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 الجلسة األو� 
 

والتعل�م  اءالنم ك�ف يبدو 
ي مرحلة الطفولة  الجامع

�ف
 المبكرة؟  
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في مرحلة الطفولة  الجامع والتعلیم  اءالنم كیف یبدوالجلسة األولى: 
 المبكرة؟ 

 
 تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة جب  یالنقاط األساسیة التي  

 
 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 

 

 تعلم األطفال ذوي القدرات واالھتمامات المتنوعة.    الجامعةتدعم بیئة الطفولة المبكرة  •

  و المعلماتأ نی المعلم یتوجب علىإلى الكثیر من االحتیاجات األساسیة التي  حیاتھمفي السنوات األولى من   یحتاج األطفال •
 ستجابة لھا.   الا

سنوات  ال  خاللوالتي تتشكل  اءنمالمتعلقة بالتعلیم والالمحوریة قضایا الك بعض لأن ھنا التعلیم الجامع ومعلمات معلمو دركی  •
ً  والمعلمات المعلمون وسیدرك، الطفولةمن األولى الحرجة  مدى  رھاتأثی  قد یدومھذه السنوات  خالل أن تجارب األطفال   أیضا
 الحیاة.  

من  ألطفال اتمكن  وھي تلك البیئة التي  كال من العمر والفروق الفردیةتعین االعتبار تأخذ ان  یجبمبكرة الطفولة البیئة  تھیئة إن •
 .   میة في المستقبلی التعل للرحلة ساسحجر األتشكل   ھاوالتي بدور بناء مھارات تأسیسیة

  كمرحلة استعدادولیس   الوقت الحاضرفي   التطور على دعم األطفال حتى یتسنى لھمالتركیز تجارب الطفولة المبكرة  یجب على •
یمنح البدء في التعلیم وبالتالي قد ال األطفال الصغار   أعمار تتناسب المناھج التعلیمیة الموجودة في المدارس مع قد الللمدرسة.  
 میزة. أي  للطفل وقت مبكر  في األكادیمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. 

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 
 
 

حسب التسلسل الزمني من   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 الفیلم في االسفل 

 
   ۱۱:٤۳الي  ۳:۰۸
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 العمل  لورشات  أساسیة  انشطةأ)  (
 

 التنوع وتقدیر  قبول -1.1النشاط 
 
 60    دقیقة 

 
 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین القیام بإعطاء

 في الوقت الذي كنت فیھ طفالً.   والتأمل دقائق للتفكیر 10إلى  5 من الوقت المخصص. يفردبشكل  العمل •

بالراحة عند مشاركتھا. یجب أن تعطي  كقصة تشعر یمكن اختیاركنت طفالً.  ندماع تكاآلخرین بقصاالستعداد للمشاركة وإخبار  •
دقائق    4- 3 سیخصصكان ذلك مفیدًا.  إنالمالحظات  تسجیل واخذ یمكن. لآلخرین لمحة عن خلفیتك الشخصیة وتاریخك القصة

 .   والمشاركة  للتحدث كحد أقصى 
 مع المجموعة بأكملھا.   قصتھم  مشاركة أو مشتركة مشترككل  اطلب من

 
من األفضل للمشاركین مشاركة قصصھم في مجموعات أصغر  ف: إذا كانت المجموعة كبیرة، و المدربة أمالحظة للمدرب 

 لقصص بعضھم البعض.    والمشاركات كل المشاركین حتراما التأكد من الرجاءلتوفیر الوقت. 
 

 :  والمشاركات  اطلب من المشاركین

 التعلیق على أوجھ التشابھ بین قصص اآلخرین وقصصھم.   •

 التعلیق على االختالفات بین القصص.    •

 
 

 
یضاً  أ في حیاتنا و تجربة الطفولة. لقد كنا جمیعاً أطفاالً ونشارك  من خالل ھذا النشاط، نرى أننا نتقاسم 

 .   أعمام أو أجداد أو كعمات أو وأمھات مرة أخرى من خالل أدوارنا كآباء الطفولة خوض تجربة یمكننا 
 

لقد احترمنا بعضنا البعض من خالل تجارب مختلفة ومتنوعة، وذوو من خالل النشاط أننا  كما رأینا 
 .  التنوع قیمة لھذاأعطینا واآلخر عن االعتراف بالخلفیة المتنوعة والتاریخ الذي یتسم بھ كل منا 

 
كل األطفال من خالل  حترام افي بیئة الطفولة المبكرة   الجامعومن بین الخطوات الرئیسیة نحو التعلیم 

 االعتراف بتنوعھم.   التقدیر و
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 .  میز ونقدر اختالفنا وتنوعناوأن ن بعض تجارب طفولتنا أن نتذكر 

 المدربة بعرض:  أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 إدراك التنوع   – 2. 1النشاط 

 
 40    دقیقة 

 

 :  یرجى القیام بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةخالل ھذا النشاط، 

 بعضھم البعض؟   بین معھم. ما أوجھ االختالف تتعاملفي األطفال الذین تعرفھم أو   التفكیر •

 .  بھا ي یمكنكم التفكیرت التنوع الشكال أدقائق لكتابة قائمة بكل  5 الوقت المخصص ھو •

 
 المخطط التالي على ورقة كبیرة للعرض:    برسم و المدربةأیقوم المدرب 

 

 
 

 التعلیمات التالیة:   والمشاركات  المشاركین بإعطاء و المدربةأ م المدرب یقودقائق،   5 مرور بعد

 ).   خالل حلقة التدریب جسم آخر متوفرأي (أو  ر كرةی مربت  القیام •

 یشارك الشخص األول الذي یحمل الكرة عنصًرا واحدًا من قائمتھ.    •

  قسم : فيتھ فیھوضع مالحظ الذي یرید مكانالالمدرب ب . یخبر المشارك صقةیكتب المدرب العنصر على ورقة مالحظات ال •
 الفرد أو العائلة أو المجتمع.  

