب اإلشارة يف بداية الحديث إىل املصلحة املشرتكة ،وتركيز هدف االجتامع يف التَّحضري
لتنفيذ العمل يف ال َّروضة بنجاعة فائقة تُريض جميع األطراف :الطّاقم ،واألطفال ،وأولياء
األمور.
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�

كل فرد من أفراد الطّاقم ،يتمحو ُر الحديث
من امله ّم تنسيق التَّوقُّعات بشأن مسؤوليّات ّ
كل فرد من أفراد الطّاقم ،والعمل مع األطفال وذويهم،
السؤال عن التَّوقُّعات من ِّ
حول ّ
ويت ُّم بعدها تحديد املسؤوليّات وتقسيم مها ّم العمل.

�

السنويَّة ،ونقل معلومات عن أهداف ال َّروضة
ينبغي عرض الخطوط العريضة للخطّة ّ
للسنة ال ّدراس َّية وفقًا لتعليامت الوزارة والتَّفتيش.
ّ

�

من املفضَّ ل تحديد قنوات اتِّصال وأنظمة عمل واضحة بني أفراد الطّاقم ،باإلضافة إىل
االت ِّصال ،والتَّنسيق مع الجهات الخارج َّية.

�

من امله ِّم عرض خطَّة سنويَّة الجتامعات الطّاقم.

�

امللف اإلداري لل َّروضة هو
"امللف اإلداري لل ّروضة" عىل جميع أفراد الطّاقمّ .
يُح َّبذ عرض ّ
ومخصص لجميع أفراد طاقم ال َّروضة.
ملف ينظِّم املعلومات،
ٌّ
َّ

امللف يف متناول أيدي أعضاء الطاّقم ،ومن املُه ِّم أن يشمل:
يجب أن يكون ّ
� قامئة ات ِّصال بِأولياء األمور يف ال َّروضة (تتض َّمن أرقام هواتف لحاالت الطَّوارئ).
�

أرقام هواتف أفراد طاقم ال َّروضة ،وأرقام هواتف رضوريَّة ،ومه ّمة :البلديَّة ،ضابط األمن،
التبوي ،الخدمات ال َّنفس َّية ،وغريها.
التّفتيش ،األخصايئ ال ّنفيس رّ

�

استامرات تحتوي عىل تفاصيل األطفال.

�

معلومات عن أطفال يعانون من حساس َّية ،أو أمراض أخرى.

�

استامرات رضوريَّة وحيويَّة :استامرة ترسيح طفل باك ًرا من ال َّروضة ،استامرة حادثة،
وغريها.

�

خطَّة عمل سنويَّة.

�

قامئة ُحضور وغياب أطفال ال َّروضة.

السنة الدِّ راس َّية
 .6.2عمل الطّاقم خالل األ ّيام األوىل من افتتاح َّ
للسنة ال ِّدراس َّية بني أفراد الطّاقم ،وبني أفراد الطّاقم
من امله ِّم أن تتكاتف الجهود يف األيّام األوىل َّ
واألهل من أجل استقبال األطفال بشكلٍ الئق يُش ِّوقهم لل ُحضور إىل ال َّروضة دون الشُّ عور بالخوف
والتحيب به ترحي ًبا
وال َّرهبة والتَّوت ُّر ،فاستقبال ّ
كل طفل صبا ًحا بشكل فردي والتَّح ُّدث معه رَّ
حا ًّرا ،يخف ُِّف من شعور الطِّفل بال َّرهبة تجاه املبنى الجديد واملربِّيَة الجديدة واألطفال ال ُج ُدد
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يف روضته ،ويك يتس ّنى ذلك يجب عىل أفراد طاقم ال َّروضة (املربِّ َية األ ّم ،واملربِّ َية املك ِّملة إذا
استطاعت ال ُحضور ،واملساعدة) التَّعاون من أجل ال َّنجاح يف هذه امله َّمة.
من املفضَّ ل!
السنة ال ِّدراس َّية ،وذلك
� تزيني مبنى ال َّروضة الستقبال األطفال ال ُج ُدد قبل يوم من افتتاح َّ
للتَّف ُّرغ صبيحة اليوم األ َّول الستقبال األطفال فقط ،حيث تقو ُم املربِّ َية واملساعدة م ًعا
والتحيب بهم.
باستقبال األطفال رّ
�

تواجد املربِّيَة مديرة ال َّروضة باك ًرا يف صبيحة األيّام األوىل يف ال َّروضة ،أي الحضور مع
السابعة وال ِّنصف ليتس ّنى استقبال جميع أطفال ال َّروضة ،ومن
الساعة ّ
املساعدة يف َّ
السابعة وال ِّنصف.
الساعة ّ
جملتهم أولئك الذين يحرضون يف ّ

�

تحضري بطاقات كتبت عليها أسامء أطفال ال َّروضة (املفروض أن تحصل املربِّيَة عىل
ة/السلطة املحلِّ َّية) .عندما يحرض الطِّفل تعلِّق له املربِّ َية،
قامئة األطفال مسبقًا من البلديَّ ُّ
تحمل اسمه عىل بلوزته يك يتس ّنى للمربِّيات التَّع ُّرف عىل اسمه،
ُ
أو املساعدة ،بطاق ًة
ومناداته خالل ال َّدوام.

�

التكيب َّية املختلفة ،املعجونة)...
تحضري طاوالت العمل باك ًرا (طاولة ال َّرسم ،األلعاب رَّ
وذلك إلتاحة الفرصة أمام الطِّفل الذي تستقبله املربِّيَة التَّو ُّجه للَّعب بشكلٍ ُح ّر باللُّعبة
التي يختارها ،وهكذا تتف َّرغ املربِّ َية واملساعدة الستقبال طفلٍ ا َخر.
ِّفل وتُر ِّح َب به يف ال َّروضة ،من املفضَّ ل أن ترافقه املساعدة
تستقبل املربِّ َي ُة الط َ
َ
بعد أن
لتعريفه عىل اإلمكانيّات املتاحة أمامه للَّعب يف ال َّروضة ،وتطلب منه اختيار اللُّعبة التي
الصباح مع املربِّ َية.
يحب اللَّعب بها ،إىل أن يحني موعد لقاء َّ
ُّ

�

خصص اليوم األ َّول للتَّع ُّرف ج ِّي ًدا عىل األطفال ،وتعريفهم عىل أفراد الطّاقم ،وعىل
يُ َّ
بعضهم البعض ،لذلك من املفضَّ ل تحضري ألعاب تعارف ترفيهيَّة ومسلِّية لألطفال ،وذلك
إلضفاء أجواء مريحة ،وممتعة يف ال َّروضة.

�

للسنة ال ِّدراس َّية ،مع مراعاة ظروف
يُح َّد ُد الربنامج
اليومي لألطفال ابتدا ًء من اليوم األ َّول َّ
ّ
الصباح ،ومن ث َّم يتو َّجه
السنة .يعرف الط ُ
ِّفل أن املربِّ َية واملساعدة تستقبالنه يف َّ
بداية َّ
الطِّفل لتعليق حقيبته ،ويتو َّجه بعدها إىل مامرسة ال َّرسم أو اللُّعبة التي يختارها ،وبعد
سامع نداء املربِّ َية أو إشارة منها (بال ُد ّف مثالً) ،يقوم األطفال مبساعدة املربِّ َية واملساعدة
باحي ،حيث يجتمع جميع األطفال مع
برتتيب األلعاب ،ويتو َّجهون إىل مكان اللِّقاء َّ
الص ّ
جامعي قصري...
املربِّ َية يف لقا ٍء
ٍّ
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وهكذا يعرف الطفل أن هذا ال ِّنظام سيكون يوم ًّيا ،وبشكلٍ دائم يف ال َّروضة ،فال ِّنظام
يريح الطِّفل ويه ِّدئه.
إ َّن املربِّيَة واملساعدة (وجميع أفراد الطّاقم) هم مبثابة قدوة للطِّفل ،لذا من امله ّم أن
السليمة واملستح ّبة ،ومن املهم ج ًّدا أن تسود بني أفراد
السلوك ّية َّ
يحافظوا عىل القواعد ُّ
طاقم ال َّروضة عالقة احرتام متبادل ،وعالقة انسجام وتعاون .فاملربِّيَة التي تكون منظَّمة
يف عملها مثالً ،وتجته ُد يف ترتيب األغراض التي استعملتها ،وإعادتها إىل مكانها ،ت ُشك ُِّل
منوذ ًجا للطِّفل يحذو حذوه ،فيغدو ُم َنظَّماً ومرتَّبًا ،ويقوم بإعادة أغراضه إىل مكانها.

