
 

 هـدارس للجويع
وصغار السن في التعلين   َدْهج األطفال الوعّولين  

الجاهع  دعن التعلينيوكننا  كيف

؟ (الدََْهجي)

 ..عن طريك 
 رحًٍٍ ٌٍّىالف إعشاء 

 ِذاسس ّٔىرعٍخ رطىٌش 

 ضغط ِٓ أعً رغٍٍش إٌظبَ فً اي

 اٌزؼٍٍُ

  رطىٌش صٍبصبد ورششٌؼبد

َْ  عٍخَد

  إٌغبد أصبٌٍت ثضٍطخ وغٍش ِىٍفخ

اد فً اٌّجبًٔ ٌٍزغٍت ػٍى اٌؼمت

 اٌّذسصٍخ

 يخٍك ثٍئخ رؼٍُ صذٌمخ ٌٍطف  

  إصزخذاَ ٌغخ ثضٍطخ واضحخ

 ِزّبصىخ

 عؼً اٌزؼٍُ ِّزغ  

  عؼً اٌزؼٍٍُ أوضش إسرجبطًب ثبٌحٍبح

 اٌٍىٍِخ واٌّىالف إٌّزٌٍخ 

 أْ األطفبي ٌزؼٍّىْ اٌمجىي ة

ربًٌ رزٕىع ثّؼذالد ِخزٍفخ وثبي

 أصبٌٍت اٌزذسٌش طجمًب ٌهزا

  اإلصزغبثخ ثّشؤخ وثإثذاػٍخ

 ٌإلحزٍبعبد اٌفشدٌخ ٌألطفبي

 اٌغٍىس  اٌّشؤخ فً طشٌمخ– 

إصزخذاَ وصبئذ ِشٌحخ وِىؼجبد 

 خشجٍخ وإطبساد صٍبساد لذٌّخ

 ًٌة رذسٌش رزؼبًِ إصزخذاَ أصب

ِغ وً اٌحىاس ثحٍش رضزغٍت 

 ٌزٕىع فً اٌحىاسي

 ٌٕشط وإصزخذاَ اٌزؼٍُ ا رشغٍغ

 ’ِٓ طفً إٌى طفً’أٔشطخ 

  رشغٍغ اٌّؼٍٍّٓ ػٍى ِشبهذح

ثؼضهُ اٌجؼض أصٕبء اٌزذسٌش 

 .واٌزؼبوْ ػٍى حً اٌّشبوً ِؼًب

  إششان أوٌٍبء األِىس وأػضبء

 اٌّغزّغ اٌّحًٍ فً اٌزؼٍٍُ

 

ِْغً)اٌغبِغ اٌزؼٍٍُ  فً الثذ وأْ  (اٌَذ

ٌزغٍش إٌظبَ ٌٍزٕبصت ِغ اٌطفً وٌٍش 

وٌش اٌّذسصخ ٌّىٓ أْ ٌىىْ رط. اٌؼىش

ِْغً)اٌغبِغ ٔزٍغًخ ٌٍزؼٍٍُ  ، أو  (اٌَذ

سثّب ٌزٍح اٌفشصخ ٌزؼزٌز ِّبسصبد 

ِْغٍخ أوضش ٌزُ  أًٌب وبْ اٌّضبس اٌزي.  َد

أْ  إرجبػه ، فزطىٌش اٌّذسصخ الثذ

 .ٌحذس 
 

الجاهع  ا ُنشجع التعلينلواذ

 ...:؟ آلنه(الَدْهجي)

  عٍّغ األطفبي لبدسوْ ػٍىثأْ ٌمش 

 اٌزؼٍُ 

 ٔظّخ اٌزؼٍٍٍّخ ألاٌهٍبوً وا ٌُضبػذ

وطشق اٌزذسٌش ػٍى اٌزىٍف 

 إحزٍبعبد عٍّغ األطفبي ٌّىاعخ

  ٌّىٓ أْ ٌضبهُ فً رحضٍٓ عىدح

 اٌزؼٍٍُ ِٓ أعً اٌغٍّغ

 ًَّّىٓ األطفبي اٌّؼّىل ْ ِٓ اٌجمبء ٌُ

 ِغ أصشهُ وِغزّؼبرهُ

  عزء ِٓ إصزشارٍغٍخ أوصغ ٔطبلب

ِْغً  ٌزؼزٌز ِغزّغ َد

 رفبلٍخ اٌشئٍضخ إل ٌزىافك ِغ اٌّجبدئ

 األُِ اٌّزحذح ٌحمىق األطفبي

 

تفاليت األهن الوتحدة لحموق إ
 (CRC) األطفال

لٍٓ ٌهُ اٌحك فً اٌزؼٍٍُ األطفبي اٌّؼّى

ٍِغ ، واٌّذاسس ػٍٍهب ِضئىٌٍخ رؼٍٍُ ط

وِغ رٌه فأوٌىٌخ إحزٍبعبد . األطفبي 

لٍٓ ٌٍضذ خبصخ ، ألطفبي اٌّؼّىا

ٌحزبط األطفبي . ٌخوٕهب أصبسوي

اٌطؼبَ واٌٍّغأ واٌحت لٍٓ اٌّؼّى

  .واٌحٕبْ واٌحّبٌخ واٌزؼٍٍُ 
 

رفبلٍخ األُِ اٌّزحذح ٌحمىق رؼًّ إ

ػٍى حّبٌخ ورؼزٌز حمىق  األطفبي

األطفبي ثّب فً رٌه األطفبي عٍّغ 

 .لٍٓ اٌّؼّى

  ػذَ اٌزٍٍّز:  2اٌّبدح 

  لٍٓحمىق األطفبي اٌّؼّى: 23اٌّبدح 

  اٌحك فً اٌزؼٍٍُ: 29و  28اٌّبدح 

 

إرغبهبد إٌغبثٍخ 

ِؼٍُ يِٓ ا
 

ِٕهظ اٌطفً فٍه  

هى اٌّحىس 
 

 

طشق رذسٌش 

 ِشٔه
 

 

ال رضشة وال 

 إػبدح اٌؼبَ
 

 

دػُ عٍذ ٌٍّؼٍٍّٓ 

 واٌّذاسس
 

 

إششان أوٌٍبء 

األِىس واٌّغزّغ 

 اٌّحًٍ
 

وصبئً رؼٍٍٍّخ 

 وأعهزح ِٕبصجخ
 

أصبٌٍت ثذٌٍخ 

 ٌزضمٍف اٌّؼٍُ

تطوير 

الودرست 

 

 
 ، ٍٔغٍشٌب   GCEN اٌفزٍبد األطفبي دأٍىدي ِبِىْ ، إٌّظّخ إٌٍغٍشٌخ ٌزّىٍٓ

 تغيير نظام التعلين
 

 (اٌذِغً)اٌغبِغ ضشوسح وعىد ٔهظ ٌٍزؼٍٍُ 

 :رو ِضبسٌٓ
 ٍٍُرغٍٍش أٔظّخ اٌزؼ 

  ػٕبٌخ ثبإلحزٍبعبد اٌخبصخ ثبألطفبي

 األفشاد

ِْغًا)اٌغبِغ ٌّؼٍىِبد أوضش ػٓ اٌزؼٍٍُ    : ٌُشعى اإلرصبي ثبٌؼٕىاْ اٌزبًٌ (ٌَذ
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