 یمرر المشارك الكرة إلى شخص آخر.   •

على   . ومرة أخرى، یكتب المدرب العنصرمن قبلیشارك الشخص التالي الذي لدیھ الكرة عنصًرا واحدًا من قائمتھ لم یتم ذكره  •
 .  ھاارك المدرب أین ینبغي وضع، ویخبر المشورقة مالحظة الصقة

 .  ة تضاف لما ذكرجدیدأي إضافة  ون ات والمشاركالمشاركحتى ال یجد النشاط ویستمر ھذا  •

 

المجتمع

العائلة

الفرد

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 .  ومختلفون متنوعین یمكن ان یكون علیھا األطفالالتفكیر في الطرق التي 
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ھذا  العناصر. یمكنك مناقشة  ن وضع تلكاكم أون حول ات والمشارك: قد یختلف المشاركو المدربة أمالحظة للمدرب 
. في نھایة النشاط، االختالف  سبب ذلكتدوین و حولھا یتم االختالفالتي  العناصرتدوین  طلب، أو  النشاطأثناء االختالف 

ن التنوعات قد تحدث على مختلف  أإلى المجموعة  یمكن اإلشارةھذه األفكار البدیلة.  یقوم المدرب أو المدربة بمشاركة
 األفراد واألسرة والمجتمع المحلي. المستویات بین 

 
 والمشاركات  المشاركین التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

من  لب الط یمكن في بدایة النشاط، .وھي لیست اإلجابات الوحیدة الممكنة ،لغرض اإلرشاد فقطھي  داخل ھذا اإلطار  األمثلة
  أفكارأیة  في نھایة النشاط، یمكن مشاركة. إذا لزم األمر ال عن ھذه الفئاتم مث ی تقد یمكنن كل فئة، وعفكرة  عطاءإ المجموعة

 .   لم یتم ذكرھا مدرجة في األسفل
 

 الفرد  
مثل  (العاطفي /االجتماعيالبعد ، لون البشرة، السمات البدنیة، المظھر، الجنسانیة، العرق، )، الموھبةاإلعاقةمثل (الجنس، القدرة  

 ).  الكالمتأخر  مثل لغة األقلیة، لغة اإلشارة،(، السلوك، التواصل  )ةاالنطوائی /االجتماعیةالشخصیة ، الصدمة، نفسیةالصحة ال
 

 العائلة  
، األسرة  اتالمؤسسالمقدمة من على سبیل المثال، األجداد كمقدمي الرعایة، األسرة المختلطة، الرعایة (الدین، بنیة األسرة 

  ، األصل العرقي، الحالة االجتماعیة)على سبیل المثال، لغة األقلیة، اللغة األجنبیة(، اللغة )ممتدة، األسرة الالطفل الوحیدالحاضنة، 
على سبیل المثال، مستوى المعیشة، (، مستوى تعلیم الوالدین، البیئة المنزلیة )على سبیل المثال، العاطل عن العمل (االقتصادیة  و

 ).  ینالرعایة، المسافر دورالمزرعة، الشقة،  –نوع المنزل 
 

 المجتمع  
أو مھنة   جغرافي بموقع مجتمع مرتبط قافیة؛ث األغلبیة، األقلیة مثالً؛ مجموعة لغویة أو إثنیة أو (الطفل  ینتمي إلیھالمجتمع الذي 

،  یندائمالأو  ینمؤقت ال والمھاجرات  ینمھاجرالمتعددة؛ المزدوجة أو الجنسیة ال واحدة أو الجنسیة ال  أصحاب(  مدنیةال حالةال ).معینة
 ).  والنازحات  النازحینالجنسیة، أو  وعدیمات ، أو عدیميوالالجئات أو الالجئین

 
 

  
 
(أو أي نوع آخر) سبباً   المعیقاتال تشكل أي من ھذه  یجب ان بیئة الطفولة المبكرة الشاملة، في  

الستبعاد الطفل من الوصول إلى التعلیم أو المشاركة فیھ. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التعرف على التنوع  
 واالستجابة لھ لتمكین األطفال من الوصول إلى التعلیم والمشاركة فیھ. 

 
 :  القیام بطرح السؤال التالي

 تم استبعادھم من بیئة الطفولة المبكرة ألي من ھذه األسباب؟    أطفالعن  یعرف أي من المشاركات والمشاركینھل  •

 و المدربة بعرض:  أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 مناقشتھا  تنبغي ھامة نظریة مسائل(ب) 
 

   عمر الطفلمع یتناسب الطفولة المبكرة  في مرحلة تعلیمالو ماءنال -3. 1النشاط 
 

 60    دقیقة 

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین بإعطاء یقوم المدرب أو المدربة

أشخاص من   ، على سبیل المثال:متنوعة من خلفیات المجموعاتأفراد والتأكد بأن   أشخاص 6إلى  5ن مجموعات من وی كیتم ت  •
 أدوار مختلفة في المنزل والمجتمع والعمل، إن أمكن.    أصحابمناطق جغرافیة مختلفة أو 

 :  مجموعتك في ومناقشتھاعن األسئلة التالیة  القیام باإلجابة •
 "الطفولة المبكرة" في مجتمعك؟  تنتمي إلى  ما ھي األعمار التي .1
 الطفولة؟  مجتمعك حول  یؤمن بھاما ھي المعتقدات والقیم التي  .2
 ن/مقدمواالطفولة المبكرة" في مجتمعك؟ ما ھي األھداف التي حددھا الوالد وتعلیم اءنم"مجال  ما ھو الغرض من  .3

   ؟الخصوصبھذا  والمعلمات حددھا المعلموناألھداف التي ھي ما والرعایة؟ 
ص األفكار على ورقة كبیرة ی لخرب أو المدربة بت یقوم المدتقدیم إجاباتھم عن السؤال األول. ب كل مجموعة تقوم دقیقة،  20بعد حوالي 

 على شرح أفكارھم وتحدید أوجھ التشابھ واالختالف بین المجموعات.   والمشاركات المشاركین ل منكیمكن تشجیع للعرض. 
 

 .   3و 2للسؤالین  السابقة ر العملیةاكریتم ت 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

الطفولة  عن التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة االعتراف بأن لدى الناس مفاھیم مختلفة عن  •
 المبكرة؛  

 احتیاجات األطفال والمجتمعات المحلیة؛ ب  تعلیم الطفولة المبكرة بربطالتفكیر  •

االحتیاجات  واللغة والتواصل و االعتماد على النفسإدراك أن األطفال لدیھم مجموعة من االحتیاجات مثل  •
 الرعایة.   تلك المتعلقة بحجم البدنیة واإلدراكیة واالجتماعیة و
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   والمشاركات نی المشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی 
 

یوضح ھذا النشاط أن ھناك أفكاًرا مختلفة حول  . وقد تختلف إجابات األشخاص بشكل كبیر" صحیحة " بحث عن إجابات ن ال نحن 
المشاركین على إظھار التعاطف والفھم للقیم نقوم بتشجیع المشاركات و. الطفولة المبكرةوتعلیم  اءحول نممرحلة الطفولة المبكرة و 