السنة الدِّ راس َّية
 .6.3عمل الطّاقم خالل َّ
فيس )...باجتامعات شهريَّة
يقوم أفراد الطّاقم (املربِّ َية األم ،املساعدة ،املربِّ َية املك ِّملة ،االخصايئ ال َّن ّ
السنة ال ّدراس َّية ،وال مانع من
ثابتة لتقييم وضع العمل بينهم ،ووضع األطفال وتق ُّدمهم خالل َّ
القيام بعقد جلسة طارئة يف حالة حدوث أمر طارئ يستلزم اجتامع أفراد الطَّاقم للتَّبا ُحث حوله.
من امله ّم يف االجتامعات أن يت َّم تبا ُحث القضايا التّالية:
كل فرد من أفراد طاقم ال َّروضة ،من
نقاط الق َّوة واملسؤول ّيات :باإلضافة إىل تحديد مسؤول ّيات ِّ
كل فرد ،ومحاولة االستفادة منها بصورة لها عالقة بال َّروضة.
امله ِّم أن ندرك قدرات ومواطن ق َّوة ّ
االتِّصال :مث َّة أهميَّة لالت ِّصال ال َّدائم والواضح بني أفراد الطّاقم ،ومن امله ّم تعريف االت ِّصال
كات ّصال مفتوح ،يتيح املشاركة باملشاعر التي تنشأ أثناء العمل بطريقة محرتمة ومسؤولة ،وليس
يف إطار ساعات العمل.
تخطيط العمل :يجب عىل املربِّيَة مديرة ال َّروضة من حني إىل آخر إرشاك الطاقم يف خطَّة العمل.
التكيز عىل العمل الفردي جن ًبا إىل جنب ،وبناء برنامج مشرتك يتض َّمن مشاريع مشرتكة.
مع رَّ
املستجدّ ات الجارية :عىل املربِّ َية مديرة ال َّروضة إرشاك الطّاقم يف أساليب عملها إلكساب عادات
العمل لألطفال ،وذلك مع التَّأكيد عىل أهم َّية هذه العادات لسالمة األطفال وتحديد دورها
يف ذلك ،كام ينبغي بحث طرق مواجهة سلوك ّيات تثري التَّح ّدي عند األطفال ،اإلعالم يف حاالت
الطَّوارئ ،وغري ذلك.
ال َّتفاعل بني األهل وال َّروضة :يجب التَّشديد عىل أهم َّية العالقة بني البيت وال َّروضة ملصلحة
ورفاهية األطفال ،والحساس َّية الكبرية واإلخالص الذي يلتزم به طاقم ال َّروضة ،كام يجب عىل
املربِّ َية أن توضح بشكل قاطع أنّها هي الوحيدة املخ َّولة بإعطاء معلومات تربويَّة لألهل.
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واصل بشكل دائم مع كل فرد من أفراد الطّاقم (بواسطة الهاتف ،أو الربيد
من املفضَّ ل التَّ ُ
اإللكرتوين) إلعالمهم باملستج ّدات والتَّعديالت ،حسب الظُّروف املتغيرِّ ة بال َّروضة.
ال َّتعاون بني أفراد الطّاقم لخلق مناخ تربوي منظَّم يف ال َّروضة
السنة ال ِّدراس َّية ،يساعد املربِّ َية عىل خلق
إ َّن التَّعاون والتَّنسيق بني أفراد طاقم ال َّروضة يف بداية َّ
السنة ال ِّدراس َّية ال يعرفون قوانني ال َّروضة
مناخ
ّ
تربوي مريح ومنظَّم وداعم ،فاألطفال يف بداية َّ
بعد ،وغري مطَّلعني عىل أنظمة اللَّعب والعمل يف املراكز املختلفة ،لذلك تحتاج املربِّ َية إىل تعاون
وخصوصا املساعدة واملربِّ َية املك ِّملة ،لتعريف األطفال عىل هذه
ودعم من بق َّية أفراد الطّاقم،
ً
القوانني واألنظمة ،فالتَّكات ُف بني أفراد الطّاقم يف رشح أنظمة العمل لألطفال ومساعدتهم عىل
التبوية والتَّعليم َّية يف ال َّروضة ،ويتيح
االستقالل َّية يف عملهم يف ال َّروضة ،يس ِّهل تنظيم البيئة رَّ
ٍ
التبوية التي وضعتها
للمربِّية التَّف ُّرغ للعمل يف
والسعي لتحقيق أهدافها رَّ
مجموعات صغريةَّ ،
السنويَّة.
ن ُْص َب عينيها ويف خطَّة عملها َّ
من املفضَّ ل!
**مرافقة مجموعات صغرية من األطفال من املربِّيَة (أو املساعدة) اىل مراكز ال َّروضة املختلفة
السنة ال ِّدراس َّية إىل
وتعريفهم عىل أنظمة العمل فيها ،عىل سبيل املثال تدخُل املربِّية يف بداية َّ
القص ،التَّلصيق ،التَّخريم ،ال ِّدهان )...وت ُع ِّرف األطفال عىل مكان
مركز األعامل اإلبداعيَّة (ال َّرسمّ ،
واملقصات واملوا ّد املختلفة ،وتدير مع األطفال محادثة حول إمكان ّيات
وجود األوراق والكراتني
ّ
العمل يف هذا املركز ،عىل سبيل املثال :ماذا يمُ كن أن نفعل هنا؟ ن َْص َن ُع طائرة من الكراتني ،ن َْص َن ُع
صندوقًا من علبة األحذية...ن َْص َن ُع ِم ْر َو َح ًة من الكرتون...من امله ّم ج ًّدا تقديم ال َّدعم والتَّشجيع
لألطفال البتكار إبداعات وأفكار جديدة ،وتحفيزهم عىل ذلك.
عندما يكون هنالك تعاون بني أفراد الطّاقم يف ال َّروضة ،تتمكَّن املربِّيَة من ال ُّدخول إىل املراكز
مع مجموعات صغرية ،بينام تتواجد املساعدة بني مراكز ال َّروضة ملراقبة ومساعدة بق َّية أطفال
ال َّروضة.
**افتتاح مراكز اللَّعب اإليهامي تدريجيًّا مبساعدة األطفال ،فقبل افتتاح مركز اللُّعبة مثالً ،تدير
املربِّ َية حوا ًرا مع مجموعة صغرية حول املركز ،وتسأل األطفال :ماذا يوجد يف املركز؟ (نُ َع ِّد ُد
غسالة ،مكواة ،رسير .)...تسأل املربِّيَة :أين توجد مثل
األغراض املوجودة فيه :مطبخ ،ثالّجةّ ،
هذه األغراض؟ ما هو استعامل ك ُّل غرض منها؟ مثالً :ملاذا نستعمل الثالّجة؟ هل يوجد يف بيتكم
مكواة؟ ماذا نفعل بها؟ ...كام تش ِّجع املربِّيَة األطفال عىل إحضار أَغر ٍ
اض من بيتهم إىل املركز.
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تيح ال َّتعاون بني أفراد ال ّطاقم للمر ِّبية واملساعدة الفرتة ال َّزمن َّية املطلوبة
ُي ُ
لدخول إحداهن إىل املركز مع األطفال ،بينام تقوم األخرى بالعمل ومساعدة
بق َّية أطفال ال َّروضة .بإمكانهام ال َّتناوب :حيث تدخل األوىل مع املجموعة
األوىل ،وتدخل بعدها الثّانية مع مجموعة أطفال أخرى .يستم ُّر هذا ال ّتنا ُوب
ليومني أو ثالثة ،إىل أن يتع َّرف جميع األطفال عىل املركز ،وأنظمة العمل فيه
ثم تنتقل املربِّ َية إىل افتتاح مركز آخر مثل مركز الحانوت..
بشكلٍ ج ِّيد ،ومن َّ
**القيام بتمثيل أدوار من املربِّ َية يف املراكز املختلفة وذلك إلعطاء األطفال منوذ ًجا ح ًّيا للتَّعامل
داخل املراكز ،عىل سبيل املثال :بعد افتتاح مركز الطَّبيب ،تدخل املربِّيَة إىل املركز ومتثِّل دور
املريضة التي جاءت لتلقّي العالج ،وتطلب بطاقة ال َّدور ،تنتظر إىل أن يح َني دورها ،تدخل إىل
الطَّبيب وترشح له م َّم تعاين ..تنتظر ألخذ وصفة طبِّية من الطَّبيب.
أي
أو عىل سبيل املثال :ترى املربِّيَة أ َّن األطفال ال يعرفون استعامل ّ
املقص ،أو املسطرة ،أو ّ
أداة أخرى يف مراكز العمل اإلبداعي ،عندها تجلس معهم وتعمل وإيّاهم ،وترشدهم يف كيف َّية
اذج وهم يقلِّدونها ،املقصود أن يشاهد
استعامل األدوات املختلفة (ليس املقصود أن تك ِّو َن نمَ َ
األطفال آل ّيات العمل باملواد املختلفة ..أ ّما إنتاج األطفال فمن املفضَّ ل أن يكون من إبداعاتهم
املختلفة وليس تقلي ًدا).
يُق ِّد ُم هذا التَّمثيل منوذ ًجا لألطفال يف كيف َّية التَّعامل يف املراكز املختلفة...بإمكان املربِّ َية واملساعدة
التَّناوب من فرتة ألخرى يف ال ُّدخول إىل املراكز املختلفة ،ومتثيل العمل أمام األطفال عندما تقتيض
الحاجة ذلك.
** بعد مرور فرتة من الوقت ،وبعد أن يكون األطفال قد بدأوا العمل باستقالل َّية يف ال َّروضة،
يتعاون أفراد الطَّاقم يف تفعيل األطفال ،بحيث يعمل جميع األطفال حسب خطَّة العمل
املوضوعة لتطويرهم من قبل املربِّ َية ،والتي من الضرَّ وري إطالع طاقم املهن ّيني عليها (املربِّ َية
املك ِّملة ،مربِّية ال َّدمج ،األخصا ّيئ ال َّنفيس.)...
** يت ّم يف جلسات العمل التَّبا ُحث بني أفراد الطّاقم حول وضع األطفال يف ال َّروضة ،وتق ُّدمهم،
وتو َّز ُع عىل أفراد الطّاقم مها ّم يك يساعدوا األطفال الذين يحتاجون إىل املساعدة (كام أسلفنا
سابقًا أ َّن املربِّيَة مديرة ال َّروضه هي املسؤولة عن عقد مثل هذه الجلسات مع أفراد الطّاقم،
وهي املسؤولة عن متابعة سريورة العمل يف ال َّروضة وتقييمها مبساعدة أفراد الطّاقم).
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العمل الذي قاموا به
َ
السنة الدِّ راس َّية :يقوم أفراد الطّاقم بجلسة تلخيص ،يُق ِّيمون فيها
يف نهاية َّ
للسنة القادمة ،مع األخذ بعني االعتبار نقاط
السنة ال ِّدراس َّية رَ ِ
املنص َمة ،ويستخلصون الع َرب َّ
خالل َّ
تحسني جودة العمل ،وتقوية التّعا ُون بني أفراد الطّاقم يف املستقبل .إذا كان نفس أفراد الطّاقم
السنة القادمة ،ف ِم َن املفضَّ ل االت ِّفاق عىل موعد االجتامع
َ
س ُيواصلون
العمل يف نفس ال َّروضة يف َّ
السنة القادمة.
التَّحضريي قبل بداية َّ
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السابع
الباب َّ

ٌ
للمر ِ ّبية
تعليمات ُ
(חוזרי מנכ"ל)
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التبية والتَّعليم تعليامت املدير العا ّم مبنشورات املدير العام ،ويتو َّجب عىل املربِّية
تنشرُ ُ وزار ُة رَّ
أن تَطَّلِ َع عىل التَّعليامت الواردة يف منشور املدير العا ّم ،والعمل مبوجبها.
ت َُرسل منشورات املدير العا ّم بواسطة-الربيد اإللكرتوين יונת הדואר ،كام تعرض هذه التَّعليامت
التبية والتَّعليم.
يف موقع قسم التَّعليم ما قبل االبتدايئ التّابع لوزارة رَّ
נושא

תקציר

בטיחות
וביטחון
ושעת
חירום

חוזר זה רחב מאוד
ומתייחס לנושאים
הבאים:
הבטחת הבטיחות
בגן הילדים
נוהלי הביטחון
בגני ילדים
טיולים ופעילות
חוץ בגן הילדים
גן הילדים -
היערכות לשעת
חירום  /למצבי
חירום

פרטי חוזר
המִנהל הכללי

כתובת באתר
האגף לחינוך
קדם-יסודי

הוראות בנושאי
ביטחון ,בטיחות
ושעת חירום
מתפרסמות מזמן
לזמן בחוזרי
המִנהל הכללי.
ההוראות
שמתפרסמות
אחרונות הן
המחייבות.
בעת כתיבת
החוברת:
תשס"ח(3/ב),
ינואר 2008

בטיחות ביטחון
ושעת חירום
> בטיחות >
הבטחת הבטיחות
בגנים
> בטיחות
בטיולים
> ביטחון
> שעת חירום

הצהרת הורים
על בריאות
ילדים

הנוהל המחייב כל
מוסד חינוכי לקבל
מההורים הצהרה
על בריאות ילדם
בכל שנת לימודים
ובכל שכבות הגיל
כולל בגני הילדים

תשס"ח /8א,
אפריל 2008

אורחות חיים >
בריאות > הצהרה
על בריאות

רגישות יתר
למזון בקרב
ילדים

הנחיות להתנהלות
במוסדות חינוך
במקרה של ילד
רגיש יתר (אלרגי)
למזונות ספציפיים

תשס"ה /1א,
ספטמבר 2004

אורחות חיים >
בריאות > רגישות
יתר למזון
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תקציר

נושא

פרטי חוזר
המִנהל הכללי

כתובת באתר
האגף לחינוך
קדם-יסודי

קשר עם הורים

חוזר זה מציג
את הקשר בין גני
הילדים לבין ציבור
ההורים ומאפייניו
כבעל היבטים
ייחודיים המפורטים
בחוזר.

חוזר מנכ"ל מיוחד
י"ז אייר תשנ"ו,
מאי1996

הורים וקהילה >
תכניות נבחרות
> קשר בין גן
להורים

הקשר בין
מוסדות חינוך
ובין הורים
פרודים או
גרושים

הנחיות להתייחסות
ולטיפול בקשר עם
הורים פרודים/
גרושים לילדים בגן

תשס"ג /5א,
ינואר 2003

אורחות חיים >
הורים ותלמידים
> קשר בין בית
ספר והורים
פרודים

תשלומי
הורים

מתפרסם כל שנה
מחדש .תשלומים
אלו כוללים :ביטוח
בריאות (תשלום
חובה) ,סל תרבות,
מסיבת סיום,
מסיבות כיתתיות
וטיולים (תשלומי
רשות).

הוראות הקבע
סג(3/א)" ,תשלומי
הורים" סעיף
.3.11.9
חוזר תשלומי
הורים מתפרסם
לקראת פתיחת
שנה.