تعلم  ی : مثال، "أو ،إما"  التي تستخدم لغةبسیطة ال مقارناتال تجنب إجراءكما ن .  مناقشتھا تمت في حالوالمعتقدات المختلفة  
 .  یتعلّمون بأنفسھمویتعلم األطفال الصغار من اآلخرین :  من ذلك بدالً وحاول استخدام   .بأنفسھم أواألطفال الصغار من اآلخرین 

 
 :  یشارك فھا المشاركون والمشاركاتمثلة على اإلجابات التي قد األ بعض فیما یلي

 
 نطاق العمر  

0 -5   
0 -8   
3 -4   
0 -16   

 
 المعتقدات والقیم المتعلقة بالطفولة  

 براءة
 لطافة/ لطف 

 مشاغبة
   ضعفاء/ بحاجة إلى حمایة

 عائلة  قیمة لل یضیفون
 العبء  

   ومكانة وذو قیمة محبوبون
   یُرى وال یُسمع 

 یعتمد على االخرین  
 یعتمد على نفسھ

  یجب أن یحترم الكبار
 یستحق االحترام   

 
 الطفولة المبكرة في مرحلة  تعلیمالو النماء أھداف  

 تعلم الدین  
 التحضیر للمدرسة، على سبیل المثال، تعلم الحروف واألرقام  

 لطھي والتنظیف والرعایة الذاتیة  اكتساب مھارات عملیة، مثل ا
 االختالط مع األطفال اآلخرین 

 العنایة باألطفال حتى یتمكن األھل من العمل 
 ف المزید عن العالم  ااكتش

 تعلم التعلم كیفیة التعلم وحب 
 تعلم تقالید مجتمعنا والمجتمعات األخرى   

 عن أنفسنا  ر تعلم كیفیة التعبی 
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 :  كالتالي للعرض ر ورقة كبیرةی حضالمدربة بت یقوم المدرب أو 
 

 ذكریات سعیدة عن الطفولة  
 
 
 
 
 
 
 

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین بإعطاء یقوم المدرب أو المدربة

 ذكریات سعیدة من طفولتك.    3كتابة . العمل بشكل فردي •

 مع مجموعتك.   تم تذكرھاالذكریات الثالثة التي  مشاركة •

 كنقاط مختصرة.    كل مشاركة أو مشارك تجمیع ذكریات یتمفي مجموعات،  •

 إلى الورقة الكبیرة للعرض.  ویتم إضافتھاككل  مجموعة للسجلتھا المجموعة التي من كل مجموعة النقاط  أو ممثلة یقدم ممثل •

 
 

 
 

التغذیة، والمالبس، والنظافة   :تشملالتي قد  من األشیاء السنوات األولى، یحتاج األطفال إلى الكثیرفي 
مو یتوقف ن، ال األطفالالسنوات األولى من خالل الشخصیة، والسالمة، واالرتباط العاطفي، والنوم. 

الروابط العصبیة داخل   أیضاً. إن بسرعة تنمو األدمغةالطول والوزن فحسب، بل إن على زیادة  األطفال 
التفاعل  ، ومن شأن حیاة الطفلالدماغ تتزاید بشكل كبیر خالل ھذه السنوات أكثر من أي وقت آخر في 

الذي یغذي الجسم. إن تجارب األطفال في ھذه السنوات   كالطعام  أن یغذي الدماغ  والعاطفياالجتماعي 
في ھذه المرحلة الفریدة ینقسم غالباً إلى   نماءف تأثیراً یدوم مدى الحیاة. إن التعلم وال المبكرة الحاسمة تخلّ 

فئات: المساعدة الذاتیة واللغة والتواصل والمھارات البدنیة واإلدراكیة   5 ھنا مجاالت مختلفة. نستخدم
والعاطفي الذي یحتاج إلیھ األطفال  الماديعني الدعم والتي تتماعیة. كما أننا نضم "الرعایة" واالج

 الصغار لتحقیق كامل إمكاناتھم.  
 

  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 ":  الرعایةأجزاء مع عناوین المجاالت الخمسة باإلضافة إلى " 6ورقة كبیرة للعرض مقسمة إلى  یقوم المدرب أو المدربة بعرض
 

 احتیاجات الطفولة  
   والتواصلاللغة  المساعدة الذاتیة 

 
 
 
 
 
 

 

 ة إدراكی مھارات   مھارات بدنیة 
 
 
 
 
 
 

 

 رعایةال   ةاجتماعی مھارات 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

یظھر األطفال بشكل مختلف. یمكن استخدام أي تباین  وتطوراء بعض السیاقات نمستصنف  :المدربة و أ مالحظة للمدرب 
 للتطور والتعلم.    متمایزةك مجاالت لأن ھناب لتوضیح ل النشاط خالل

 
 

 قدم ما یلي:  
 

في مرحلة الطفولة المبكرة یمِكّن األطفال من التعلم والتطور في ھذه المجاالت   جامعوالتعلیم ال  اءإن النم
كل  مع  الجامعالتعلیم یتناسب  المعلمین واآلباء واألسر. المعلمات و الخمسة الرئیسیة بدعم ورعایة 

في مرحلة  التعلیممبادئ  علوم وبن والمربالمربیات و. یسترشد  االحتیاجاتمختلف  یتجاوب مع األعمار و
 األفراد.   و احتیاجات وقدرات األطفالاھتمامات والطفولة المبكرة وب

  
من اللوح   ىاالخرواحدة تلو  نقل النقاط  مع محاولة  الذكریات السعیدة التي قدمتھا المجموعات یقوم المدرب أو المدربة بمراجعة

  والمشاركات طلب من المشاركینیُ . مع تصنیفھا"احتیاجات الطفولة"   لخاص بالطفولة السعیدة" إلى اللوح ا" ذكریات  الخاص ب 
 الذي یناسب كل نقطة.    التصنیفاقتراح 

 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 والمشاركات   نیالمشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی
 

ئات على الفیتم االتفاق  القد .  یوضح المثال التالي كیفیة تنظیم اإلجابات من مخطط إلى آخر.  ستختلف اإلجابات على نطاق واسع
 .  أكثر من فئةھذه االحتیاجات تحت  تندرج ، وغالباً ما سالتي تندرج تحتھا االحتیاجات