ארגון ומנהל >
תשלומי הורים
וביטוח
> תשלומים
(הסבר)
> תשלומי הורים
> איסור גבייה
מהורים
> ניהול הגבייה
והכספים

תכנית
לימודים
נוספת
(תל"ן)

חוזרים המתייחסים
להפעלת תכנית
לימודים נוספת
בגן הילדים ,לרבות
מוזיקה וחינוך גופני

חוזר הוראות
הקבע
תשס"ד(6/א) 9.3-
12
חוזר תשס"ד(4/א)
 3.11-12תכנית
לימודים נוספת
(תל’’ן) בגני ילדים
סד(2/א)
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ארגון ומנהל >
תשלומי הורים
וביטוח > תל"ן
בגני ילדים
אורחות חיים>
חינוך גופני >
פעילות גופנית
בתל"ן

נושא

תקציר

פרטי חוזר
המִנהל הכללי

כתובת באתר
האגף לחינוך
קדם-יסודי

ילדים בלתי
גמולים

המלצות לטיפול
בילדים שאינם
גמולים מחיתולים -
הוראות קבע

תשס"א(10/א)
2.2-23

כישורי חיים >
ילדים שאינם
גמולים

ארגון
הימים
הראשונים
בגן

ארגון הלמידה
בגני הילדים בימים
הראשונים בהתאם
לגיל הילדים

מ"ח ,1/תשמ"ח
1988

ארגון ומִנהל >
פתיחת השנה >
הימים הראשונים
בגן

שעות
פעילות הגן

הנחיות מעודכנות
להפעלת יום
הלימודים בגן
בהתאם להסכם
אופק חדש

תשע"ב( 1 /ב),
ספטמבר 2012

ארגון ומִנהל >
מִנהל מוסדות
חינוך >
שעות הפעילות
בגנים

הפעלת גני
ילדים בעת
שביתת
הסייעות

הנחיות להפעלת
הגנים בעת שביתת
סייעות

חוזר מנכ"ל
סה(9/א) ,כ"ב
בניסן תשס"ה1 ,
במאי 2005

ארגון ומִנהל >
סייעות גני ילדים
> נוהל הפעלת
גנים בעת
שביתת סייעות

חובת הדיווח
על עברה
בקטין

על הגננת חלה חובת
הדיווח על עברה
בקטין על פי חוק
וחקירת תלמידים
כקרבנות או כעדים.
החוזר נוגע בשאלה
של חובת הדיווח
באופן כללי ומדגיש
במיוחד את חובת
הדיווח על עברה
הנעשית על ידי
מבוגר אחראי על
קטין או על ידי בן
משפחתו שהוא
מתחת לגיל .18

תשס"ט(3/ב)

אורחות חיים >
אלימות >
> חובת הדיווח
על עברה בקטין
על פי חוק

ايس يف رياض األطفال
افتتاح العام ال ِّدر ّ

77

נושא

תקציר

פרטי חוזר
המִנהל הכללי

כתובת באתר
האגף לחינוך
קדם-יסודי

חובת
הדיווח על כל
תאונה אשר
אירעה
לתלמיד
במהלך
פעילות
רשמית
של המוסד
החינוכי.
כולל במקרה
שאירע מחוץ
לכותלי המוסד

על כל תאונה
כמוגדר לעיל על
מנהלת הגן לדווח
מיד ,ולא יאוחר מ7-
ימים לאחר המקרה,
בטופס "דוח על
תאונה" הרשמי של
משרד החינוך ,בכתב
קריא ועם פרטים
מדויקים ,לממונים
השונים המפורטים
בטופס הדוח (הדיווח
ייעשה גם אם הילד
עדיין נעדר מהגן או
לא הומצאו אישורים
רפואיים;
לקבלת טופסי
דיווח על תאונה
והנחיות ,יש לפנות
לאחראים על
הבטיחות במחוזות
או למחלקה לביטוח
במשרד החינוך.

בחוזר מנכ"ל
"שסט(3/ב) ,ראה
"נוהל הדיווח על
אירוע חירום חריג"
בנספח ג של סעיף
 5.3-51בחוזר
הוראות הקבע
סח(3/ב)).

ארגון ומִנהל >
כללי > טפסים
> דיווח על
תאונת תלמיד
> דיווח על אירוע
חריג

78
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الباب ّ
الثامن

تعليمية
مناهج
ُ
َّ
إرشادية
ومواد
ّ
َّ
ُم ِ
ساعدة للمر ِ ّبية
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التبية
التبوية يف وزارة رَّ
للسكرتارية رَّ
لقد أنشأَ مركز تخطيط وتطوير املناهج التَّعليم ّية التّابع ِّ
الخاصة مبرحلة
والتَّعليم موقعني باللُّغة العرب َّية والعربيَّة يعرض من خاللهام املناهج التَّعليم ّية
َّ
التَّعليم ما قبل االبتدا ّيئ.
يمُ ك ُن الحصول عىل املناهج التَّعليم ّية من مركز تخطيط وتطوير املناهج التَّعليم َّية ،وزارة
الربيدي  ، 91911هاتف ،02–5601101 :فاكس:
التبية والتَّعليم ،شارع فارن  7القدس ،ال ّرمز
رَّ
ّ
.02–5601087
كام ميكن رشاء املناهج التَّعليم َّية من دار النرش "מעלות" ,רח' קרליבך  ,29תל-אביב،61201 ,
هاتف ،03–5614121 :فاكس.03–5611996 :
يعرض قسم التَّعليم ما قبل االبتدايئ املناهج التَّعليميّة يف موقع التَّعليم ما قبل االبتدايئ عىل
ُ
ال َّنحو التايل :قسم التَّعليم ما قبل االبتدا ّيئ>>مناهج تعليم ّية >>تربية لغويَّة (عىل سبيل املثال)
التبية والتَّعليم َم ْعر َوضَ ًة يف
تجدو َن املوا ّد التَّعليميّة املساعدة لل ُمربِّيات التي تُصدرها وزارة رّ
موقع قسم التَّعليم ما قبل االبتدايئ يف مكتبة باسم "موا ّد مساعدة للمربِّية" فئة كُتُب َو ُرزَم،
كل مضمون عرضً ا للموا ّد املساعدة لل ُمربِّية من ُرزَمَ ،وكُتُب ،وموا ّد
يشمل ُّ
حسب مضامني ال َّنواةُ ،
إرشاديَّة متن ِّوعة ،عىل سبيل املثال :مرشد للفنون أو كتب أخرى يف مجال الفنون تجدونها يف:
قسم التّعليم ما قبل االبتدا ّيئ >> مواد مساعدة للمربِّية >> كُتُ ٌب و ُرزَم >> فنون.
1

ُملخص
امللف
اسم ّ
التبويَّة
العمل يف رياض يقدِّم الكُت ِّي ُب لل ُمربِّيات وللطَّواقم رَّ
ٍ
توضيحات إداريَّة،
العاملة يف رياض األطفال
األطفال
وموا ّد تربويَّة ،ومقرتحات عمليَّة للعمل مع
الخطوط
األطفال ،كام يقدِّم بإيجاز شديد مواضيع
املو ِّجهة للطّاقم
ُمتعدِّدة غايتها تحقيق األهداف املركزيَّة
التبوي
رَّ
للعمل يف ال َّروضات والبساتني.
التبويَّة امل ُ َؤ ِّس َسة
كام يعرض الكُت ِّيب ال ُّرؤية رَّ
للعمل يف رياض األطفال ،والتي تُرشد مديرة
ال َّروضة يف بلورة ال َّنموذج العيني املميّز
التبوي ،فيبنون
لل َّروضة مبشاركة الطّاقم رَّ
معاً الفعاليات املالمئة ألطفال روضتهم مبا
يتناسب مع املجتمع الذي ينتمون إليه.

دار ال َّنرش
التبية والتَّعليم
وزارة رَّ
التبويَّة -قسم
اإلدارة رَّ
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ()2011

ال َّرابط
האגף לחינוך
קדם יסודי >
מדיניות
> מדיניות
התשע"ב> العمل
يف رياض األطفال
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ُملخص
امللف
اسم ّ
البنية األساس َّية منهج تعليمي لرياض األطفال ال َّرسم ّية من
السادسة ،يرمي إىل إرشاد
للقراءة والكتابة ِس ّن الثّالثة وحتى ّ
يف اللُّغة العرب َّية امل ُربّني يف كيفيَّة تنمية اإلملام باملهارات التي
تساعد عىل تعلُّم شيفرة املكتوب ،وتطوير
كلغة أ ّم
الدّافع َّية للقراءة والكتابة ،وإثراء لغة األطفال
يف سبيل تعزيز القدرة عىل الفهم والتَّعبري
واصليَّة عا ّمة.
لديهم ،وقدرتهم التّ ُ
التبية البدنيَّة لس ّن
املنهج ال َّتعليمي املنهج التَّعليمي يف رَّ
الطفولة املبكّرة هو منهج تتابعي– يبدأ
التبية
يف رَّ
يف ال َّروضة قبل اإللزام َّية وينتهي مع نهاية
البدن َّية
الص ّف الثّاين.
لس ّن الطُّفولة
َّ
املبكِّرة
خاص برياض
يُق َْس ُم املنهج إىل قسمني :قسم ّ
األطفال ،ويتو ّجه:إىل املربِّيَة وإىل ُمعلِّم
التبية البدن َّية يف رياض األطفال ،وقسم
رَّ
بالص َّفينْ ؛ األ َّول والثّاين يف املدرسة
خاص
َّ
التبية البدنيَّة
االبتدائيَّة ،ويتو ّجه إىل معلِّم رَّ
التبية البدنيَّة يف املدرسة.
كمسؤول عن رَّ
املنهج ُمع ّد للمربّني واملعالجني الذين
منهج إطار
يتعلَّمون يف مجال الطُّفولة املبكِّرة .ويتض َّمن
لألطفال
أساسا ٍ
أدوات للعمل مع األطفال املستصعبني
املستصعبني
ً
والخاصة.
يف ال َّروضة العاديَّة ،املدمجة
يف الطُّفولة
َّ
امل ُ َبكِّ َرة يف
يهدف ويسعى منهج التَّعليم ،الدّاعم
رياض األطفال
العالجي ،إىل تنمية قدرات األطفال
الحكوم َّية،
املستصعبني ،قدر اإلمكان ،وذلك يف كافَّة
العاديَّة،
مجاالت األداء الوظيفي :املجال الحسيّ -
املدمجة
حريك ،املجال العاطفي واالجتامعي ،املجال
والخاصة
َّ
ّهني.
اللُّغو ّي واملجال الذ ّ
ك ّراسة إرشاد إلجراء ُمشاه ٍ
إطالالت–
َدات منهجيَّة
نُشاهد األطفال لسلوك ّيات األطفال الطبيع َّية يف محيط
يف بيئتهم
ال َّروضات والبساتني للتَّع ُّرف بعمق عىل
الطبيع َّية
األطفال من جيل 3 5-سنوات ،مو َّجهة
ملربِّيات رياض األطفال ولجميع الطَّواقم
الرتبويّة ،واملهنيني العاملني مع األطفال.
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دار ال َّنرش
التبية والتَّعليم
وزارة رَّ
التبويَّة:
السكرتارية رَّ
ِّ
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة
القدس2008 ،
التبية والتَّعليم
وزارة رَّ
التبويَّة
السكرتارية رَّ
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة
(.)2009

ال َّرابط
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ > مناهج
التبية
تعليميّة > رَّ
اللُّغويَّة

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ > مناهج
التبية
تعليم ّية > رَّ
البدنيّة

"معلوت" دار نرش م.ض
شارع كرليباخ  – 29تل
أبيب
مركز تخطيط وتطوير التَّعليم ما قبل
املناهج التَّعليم َّية ،قسم االبتدايئ > مناهج
تعليم ّية > منهج
الخاص ،قسم
التَّعليم ّ
الخاصة
التَّعليم ما قبل االبتدايئ -إطار رَّ
للتبية َّ
القدس 2001

وزارة املعارف والثَّقافة האגף לחינוך
وال ِّرياضة ،إدارة التَّعليم קדם יסודי >
ما قبل االبتدايئ ،جمعيَّة מדיניות
أشاليم .2004
> הערכה בגן
>אטלאלאת

امللف
اسم ّ
نحو تربية
أفضل يف رياض
األطفال

ُملخص
يقرتح عىل املربِّيات طرقًا تطبيق َّية لتحسني
التَّط ُّور األفضل لألطفال ،ولنجاحهم يف
ال ِّدراسة ،وتهدف التَّوصيات الواردة يف
ال ُكتَيِّب إىل خلق عالقات متبادلة مع عائالت
حساسة ومناسبة
األطفال ،وإيجاد طرق ّ
إلثراء األطفال يف مجاالت تعليميَّة وعاطفيَّة
خاصة عىل تحسني
وسلوكيَّة ،ويؤكِّد الكتيّب َّ
التَّعليم ال َّنوعي يف رياض األطفال ،وعىل
تنمية عالقات عاطف َّية بني املربِّ َية واألطفال.

برنامج إثراء بعد
الدَّ وام يف رياض
األطفال

9

األيّام األوىل يف
ال َّروضة

ٍ
مقرتحات عديدة
يتض َّمن هذا ال ُكتَيِّ ُب
للعاملني يف برنامج اإلثراء فيام يتعلَّق بوضع
خطَّة عمل واضحة ،قابلة للتَّطبيق ،ومبنيّة
عىل أسس علميّة وتربويّة ،كام يتط َّرق اىل
أهم ّية االسرتخاء ،التَّغذية وتناول وجبات
ٍ
مقرتحات ومناذج
صح ّية ،كام يشمل الكت ِّيب
لفعاليّات وأنشطة تربويَّة ،اجتامعيّة،
تعليم ّية وترفيه َّية يك يسهل عىل املربيات
والعاملني يف الربنامج ال ُّرجوع إليه.
ٍ
مقرتحات لفعال ّيات وأنشطة
تتض َّمن الك ّراسة
غايتها تحضري األطفال واألهل استعدادًا
الصيفيّة ،واقرتاحات من أجل تلخيص
للعطلة َّ
ٍ
توصيات
العام ال ِّدرايس ،كام تشمل الك ّراسة
وتوجيهات لألهايل لل ِحفاظ عىل سالمة
األطفال ،وقضاء وقت آمن معهم يف عطلة
الصيف.
َّ
ُمرشد و ُمساعد للمربِّية الفتتاح العام ال ِّدرايس

10

الحركة يف عامل
متح ِّرك

منهج تعليمي لرياض األطفال يف موضوع
يشتمل عىل قسمني:
ُ
السالمة عىل الطُّرق،
َّ
إدراك حدود القدرة والتَّعامل مع املحيط،
ويف كل قسم ستَّة فصول ،تشتمل الفصول
عىل مقرتح فعاليّات لرعاية مهارات التَّأقلم
املالئم لالستخدام املشرتك للطَّريق.

6

مقرتحات
لل ُمربِّيات
باالعتامد عىل
معرفة بحث ّية

7

اقرتاحات عمل
وفعال ّيات
للطَّواقم العاملة
يف برنامج
اإلثراء :تسيال.
8

عىل أعتاب
الصيف َّية
العطلة َّ
أفكار لل ُمر ِّبيات
لتهيئة األطفال
الصيف َّية
لل ُعطلة َّ

دار ال َّنرش
املبادرة للبحث
التبية.
التَّطبيقي يف رَّ
القدس2012 ،

ال َّرابط
האגף לחינוך
קדם יסודי >
מדיניות

كتابة وتحرير علمي:
عينات شوپر أنجلهريد.

> מדיניות
התשע"ג >نحو
تربية أفضل يف رياض
األطفال.