 
 ذكریات سعیدة عن الطفولة  

 
 اللعب مع األشقاء  

 العناق
 األم   التواجد مع

 االستماع إلى قصص جدتي  
 غناء االغاني 

 المفضلة   األكالت
 المفضلة  تي تسلق شجر

 ارتداء مالبس جدیدة  
 قراءة الكتب  

 دراجتي الجدیدة  
 طالء السیاج    جدي فيمساعدة 

   األصدقاء المقربون
 

 
 احتیاجات الطفولة  

    والتواصلاللغة  المساعدة الذاتیة 
 ارتداء مالبس جدیدة  

 طالء السیاج    جدي فيمساعدة 
 

 االستماع إلى قصص جدتي  
 غناء األغاني 

 
   ةإدراكی احتیاجات   احتیاجات بدنیة 
 دراجتي الجدیدة  

 المفضلة  تي تسلق شجر
 

 قراءة الكتب  
 

 العنایة    ةاجتماعی احتیاجات 
 اللعب مع األشقاء  

 مع األم   التواجد
 ون المقرب  األصدقاء

 

 العناق
 المفضلة   األكالت

 
 

 
النماء والتعلیم في  تیسیر مناقشة جماعیة قصیرة تقارن بین احتیاجات األطفال المحددة ھنا وأھداف بعد القیام بتصنیف االحتیاجات، یتم 

 مرحلة الطفولة المبكرة التي نوقشت في البدایة. تسلیط الضوء على أي أوجھ اختالف أو أوجھ تشابھ.   
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 التعمق في قضایا محددة   )ج(
 

 الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

 االستعداد للمدرسة   •

 
  ةمدرسللاالستعداد  أسالیب – 4. 1النشاط 

 
 120-90      دقیقة 

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین بإعطاء یقوم المدرب أو المدربة

 الطفولة المبكرة:   مراكزجراء عصف ذھني مع المجموعة ككل حول االختالفات بین المدارس وإ •

 ما الذي یتم تدریسھ؟   −

 كیف یتم تدریسھ؟  −

   ؟والمساحات في كل من مراكز األطفال والمدراسالروتینیة كیف تبدو اإلجراءات  −

 
 اإلجابات على لوح أو لوح ورقي قالب.    كتابة

 
 الطفولة المبكرة   مراكز المدارس  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 التعلیم والتعلم.وبیئات دراسة االختالفات بین بیئة الطفولة المبكرة والمدارس من حیث المحتوى وأسالیب 
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 والمشاركات   نیالمشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی

 
على   المشاركینالمشاركات و لتشجیع األمثلةیمكن استخدام بعض ھذه كما . یمكن توقعھا اإلجابات التي لشكل فیما یلي أمثلة 

 .  النقاش
 

 الطفولة المبكرة   مراكز المدارس  
 ما الذي یتم تدریسھ؟  

 المحتوى األكادیمي  
 التدریس في القراءة والریاضیات  

 
 كیف یتم تدریسھ؟  

 توجیھ المعلمین   یعتمد أكثر على
 أقل   لعبوقت 

 التقییم/االختبارات
 

 ؟  والمساحاتكیف تبدو اإلجراءات الروتینیة  
كبر من أنسبة عدد المعلمین/المعلمات الي الطالب (عدد 

 الطالب لكل معلم/معلمة) 
 ساعات أطول بعیدا عن المنزل  قضاء 

 
 

 ما الذي یتم تدریسھ؟  
 یعتمد على اھتمامات الطفل  

 المالحظة  
 

 كیف یتم تدریسھ؟  
 یقوده الطفل نھج 

 ال یعتمد على توجیھ الطفل  نھج ال
   الطفلمع أو المربیة  تفاعل الُمربي

   في المستقبلالتعلم تخطیط  أو المعلمة المعلممواصلة 
 

 كیف تبدو اإلجراءات الروتینیة والمساحات؟  
 الموارد والبیئة المتاحة یعتمد على 

 والمشاركة   حركةحریة ال
 اتخاذ القرارات  

 
 

 
 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 أشخاص.  6أكثر من بھا كان  إنیتم تقسیم المجموعات إلى مجموعات فردیة مجموعات.  ثالث  القیام بتكوین •

ورقة العمل   على، والمجموعة الثالثة ب  1ورقة العمل   علىالمجموعة الثانیة و، أ 1ورقة العمل   ستعمل المجموعة األولى على •
   ج.  1
 

 ورقة العمل إلى المجموعة بأكملھا.    التي تناولتھا المفاھیم والقضایا بعرض كل مجموعة تقومدقیقة من التحضیر،  20بعد حوالي 
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 الجلسة الثان�ة  
 
ف الالعمل مع   معلمني

ي مجال التعل�م   معلماتالو 
�ف

   الجامع
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التعلیم   في مجال معلماتالومعلمین  ال: العمل مع الجلسة الثانیة
  الجامع

 
 أثناء ھذه الجلسة  مناقشتھایجب النقاط األساسیة التي  

 
 : النقاط األساسیة التالیة غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء  

 

 . دامجبشكل  ومعلمة معلمكل  عملالتأكد من كل طفل و شمولالتعاون لضمان  والمعلمات یمكن لفرق المعلمین •

جمیع لشمل   الزمالءمتخصصة العمل كجزء من فریق العمل ودعم ال ت مھاراالمعرفة أو ذوي ال والمعلمینات یمكن للمعلم •
 ین.  ات والمتعلمالمتعلم

المتعلمون في  المتعلمات و جھھاایوتشكل وسیلة مھمة لتحدید ومعالجة الحواجز التي  الجامعمن أجل التعلیم  اإلجرائیةبحاث األإن  •
تھم ثم اھي طریقة یمكن بھا للمعلمین فحص ممارس اإلجرائیةبحاث األالطفولة المبكرة والمشاركة فیھا. إن  مراكزالوصول إلى 

 لتحسینھا.  بشكل جماعيالعمل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

والمدربین  لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات 
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. 