املبادرة للبحث
التبية.
التَّطبيقي يف رَّ
القدس2012 ،
التبية والتَّعليم
وزارة رَّ

http://education.
academy.ac.il

ترجمه إىل العرب َّية:
بروفسور جورج قنازع

التبوية-
السكرتارية رَّ
ّ
قسم التَّعليم ما قبل
االبتدايئ (2012)2013-

האגף לחינוך
קדם יסודי >
מדיניות
> מדיניות
התשע"ג> برنامج
إثراء بعد الدّوام يف
رياض األطفال

التبية والتَّعليم،
وزارة رَّ
قسم التَّعليم ما قبل
االبتدايئ.2013 ،

التبية والتَّعليم
وزارة رَّ
قسم التَّعليم ما قبل
االبتدا ّيئ.1989 ،
مطبعة الشرَّ ق العربيَّة،
القدس– ص.ب19508 .
تلفون5858929 :02/
فاكس58589016 :02/

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة للمربية>
كتب ورزم > مهارات
حياتيّة
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11

امللف
اسم ّ
روابط

12

للسالم
مندُّ يدً ا َّ

13

كنوزنا

14

نلعب ونتعلَّم يف رزمة تض ُّم بطاقات تحتوي عىل  80وحدة
مضمون من الحياة اليوميَّة ألطفال يف
سن الثّالثة
سن 3‑ ،4وتشتمل عىل اقرتاحات متن ِّوعة
لفعاليّات يف مواضيع مختلفة .البطاقات هي
مخزن كبري َوغ ِن ٌّي الستعامل مرن من قبل
السنة ال ِّدراس َّية يف ال َّروضة.
املربِّ َية خالل َّ
رزمة إلكساب اللُّغَة املحك َّية واملكتوبة.
براعم ال َّتن ُّور
تحتوي ال ُّرز َمة عىل مرشد و 22بطاقة
اللُّغو ّي
مفصلة
متسلسلة ،تشمل البطاقات فعاليّات َّ
الستعامل األطفال واملربِّ َية يف مراكز ال َّروضة
املختلفة.
براعم ال َّتن ُّور
رزمة مك ِّملة لل ُجزء األ َّول ،مرشد ومجموعة
اللُّغوي
بطاقات متسلسلة ،تحتوي عىل فعاليّات
مفصلة للتَّعامل مع الكتب ،من قبل األطفال
َّ
فعال ّيات مع
واملربِّ َية.
كتب

15

16
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ال َّرابط
دار ال َّنرش
ُملخص
التَّعليم ما قبل
برنامج يتناول العالقات واالرتباطات للطَّريق دار ال َّنهضة للطِّباعة
وال َّنرش ،ص.ب 9369 .االبتدايئ >مواد
املمكنة يف سن 2 4-سنوات ،ويوضح دور
املربِّيَة كوسيطة ومو ِّجهة نحو تلبية حاجات ال ّنارصة  16000تلفون :مساعدة للمربية>
األطفال يف هذه ِ
كتب ورزم > مهارات
04–6554201
الس ّن.
حيات ّية
مركز تخطيط وتطوير التَّعليم ما قبل
السالم،
مرشد يساعد املربِّ َية رَّ
للتبية عىل َّ
االبتدايئ >مواد
يتض َّمن العديد من األفكار وال ُّنصوص املالمئة املناهج التَّعليميَّة،
مساعدة للمربية>
القدس.1985 ،
الحتياجات األطفال يف ال َّروضات والبساتني
كتب ورزم > مهارات
حيات ّية
مركز تخطيط وتطوير التَّعليم ما قبل
ُر ْز َم ٌة تشمل أربع مجموعات قصص َّية من
االبتدايئ >مواد
املناهج التَّعليميَّة،
تشمل ك ُّل مجموعة خمس قصص
تراثناُ ،
لنفس املوضوع ( )1مختارات من نوادر جحا القدس ،قسم املناهج يف مساعدة للمربِّية>
كتب ورزم >مجاالت
جامعة حيفا.2004 ،
( )2من وحي كليلة ودمنة ( )3حكايات
عا َّمة
من املايض ( )4شخصيّات من املايض .مركز
دار ال َّنهضة للطِّباعة
تخطيط وتطوير املناهج التَّعليميَّة ،القدس،
وال َّنرش ،ص.ب9369 .
قسم املناهج يف جامعة حيفا.2004 ،
ال ّنارصة 16000

ايس يف رياض األطفال
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تلفون04–6554201 :
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة،
القدس.1998 ،

مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.1998 ،
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة،
القدس.2004 ،

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة للمربِّية>
كتب ورزم >مجاالت
عا َّمة
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة>
كتب ورزم > مهارات
حيات ّية
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة>
كتب ورزم > مهارات
حياتيّة

17

امللف
اسم ّ
الذي يتبع
والذي ال يتبع

ُملخص
كُ ّراس يتض َّم ُن فعال ّيات تهدف إىل تطوير
مهارات التَّفكري لدى الطفل ،قسم "الذي
يتبع" يركِّز عىل مهارات التَّعميم ،وقسم
"الذي ال يتبع" يركِّز عىل مهارات التَّمييز.

18

االنتباه واإلصغاء ك ّراس للمربِّية ،يحتوي عىل فعال ّيات وألعاب
تساعد الطِّفل يف التَّكيُّف لنظام الربنامج
ألعاب لتطوير
اليومي املتَّبع داخل ال َّروضة.
اإلصغاء

19

ل َن ِصفِ ...
لنحك
عن

ك ّراس يشمل فعال ّيات وأنشطة تساعد يف
تطوير قدرة الطِّفل عىل التَّعبري ،إِىل جانب
تطوير ملكة اإلبداع.

20

ه ّيا نتحادث

يشمل الك ّراس فعاليّات وأنشطة تساعد يف
ُ
تطوير قدرة الطِّفل عىل التَّعبري ،إىل جانب
تطوير ملكة اإلبداع.

21

ساحة ال َّروضة مرشد للمربِّية يتض َّمن مجموعة اقرتاحات
لتنظيم ساحة ال َّروضة ،وفعال ّيات متن ِّوعة
الساحة ،كام يشمل
ميكن القيام بها يف ّ
مالحق باملوضوعات :نباتات سا َّمة ،االعتناء
الساحة.
بحيوانات تجلب األمراض ،واألمان يف ّ
ننمو يف ال َّروضه مرشد للمربِّية يتضَ َّم ُن ما َّد ًة نظريَّة تربويَّة،
ورضوريَّة جدًّا لتنمية ورعاية ال َّنباتات
السنة وفصولها األربعة،
املختلفة عىل امتداد َّ
ويقرتح أفكا ًرا لفعاليّات يف غرفة ال َّروضة ويف
الساحة ،واملحيط القريب.
ّ

22

دار ال َّنرش
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.1982 ،

ال َّرابط
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة>
التبية
كتب ورزم > رَّ
اللُّغويَّة
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة>
التبية
كتب ورزم > رَّ
اللُّغويَّة

مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة،
القدس.1983 ،
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة،
القدس.1983 ،

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّ َية>
التبية
كتب ورزم > رَّ
اللُّغويَّة
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة للمربية>
التبية
كتب ورزم > رَّ
اللُّغويَّة
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّ َية>
كتب ورزم > مهارات
حياتيّة
التَّعليم ما قبل
االبتدايئ >مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة>
كتب ورزم > العلوم
والتِّكنولوجيا

مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليميَّة،
القدس.1982 ،

دار ال َّنهضة للطِّباعة
وال َّنرش ،ص.ب9369 .
النارصة 16000
تلفون04–6554201:
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.2008 ،
مطبعة الشرَّ ق العرب َّية.
القدس– ص.ب19508 .
تلفون5858929 :02/
فاكس58589016 :02/
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امللف
اسم ّ
رعاية ال َّتفكري
الحسايب ملرحلة
الطُّفولة املبكِّرة

ُملخص
ُر ْز َم ٌة لرعاية التَّفكري الحسايب يف ال َّروضة
وتشمل )1( :مرشد نظري ( )2بطاقات
لفعاليّات يف أربع وحدات حسابيَّة :الع ّد
واإلحصاء ،مقارنة مجموعات ،التَّمثيل يف
حل مسائل ( )3لعبة بطاقات ()4
كم ّياتّ ،
صور والصقات.

24

ال َّتعبري واإلبداع
باملوا ّد

مرشد ملربِّيات رياض األطفال ،يتض َّم ُن
التبية الف ِّنية يف ال َّروضة ،أه ِّم َّية
أهداف رَّ
الف ّن يف حياة الطِّفل اليوميَّة ومساهمته يف
من ِّوه ،تط ُّور القدرة الجرافيَّة لدى الطفل،
واقرتاحات لفعال ّيات تعبري وإبداع مبواد
قص وتلصيق ورق،
متن ِّوعة :رسم ،متزيقّ ،
وغريها.

25

االستامع
للموسيقى

مرشد لل ُمربِّية ،يساعد املربِّ َية عىل
إطالع أطفال ال َّروضه عىل املوسيقى
يشمل املرشد
الكالسيكيَّة والشرَّ قيَّةُ ،
اقرت ٍ
احات متن ِّوعة لفعاليات تدمج االستامع
مع الحركة والعزف وال َّرسم.

26

ِس ْح ُر املرسح

مرشد لل ُمربِّية ،يقرتح أفكا ًرا لفعال ّي ٍ
ات يف
املرسح ،والعرض املرسحي يف ال َّروضات.

27

نهج الحياة
اطي يف
الدِّ ميوقر ّ
بساتني األطفال

مرشد يهدف إلكساب األطفال قيماً
دميقراط َّية ،ويحتوي عىل اقرتاحات وأفكار
تح ّول مبادئ الدّميوقراط َّية إىل نهج حياة يف
ال َّروضة.

23

دار ال َّنرش
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.2001 ،
مطبعة الشرَّ ق
العربية .القدس –
ص.ب 19508 .تلفون:
5858929/02
فاكس58589016/02 :
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.2000 ،
دار ال َّنهضة للطِّباعة
وال َّنرش ،ص.ب9369 .
النارصة 16000
تلفون02–6554201:
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.2007 ،
مطبعة الشرَّ ق العرب َّية.
القدس– ص.ب19508 .

ال َّرابط
التَّعليم قبل
االبتدايئ > مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة >
الرياضيات

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ > مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة >
الفنون

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ > مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة >
الفنون

تلفون5858929 :02/
فاكس58589016 :02/
مركز تخطيط وتطوير
املناهج التَّعليم َّية،
القدس.2007 ،
مطبعة الشرَّ ق العربية.
القدس

التَّعليم ما قبل
االبتدايئ > مواد
مساعدة لل ُمربِّيَة >
الفنون

ص.ب19508 .
تلفون5858929 :02/

86

ايس يف رياض األطفال
افتتاح العام ال ِّدر ّ

فاكس58589016 :02/
مركز تخطيط وتطوير האגף לחינוך
املناهج التَّعليم َّية،
קדם יסודי >
القدس ،قسم املناهج يف
جامعة حيفا.1986 ،

امللف
اسم ّ
نرشة إلكرتون َّية
ملر ِّبيات
ال َّروضات
والبساتني "يوم
الشَّ جرة"

ُملخص
نرشة إلكرتون َّية تتناول موضوع "الشَّ جرة"،
وتتض َّمن أنشطة متن ِّوعة ،أفكا ًرا ومقرتحات،
ومداخل للعمل مع األطفال.

دار ال َّنرش
التبية والتَّعليم،
وزارة رَّ
قسم التَّعليم ما قبل
االبتدايئ

ال َّرابط
האגף לחינוך
קדם יסודי >
אודות

29

نرشة إلكرتون َّية
ملربِّيات
ال َّروضات
والبساتني "عيد
امليالد"

نرشة إلكرتونيَّة تتناول موضوع "عيد امليالد"،
ٍ
معلومات واقرتاحات لفعاليّات
تتض َّمن
وأنشطة حول موضوع األعياد ،التَّقاليد
والرتاث.

التبية والتَّعليم،
وزارة رَّ
قسم التَّعليم ما قبل
االبتدا ّيئ.

> يوم الشَّ جرة -نرشة
إلكرتونيَّة
האגף לחינוך
קדם יסודי >
אודות

30

نرشة إلكرتون َّية
ملربِّيات
ال َّروضات
والبساتني
"القدس"

التبية والتَّعليم،
نرشة إلكرتون َّية تتناول موضوع "القدس"،
وزارة رَّ
تهدف إىل تعزيز التَّعدُّديّة الثَّقافيّة ،وتتض َّمن قسم التَّعليم ما قبل
تهيء االبتدا ّيئ.
معلومات واقرتاحات لفعاليات وأنشطة ّ
األطفال للعيش يف املجتمع املعارص متعدِّد
الثَّقافات ،وتغرس فيهم قيم التَّقدير ،وتقبُّل
اآلخر ،واالحرتام املتبادل.

28

> نرشة إلكرتون َّية
للمربيات
האגף לחינוך
קדם יסודי >
אודות
> עלון מקוון
לגננת "القدس"-
نرشة إلكرتون َّية
للمربيات
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املصادر
بدرِ ،سهام ُمح َّمد .مدخل إِىل رياض األَطفال ،عماّ ن :دار املسرية.2009 ،
خاطر ،فايقة إِسامعيلَ .و محمود ،فوزيَّة.آفاق جديدة يف عامل الطُّفولَة ،القاهرة :دار الكتاب
الحديث.2005 ،
واصل بني األهل والروضة" ،مقال يف גן נט
رمضان ،إيزابيل" .التَّ ُ

رمضان ،إيزابيل".مفهوم الشرَّ

اكة بني األهل وبني العاملني والعامالت يف ال َّروضة" ،مقال يف גן נט

كل يشء2001 ،.2002-
ريّان ،مريم مرعي .برامج الطُّفولَة املبكِّ َرة :إدارة وتخطيط ،حيفا :مكتبة ّ
التبية يف سنوات الطُّفولة املبكِّرة :نظر َّية وتطبيق ،شفاعمرو :دار املرشق
ريّان ،مريم مرعي .رَّ
للتجمة وال َّنرش.2003 ،
رَّ
ؤس َسة حامدة،
ال ّرميوين ،هيثم يوسف راشد.الكتاب املرجعي لِ ُمعلِّمة رياض األطفال ،عماّ نُ :م َّ
.2010
رشيف ،الس ِّيد عبد القادر .إدارة رياض األطفال وتطبيقاتِها ،عماّ ن :دار املسرية.2005 ،

الصاحب ،فاتن .سيكولوج َّية الطُّفولة يف الحضانات ورياض األَطفال ،عماّ ن:
عبد الهادي ،نبيل .و ّ
منشورات بيت املقدس.2002 ،
ُعثامن ،عيل عبد التَّ ّواب .طُ ُرق ال َّتعليم يف الطُّفولة املبكِّرة ،عماّ ن :دار املس َرية.2010 ،
َع َدس ،محمد عبد ال َّرحيم .مدخل إىل رياض األَطفال ،عماّ ن :دار الفكر.2005 ،

عراقي ،جهاد .األ ّيام األوىل يف ال َّروضَ ةُ :م ِ
التبية والتَّعليم.1998 ،
رشد لل ُمر ِّب َية ،القدس :وزارة رّ
التجمة والتَّعريب بال ّدار،
عيىس ،إيفا .منهج ال َّتعليم يف الطفولة املبكرة و ُمك ِّوناته ،ترجمة :قسم رّ
غ ّزة :دار الكتاب الجامعي.2005 ،
فهمي ،عاطف عديلُ .معلِّمة ال َّروضَ ة ،عماّ ن :دار املسرية.2004 ،
التبية والتَّعليم ،العمل يف رياض األطفال :الخطوط
قسم التّعليم ما قبل االبتدا ّيئ يف وزارة رّ
التبية.2011 ،
املو ِّجهه للطّاقم رَّ
بوي ،القُدس :منشورات وزارة رّ
الت َّ
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واصل بني املدرسة والبيت ،عماّ ن :دار
قنديل ،محمد متويل ،و بدوي ،رمضان مسعد .مهارات ال َّت ُ
الفكر.2004 ،
ُمح َّمد ،ربيعَ .و عامر ،طارق عبد ال ّرؤوف.املسؤول َّية االجتامع َّية لطفل ما قبل ال َّروضه ،عماّ ن:
دار اليازوري.2008 ،
رسة وتربية الطِّفل ،عماّ ن :دار املسرية.2007 ،
ال ّناشفُ ،هدى .األُ َ
ال ّناشفُ ،هدى .قضايا ُمعارصة يف تربية الطُّفولة املبكِّرة ،القاهرة :دار الفكر العريب.2005 ،
ال ّناشف ُهدى.معلِّمة ال َّروضة ،عماّ ن :دار الفكر.2007 ،
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مالحق
إحضار األطفال إىل ال َّروضة وترسيحهم منها إىل البيت مبرافقة إخوتهم م َّمن هُم دون س ِّن
العارشة
إقالع األطفال عن استعامل الحفاضات