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل الزمني من الفیلم   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 في االسفل 

 
 ۱٥:٥۷الي   ٤٤:۱۱
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   العمل لورشاتأنشطة أساسیة  أ)(
 

 الطفل  المحیط: الفریق 1. 2النشاط 
 

 40    دقیقة 

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین بإعطاء المدربةیقوم المدرب أو 

جمیع أسماء مكان العمل، دّون نفس من  الءیالت أو الزمأحد الزممن خالل العمل بشكل فردي أو في مجموعات ثنائیة مع  •
 .  ة الذي تعمل بھالمبكر الطفولة مركزمین في مات والمعلین والمعلات والموظفالموظف

لبعض تدریب أو مؤھالت  قد یكون عند االمحددة. سیكون للبعض أدوار مختلفة، و المھارات ، سجلكل شخصإلى جانب اسم  •
  خرینآلو  لقیام بالمزید، وسیكون للبعض مواھب خاصةحب اخرون ب آتمیز البعض في القیام بأشیاء مختلفة ویتمیز ی قد مختلفة، 

 في مجاالت محددة.   ات خبر

 
 قدم ما یلي:  

 
 

ین تحدیات جدیدة مع كل مجموعة  ات والمعلمالمعلم یواجھ كل طفل یتطور بطریقة فریدة. وھذا یعني أن
. تساعدنا مشاركة المخاوف واإلنجازات واألفكار والتجارب مع الزمالء على الطالبفردیة من 

واجھھا  نین. إذا كانت ھناك مشكلة لم  ات والمتعلماالستجابة بشكل مناسب لالحتیاجات المتنوعة للمتعلم
الفریق تقدیم أفكار أو  أفراد فریق للعمل معھ. یمكن ألحد  نا. لدیبمفردناحتاج إلى مواجھتھا ن من قبل، فال 
على التعاون والعمل  الجامعفي موقف مماثل. یتم بناء التعلیم  االستجابة من تجربة شخصیةشرح كیفیة 
 الجماعي.  

 
  

 الرئیسي من ھذا النشاط  الغرض 
 

والنظر في الوقت المناسب للبحث    الفریقعلى التعرف على مجموعة الخبرات المتوفرة في المربین والمربیات تشجیع 
 مزید من الخبرات.  العن 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 على ورقة كبیرة للعرض أو على لوح.    المالحظات وتدوین  یقالعمل ضمن فرھني حول فوائد ذتیسیر جلسة عصف  یتم
 

 والمشاركات  نی المشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی 
 

 : ھا بعض ھي وھذه   ،ریقف في العمل منناتجة  الاإلیجابیات ھناك العدید من 
 .  أكثر ثراًء من أي فردتجعلھ ات بمجموعة من المھارات والمعرفة والخبر بجمیع أفراده یتمتع الفریق −

ً  فكیرھموت  مع بعضھم البعض الفریق  أفرادومن خالل مشاركة  − .  الخبراتو المعرفةدائرة توسیع  ألفراد الفریق یمكن سویا
 . وأكثر من ذلكالعمل على تحقیق األھداف المشتركة  أیضاً یمكن للفریق 

 .  إلى النقاشمختلفة وخبرات مھنیة أعضاء الفریق وجھات نظر  یضیف −

 .  الجیدة والتعلم المھني والتحفیز اتدعم الممارس من أجلبعضھم البعض وتشجیع یمكن ألعضاء الفریق مساعدة  −
 

 
 

 
  ھذاتباع اجمیع األطفال من خالل على شمولي  تعود الفائدة بشكلإن األطفال لھم الحق في التعلم معاً، و

و  أ ،والمتعلمات غرف منفصلة لبعض المتعلمینلیس ھنالك ، الجامعة. في بیئة الطفولة المبكرة النھج
أعضاء   ویتمثل دور .مسؤولین عن بعض األطفال أو مساعدي معلمینمخصصین ین ات ومعلممعلم

یقوم  احتیاجات أخرى في أن یكونوا جزءاً من الفریق وأن أي خبرة في مجال اإلعاقة أو ذوي ال الفریق 
المعلمین  جمیع یشكل  لذا  . في عملیة التعلم والمتعلمات إشراك جمیع المتعلمین  فيزمالئھم كل منھم بدعم 

ً   والمساعدین جزءاً   من فریق التضمین.   أساسیا
 

  

 ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  خالل 
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 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء
 

 
  خالل النشاط  قائمة التنوع التي تم تطویرھا  یمكن مراجعة، 2. 1النشاط  بإجراءفي حال القیام : و المدربة أ مالحظة للمدرب 

 .  باألمثلة المحتملة لھذا النشاط كقائمة 2.1 النشاط أمثلة اإلجابات في أو استخدام

 بقائمة فریقك ومھاراتھم الفردیة.  2. 1النشاط  قائمة التنوع التي طورناھا فيمقارنة  •

 التنوع.   أشكالفریقك والتي قد تكون مفیدة لدعم بعض  لدىد الخبرة التي ی حدت  •

 عمل قائمة بالخبرة التي تعتقد أنھا مفقودة.    •

 ین إجاباتھم. ات أو متطوعمتطوع 5أو  4ینبغي أن یشارك  •

إن ، المفقودة في مجتمعاتنا. على سبیل المثال اتالعثور على الخبر عن كیفیة بإجراء عصف ذھني مع المجموعة بأكملھا القیام •
، أو قد نحتاج  الفریقلیكون جزءاً من  اللغوي اھمن مجتمع  أو متطوعة نحتاج إلى متطوع فإننا قدلغة أقلیة،   تحدثت  ةكان لدینا طفل

نصائح  تقدیم الختصاصي معالجة الكالم ال یمكن كمافي الكالم،   صعوباتعاني من ت  ةلغة اإلشارة لطفل ومعلمة إلى خبرة معلم
 للفریق.    خبرات بھذا الشأنالو

 
 

دور الوالدین/مقدمي الرعایة، واألخوة وأفراد   یتناولعلى الرغم من أن ھذا النشاط ال  :و المدربة أ مالحظة للمدرب 
الذي  ھ ال بد من التأكید على دورھم المركزي الطفل، إال أن الذي یدعم الفریق  ضمنوأھمیة وجودھم األسرة اآلخرین 

ات  ر المشاركاخب إو اأھمیتھیتم التأكید على ، ت ھذه الفكرة في النقاشمرحلة الطفولة المبكرة. في حال ورد في  یلعبونھ
 ب).   4النشاط المھم ( رین بأن ھناك نشاطاً آخر مكرساً بالكامل لھذا الدووالمشارك

 

 

 
 مخطط الفریق   –ھذا النشاط تطبیق محتمل ل

 
 20    دقیقة 

 
 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

دون ذكر أي أسماء أو تحدید (معھ   لأو یعم ھ تنوع یعرف ذي  مثال لطفلب   ینات والمتدرب تدرب ینبغي أن یشارك أحد الم •
 ).  تفاصیل

تقدیم   بإمكانھمخبرة والمعرفة وال من أصحاب  أنھمیرون كل من قد  أسماء اقتراحن اآلخرین والمتدربی ات تدرب لمعلى ا •
 .  المساعدة أو المشورة وفقاً لنوع التنوع الذي یتسم بھ الطفل

 
 .  كل االقتراحات إلى رسم تخطیطي مع وجود الطفل في الوسط ضافةإیمكن 

 
 .  التمرین إذا سمح الوقت بذلك ةتابعمطفل آخر ومثال لر التمرین مع ی كریتم ت 
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  مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا )ب(
 

 المسؤولیة المشتركة  -2.2النشاط 
 

 60   دقیقة 

 
 

 
 

على   طفالعم األیتم دكما ، الجامعةفي بیئة الطفولة المبكرة  والترحیب بجمیع األطفال دیر قت یتم 
 قران.   األلمشاركة والتفاعل واالستكشاف واللعب والتعلم إلى جانب  ا

 
ي أنظمة التعلیم الخاص، یتم  ف. فو التربیة الخاصة)أ( للتعلیم الخاص  جدید ُمسمى الجامعالتعلیم  ال یعد 

یتم  علیھ و  ،" ةخاص  احتیاجاتذوي  "عادیین" أو "  أطفالین على أنھم إما ات والمتعلمتصنیف المتعلم
  دفری  كل متعلم ندرك أن  الجامع،التعلیم  بیئة أما في".  ة" أو "خاصة"عادی بیئة تعلیمیة فيالطفل   إدراج

ندرك  من خالل ھذه البیئة التعلیمیة الجامعة فإننا بیئة تعلیمیة واحدة حاضنة للجمیع. ھناك أن من نوعھ و
 ین.   ات والمتعلموالمتغیرة لجمیع المتعلمالفردیة الحاجة إلى االستجابة لالحتیاجات 

 
في مجتمعھم  الواقع  مركز الطفولة المبكرة یتوجھون إلى أطفال   5في ھذا النشاط، سنتعرف على  

التعلم والتنمیة    تعیق عملیةحواجز   قد ینتج عنھااختالف أو تنوع  ھؤالء األطفال كل منلدى   المحلي.
 والمشاركة.  

 
 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 

 . داخل كل مجموعة  )أ  2 ( ورقة العمل دراسات الحالة الخمس القصیرة في  وقراءة مجموعات 5ن ی كوالقیام بت  •

 دقائق.   10 وتدوین اإلجابات ھو  الوقت المخصص لقراءة الدراسات والتفكیر في األسئلة التالیة •

 كیف یمكن جعل الموقف أكثر شموالً؟   −

 ھذا الطفل؟   واستیعاب شمولمسؤولیة تقاسم ین ات والموظفكیف یمكن لجمیع الموظف −

 
 

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

من خالل  والمتعلمات وذلك مشاركة جمیع المتعلمین زیادة تفاعل وعلى إدراك كیفیة من المربین والمربیات كل تشجیع 
 . عملیة الدمج مع الفریقمسؤولیة  الحث على مشاركة

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 لتقدیم اقتراحات المجموعة إلى المجموعة بأكملھا.   أحد األعضاءكل مجموعة تختار دقائق،  10بعد 
 

 أي وجھات نظر مختلفة.    ةناقشمع االقتراحات على ورقة كبیرة للعرض وی جمیتم ت 
 

 والمشاركات  نی المشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی 
 

التفكیر في كیفیة زیادة   على والمشاركات المشاركین ذا النشاط ھو تشجیعھ ال توجد إجابات صحیحة أو خاطئة، والغرض من
یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه كأمثلة   .دمج مع فریق التدریس األوسععملیة ال كل طفل ومشاركة مسؤولیة  وتفاعل مشاركة

 .  إذا لزم األمر
 

مركز إعادة   يمدربأحد عرض .  ابھ للتجول ا تعلم كیفیة استخدامھ إلىولكنھ یحتاج  ةعصا أو عكاز على  مؤخراً  حصل  طفل كفیف
     ھذا الطفل التأھیل المجتمعي أن یأتي إلى مركز الطفولة المبكرة وأن یقدم الدروس ل 

حتى یتسنى لھم دعم تعلم الطفل بعد   حركة الطفل وجیھت أسالیب  في تعلمموظفي المركز    یساعدأن  ة أو المدرببوسع المدرب  −
 .  الدروس

 . یمكن أن یتم تدریب الطفل أثناء نشاط جماعي حیث یقوم جمیع األطفال باستكشاف البیئة معًا −

م محاولة دمج ھذه الدروس ضمن الروتین الیومي داخل  ، ثم یت على إعطاء الدروس ات أو المعلمینیمكن تدریب أحد المعلم −
 . في المركز  فریق التدریسمن خالل التطبیق مع  ھ وخبرتھ المكتسبة تعلم ما رك ھذا المعلماأن یشكن مالمركز، كما ی 

 
یقضي ھذا الموظف  . یتحدث أحد العاملین لغة الطفل. مجتمعھلغة االغلبیة في   تعلمیأن  انھیرید  والداه. طفل یتحدث لغة أقلیة

 .   لروتین الیومياكذا فھم اآلخرین و على الكثیر من الوقت خاصة مع ھذا الطفل لمساعدتھ  

 .  في اللغة التي یتحدثھا الطالب  ساسیةخرین بعض العبارات األاآل العامالت والعاملینجمیع بتعلیم لموظف قوم ای  −

مركز  في بشكل دوري ومتكرر التي یتم استخدامھا  المرافقو بعض األدوات بأسماءالصقة یمكن للموظف وضع بطاقات  −
 .  أیضاً عبارات مفیدةتتضمن البطاقات وقد . األسماءھذه ین ب ات والموظفالطفولة المبكرة لتذكیر الموظف

   .في بیئة التعلیم  واستخدامھا ة الموظفین شراء بعض األغاني والقصص من لغة االقلی الموظفات ویمكن لجمیع  −

  مع األطفال األغاني واأللعاب والقصص مشاركةالحضور للمركز لب أحد الوالدین أو أحد أفراد المجتمع المحلي  قومی یمكن أن  −
   . بلغة األقلیة

 
  فقد قاموا بتخصیصلذا .  ألطفال اآلخرینقد تلحق الضرر بافریق العمل قلق من أنھا ة بعض السلوكیات العنیفة، وطفللدى ھذه ال

 .   األطفال اآلخرینعب معھا بشكل منفصل عن أحد الموظفین لل

 .   دارة السلوكمھني یتعلق بإفي تدریب ین ات والموظفجمیع الموظفقد یشارك  −

 .   كل أفراد الفریق خطة عمل تتضمن أدواًرا لقد یجتمع الفریق لوضع   −

ھ في حال  فعلغي السلوك المقبول وما ینب وتعریف  تحدیدكیفیة األطفال لتعلیم فرصة ھذه الون یات و المرب المرب قد یغتنم  −
 .  البالغینأحد  غیر مقبول من األطفال اآلخرین أو منا واجھوا سلوك