إحضار األطفال إلى ال َّروضة
وتسريحهم منها إلى البيت مبرافقة
سن العاشرة
إخوتهم دون ِ ّ
الصغار الذين ال
يتع َّر ُض األطفال الذين يحرضون إىل اإلطار التَّعليمي ويغادرونه مبرافقة إخوتهم ِّ
تتع َّدى أعام ُر ُهم العرش سنوات مبوافقة األهل وترصيحهم ،ألخطا ٍر عديدة ومتن ِّوعة ،لذلك نتو َّجه
إليك أيَّتها املربِّية طالبني منك إرشاد أهايل األطفال الذين يُلقون عىل عاتق ابنهم الذي مل يتجاوز
الصغري إىل ال َّروضة وإعادته منها.
ُع ْم ُر ُه العارشة ،مسؤول َّية إحضار أخيه َّ
صحيح أ َّن التَّعليامت تقيض بأ َّن توقيع األهل عىل املستندٍ ،
بالسامح بترسيح األطفال إىل
كاف َّ
بيوتهم مع إخوتهم ،ولك َّن األهل ال يُدرِكون يف أحيان كثرية مدى املخاطر التي قد تُواجه الطِّفلني
عىل ح ٍّد سواء.
ومن أجل املساهمة يف الحفاظ عىل أمن وسالمة األطفال ،نتو َّجه إليك بأن تقومي بدعوة األهل
املوقِّعني عىل مستند التَّرصيح إىل محادثة أو مقابلة شخص َّية لتوضيح هذه املخاطر ،رشيطة
الصغري،
التَّعامل بحساس َّية وبثقة مع هؤالء األهايل الذين ليس مبقدورهم إيجاد ٍّ
حل آخر البنهم َّ
بسبب ُصعوبات الحياة اليوم َّية.
باإلضافة إىل ذلك ،من واجبنا زيادة وعي األهل باالحتياجات ال َّنامئ َّية ألوالدهم ،وتحذيرهم أو
تنبيههم من املخاطر.
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هم جدًّ ا تنا ُول ال ِّنقاط ال ّتالية مع األهل:
من امل ُ ِّ
.1

رصيف لل ُمشاة يف حوادث الطُّ ُرق فحسب ،بل
رص مخاط ُر الطَّريق إن مل يَكُن فيها ٌ
ال تنح ُ
قد ترتبَّ ُص باألطفال مخاطر من مصادر أخرى ،مثل :خلل ،أو خطر يف الطَّريق نفسه.

.2

ُ
ال ُ
األطفال دون س ّن العارشة ،الوسائل والقُدرات الكافية لتحليل وتحديد املخاطر
ميلك
رصفات األشخاص البالغني والغرباء ،واالحتامل كبري يف أن ينساقوا وراء
الكامنة يف ت ُّ
ُمغريات الغرباء ،عىل ال ُّرغم من تحذير األهل ألطفالهم بعدم محادثة ال ُغ ُرباء ،أو الر ّد
عليهم ،وبذلك يع ِّرضون أنفسهم للخطر.

.3

تتم َّي ُز ُردود فعل األطفال دون س ّن العارشة عىل بعض املواقف واألحداث املفاجئة وغري
املألوفة ل ُهم بالقلق واالرتباك ،وقد تقع ل ُهم هذه األحداث عىل مق ُربة ِم َن البيت (كأن
لهجوم
يُشاهدوا حدث ًا مأساويًّا ،مثل إصابة شخص أمامهم يف حادث طُ ُرق ،أو أن يتع َّرضوا
ِ
حيوانٍ ّ
ضال وخطري ،مثل الكلب أو غريه).

.4

السيطرة عىل الذّات تجاه ٍ
حدث غري
هناك احتامل كبري بأن تكون ر َّدة فعلهم مليئة بالخوف ،وفقدان َّ
السقوط يف الطَّريق ،اإلصابة ،اإلغامء ،وما شابه ذلك.
متوقَّع قد يحدث معهم ،أو مع إخوتهم ،مثلُّ :

.5

الصغري عندما
رص ُف األوال ُد دون س ّن العارشة بشك ٍل طائش ،وبال إدراك للواقع تجاه أخيهم َّ
قد يت َّ
رص ُف بشك ٍل يثري غضبهم ،أو يهينهم أوعندما يعاندهم ،أو يُ ِ
قدم عىل أ ّي ٍ
سلوك آخر مفاجئ.
يت َّ

التكيز عىل ال ِّنقاط ال ّتالية:
املهم رَّ
باإلضافة إىل ما و َر َد أعاله من ِّ
.1

يوم كاملٍ يف ال َّروضة بتجارب عديدة ،منها امل ُفرِحة املثرية ،ومنها
مي ُّر الط ُ
ِّفل بعد قضاء ٍ
ماسة إىل إنسان بالغٍ ووا ٍع ليحتوي مشاع َر ُه ،ويُخفِّف
امل ُحزنة امل ُح ِبطَة ،ولذلك فهو بحاجة َّ
عنه ح َّدة التَّوتُّر ،وما ال ّ
شك فيه أ َّن األخ "األكرب" غري مالئمِ ملثلِ هذه امله َّمة.

.2

ِّفل الذي مل يبلغ بع ُد العارش َة من عمره ،حتّى وإن كانت شخص ّيته ناضجة ،ويتح َّم ُل
الط ُ
أعبا َء املسؤول َّية ،ويت ّمتّع بنباه ٍة ج َّمة ،ومقدرة ج ِّيدة عىل امل ُجابهة ،يكو ُن هو نفسه
الصغري.
ُع ْرضَ ًة للخطر مبج َّرد أن ت ُلقى عىل عاتقه املسؤول َّية عن أخيه ّ

مالحظة:
تويص جمع َّية "بطريم" وجمع َّية "سالمة الطفل" ،بإلقاء هذه املسؤول َّية عىل األطفال الذين
تتجا َو ُز أعام ُرهم  12سنة.
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إقالع األطفال عن استعمال
احلفاضات:
يت ُّم استقبال األطفال الذين يتس ّجلون يف ال َّروضة دون االلتفات إىل كونهم قد أقلَ َعوا عن استعامل
السنة ال ِّدراس َّية بزيادة وعي أهل هؤالء األطفال بأهم َّية
الحفاضات أم ال .تهت ُّم املربِّ َية منذ بداية َّ
عمل َّية اإلقالع عن الحفاضات ومساعدتهم فيها ،إذ أ َّن هذه العمل َّية هي مبثابة خطوة إضاف َّية
إلكساب الطِّفل االستقالل َّية ،وت ُشكِّل مفتا ًحا مركزيًّا يف تك ُّي ِفه مع اإلطار الجديد.
تُ ْعتَبرَ ُ َع َم ِل َّي ُة اإلقالع عن استعامل الحفاضات عمل َّية تربويَّة لذلك من امله ّم التَّعامل مع الطِّفل
بحساسيَّة ،والعمل عىل زيادة شعوره بالقُدرة من خالل الوساطة العاطفيَّة ،والتَّعبري عن الثِّقة
ب ُق ُدراته.
من املح َّبذ إجراء حوار مع أهايل األطفال الذين يستخدمون الحفاضات ،مع ُمراعاة احرتام الطِّفل
أي ُمشا ّد ٍ
ات بخصوص نظافة الطِّفل يف ال َّروضة .إ َّن للتَّعاون بني جميع أفراد
وأهله ،واالمتناع عن ِّ
الطّاقم ،والتَّعاون املشرتك بني األهل وال َّروضة ،باإلضافة إىل تج ُّنب الغضب واالنفعال ،واستخدام
وسائل التَّشجيع والتَّحفيز ،مردود ايجايب يؤ ّدي حتماً إىل تحقيق ال ّنتائج املرج َّوة.
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