 
 .   منفصلة لتطویر لغتھ ومھاراتھ المعرفیةمعھ على طاولة یقوم معلم مختص بزیارتھ كل اسبوع والعمل  . داون لدیھ متزامنة  طفل
بعد ذلك أن یجد  شخصیمكن لھذا ال. صخت التعلیم الم  على أساسیاتین ات أو الموظفتدریب أحد الموظفص خت یمكن للمعلم الم −

 .  في االنشطة الیومیة أسالیب التعلیملدمج طرقا 

بدالً من ) اونذو متالزمة د ل  الطفأصدقاء وأقران تتضمن (ل مع مجموعة صغیرة من األطفال  العمص خت بوسع المعلم الم −
 .   اقصائھ

التي یمكن أن تفید في العملیة واالستراتیجیات  سالیب األلتقدیم  العملورشة عمل لفریق  یقودأن  المختصللمعلم یمكن  −
بشكل دوري للحصول على التغذیة الراجعة واإلجابة عن أي   بیئة التعلیمزیارة  المختصیمكن للمعلم . ھذا الطفلالتعلیمیة ل

 .   أسئلة أو تقدیم المزید من األفكار
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بالتأكد من إمكانیة  المعلم یقوم ھذا . معلّم مساعد ویحضر معھ  مركز الطفولة المبكرة إلى إعاقاتعدة یحضر طفل یعاني من  
 . التي تحدث داخل المركز الطفل في كافة النشاطات مشاركة

 یتشاركبھذه الطریقة، . فریق التدریس المتاح لدعم أي طفل أو موظفجزءاً اساسیاً من  یمكن أن یكون المعلم المساعد −
   . حجم الرعایة األكبر الذي یحتاجھ ھذا الطفلاالستجابة لمسؤولیة الجمیع 

 
 

 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

فكر في موقف في  لن من مكان العمل نفسھ،  الءیالت أو الزمأحد الزممن خالل العمل بشكل فردي أو في مجموعات ثنائیة مع  •
 دعم االحتیاجات المتنوعة للطفل من قبل شخص واحد أو عدد قلیل من األشخاص.    من خاللھ  مركز الطفولة المبكرة یتم

كن  امأفي  اجتماع الفریق التالياستخدامھا في  لنالیتسنى دّون ھذه الفكرة ن نا الطریقة التي یمكن بھا تقاسم المسؤولیة. ولنتأمل ھ •
 كاقتراح لتطویر ممارسات أكثر شموالً.    ناعمل

إذا كان ھذا الطفل   ةخاص عمل  ووضع خطة األمثلة السابقة  حدأ یمكن استخدامالتفكیر في مثال في مركزك،  باإلمكانإذا لم یكن  •
 یحضر إلى مركزك.   
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 التعمق في قضایا محددة   )ج(
 

  الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

   ئیةجرااإلبحاث األ •

 جرائياإلبحث ال -3. 2النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 
 

 
الزمالء والطالب  مع في بیئة التعلیم  كفریقین العمل ات والمعلملجعل التعلیم أكثر شمولیة، یمكن للمعلم

في الوصول إلى   والمتعلمونات تحدید ومعالجة الحواجز التي یواجھھا المتعلملوجھات تقدیم الرعایة 
لتعامل مع ھذه ل  نھج مجرب  اإلجرائیةبحاث تعد األ . في بیئات التعلیم المختلفةالتعلیم والمشاركة فیھ 

 .   القضایا
 

من تعلیمیة شاملة یكون أكثر فعالیة واستدامة عندما یشارك في العملیة  وبیئاتالتقدم نحو إقامة نظم إن 
األفراد، فال   والمتعلمینات یعني التكیف مع احتیاجات المتعلم الجامعوألن التعلیم  .یحتاج ھذا التغییر

یمكن  بدیلة طریقة التجریبیةبحاث  األ  . تعدلكیفیة القیام بذلك"وصفة واحدة"  أو   یوجد برنامج واحد
فرصة أخرى   تعطي ھذه األبحاث .  ھوتنفیذ التغییر المراد تحقیقتخطیط لاستخدامھا لات والمعلمین  للمعلم

 الرعایة.  جھات تقدیم و واألمھات لفریق التدریس للعمل معاً وإلشراك المتعلمین واآلباء
 

 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 في أي بحث من أي نوع.    ان اشتركتارفع یدك  •

 .   شكل مقتضبعملیة البحث التي شاركوا فیھا ب  بنعم  جابأمن م 4أو  3ینبغي أن یصف  •

 
 .  عرض تقدیمي " بوربوینت" على شكل ورقة كبیرة للعرض أو شریحة  )ب  2(ورقة العمل  عرضیقوم المدرب أو المدربة ب 

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

قدرات  على كعملیة للتعرف على الحواجز التي تحول دون اإلدماج و اإلجرائیةبحاث األین ب ات والمعلمتعریف المعلم
 االستجابة لھا.   كیفیة و  واالحتیاجات المختلفةاألطفال  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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یود  . ممارسات التعلیم الجامعمرحلة الطفولة المبكرة في تحسین ومعلمات یرغب فریق من معلمي 
 .   ذوي خلفیات متنوعةاألطفال   ومشاركة وتعلم  من خالل زیادة حضور الدمج العمل على زیادة  فریقال

 
 یحدث.   عما واالستفسارإلى الموقف  بالنظر  التجریبیة  بحاثاأل تبدأ 

 
وما یمكن القیام بھ  الحالي الوضع حدوث واستمرار  في السبب وراء التفكیر الخطوة التالیة في وتتمثل

   تحسین ھذا الوضع.على نحو مختلف ل
 

قد تؤدي  أفكار مختلفة  تجربة المعلمون والمعلمات من خاللھا یحاول إجراءاتاتخاذ  ینتج عن ھذا البحث  
 یر الوضع. یلتغ

 
  الوضعإلى  في ھذه المرحلة المعلمون والمعلمات  ینظر دوریة، لذا یجب أن تكون اإلجرائیةبحاث األإن 

 ذلك.  الذي یمكن فعلھ بعد   ، ماا یحتاج إلى تغییر ا إذا كانت األفكار قد نجحت أم ال، ملتحدید م مرة أخرى 
 

التي تتم في مرحلة  الدمجباستمرار في عملیة  التأملالتدریس ومن خالل ھذه العملیة، یستطیع فریق 
 سینھا.   والعمل على تحالطفولة المبكرة 

 
 

فیھا أي    اإلشارة إلى أوجھ الشبھ أو االختالف بین عملیة بحث اإلجراء وعملیات البحث التي شارك والمشاركات اطلب من المشاركین
 المشاركون.   من المشاركات و

 
 والمشاركات   نیالمشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی

 
 . إذا لزم األمر في النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات

 
 أنواع أخرى من البحوث     اإلجرائي  البحث 

   واضحة   البدء والنھایة نقطة ال توجد نقطة نھایة ثابتة  
 عادة ما یتم إجراء البحث من قبل أشخاص خارجیین  بیئة الطفولة المبكرة   أشخاص من داخل  یقوم على البحث

الخبرات القائمة   و أالمعرفة  والباحثات الباحثون یملكقد ال  بیئة الطفولة المبكرة  یستخدم المعرفة والخبرة الموجودة في 
 على العمل في بیئة الطفولة المبكرة  

األطفال واألسر  قد یشمل  تقوم على جھد جماعي وتعاوني
 والمجتمع المحلي  

 عادة بمفردھم  والباحثات  ونالباحث یعمل 

تخاذ  النتائجھم آلخرین بتسلیم  والباحثات  یقوم الباحثون أساسیاً من اجراءات التغییر  جزءاً   والباحثات  یشكل الباحثون
   اإلجراءات الالزمة

 

 
  

 المدربة بعرض:   أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 التعلیمات التالیة:   والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 ن البحث.  ودوفي مرحلة الطفولة المبكرة ھم الباحثون الذین یق المعلمون والمعلماتفوائد كون  لنذكر •

 على ورقة كبیرة للعرض.  تدوینھا  أو المدربة مشاركة إجاباتھم ویمكن للمدربالمشاركین والمشاركات ینبغي على  •

 
 والمشاركات   نیالمشاركمن توقعھا مكن اإلجابات المحتملة التي ی

 
 . إذا لزم األمرفي النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات 

 

بأن التغییر ضروري أو عملي عندما یكون أولئك الذین یروجون للتغییر من   نی ات والمربی المربی یكون من الصعب إقناع  قد −
 .   خارج غرفة الصف

  للممارسات التعلیمیةعرف على الجوانب الفعالة والشاملة في الت  المربیات والمربیین اإلجرائیةبحاث األیمكن أن تساعد  −
 .  وفھمھا ومشاركتھا

غیر الفعالة أو غیر الشاملة   اتممارسمن ال في التعرف على جوانب المربیات والمربیین اإلجرائیةبحاث األیمكن أن تساعد  −
 .  تغییرھاالعمل على و

 .   العمل والممارساتوإجراء تغییرات في  والتفكیر النقدي التأمل المنھجينحو   المربیات والمربیین اإلجرائیةبحاث األتوجھ  −

 .   إقناع اآلخرین بقیمة التغییر على المربین والمربیات كالً من اإلجرائیةبحاث األیمكن أن تساعد  −

  جھات تقدیمواألطفال وفي التحدث عن الدمج مع الزمالء  كل من المربیین والمربیات اإلجرائیةبحاث األیمكن أن تساعد  −
 .  ھو أساس التغییر المستداموھذه خطوة ھامة في بناء التزام مشترك وفھم مشترك تُعد . الرعایة

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 .   جرائيبحث اإللا من خالل عملیة  مكن معاینتھاالتي ی  للدمج ممارستك أحد جوانب في بیئة طفولتك المبكرة وفي  القیام بالتفكیر •

 ین.  ات والمعلممع فریق المعلم ئياالجرابحث الدورة في بدء لدّون سؤاالً بحثیاً محتمالً ل •

 ؟  كیف یمكنك جمعھا؟  الوضع الحالينظر" في ال"لبدء في الخطوة األولى و ما المعلومات التي تحتاج إلیھا ل •

 
 مشاركة أفكارھم مع المجموعة.   او متطوعات لب من ثالثة أو أربعة متطوعینالمدربة بالطیقوم المدرب أو 
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 الجلسة الثالثة  
 

كل    واحت�اجات فهم تطور 
 طفل 
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 كل طفل واحتیاجات : فھم تطور الجلسة الثالثة
 

 تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة جب  بالنقاط األساسیة التي  
 

 
 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 

 

 ودعمھا.   الھتمامات الفردیة لكل طفلاالنتباه إلى مواطن القوة وا  على الطفل بأساسات تطورتساعدنا المعرفة  •

واھتمامات وقدرات  قوة  ال" في مرحلة الطفولة المبكرة یساعدنا في التركیز على مواطن نقاط القوةإن استخدام نھج یستند إلى " •
المعرفة   أن األطفال لدیھم التعلیم الجامع ات ومربومربی  یعرف. رید بناء وتطویر ما ھو موجود لدى كل طفلاألطفال. ن 

 التي یمكن استخدامھا للتعلم.   سلوكیاتوالمھارات وال 

وھي عملیة دینامیكیة ومعقدة  تطوریرى بأن الضمن مفھوم أوسع   تكون الطفلتطور  للعالمات الفارقة في مراحلأفضل استخدام  •
جراء التشخیصات، أو مقارنة األطفال  إلھذه العالمات ، ال تستخدم الجامعللطفل. وفي التعلیم  الكاملةصورة المن  واحد جزء

 .  ھمإقصاءبعضھم ببعض، أو 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع أمكن. والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما 

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل الزمني من الفیلم   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 في االسفل 

 
 ۲۰:٤۷الي   ۱٥:٤۷
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 العمل   لورشاتأساسیة   أنشطة(أ)  
 

 المعرفة الحالیة بتنمیة الطفل  -1. 3النشاط 
 

 60   دقیقة 

 
 

 
مالئمین من الناحیة اإلنمائیة لكل طفل.    الجامعةینبغي أن یكون النمو والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

القیام   یستطیعلدیھم معرفة بما یمكن أن یفعلھ كل طفل بمفرده وما ال  المعلمون والمعلماتوھذا یعني أن 
 الطفل.   وتنمیة وتشجیع ھذه المعرفة لدعم تعلیم  المعلمون والمعلماتبھ. ویستخدم  

 
في مرحلة الطفولة المبكرة فھم أساسي لما    المعلمون والمعلماتوفي الوقت نفسھ، ینبغي أن یكون لدى  

. كثیراً ما یطلق على ھذا المجال من المعرفة "تنمیة الطفل"، وتُسمى تعلمھ وتطویره ألطفال یمكن ل
 ".   العالمات الفارقة في مراحل تطور الطفلالجوانب الرئیسیة للتعلم والتنمیة لمختلف المراحل "

 
   .) أ 3(  من ورقة العملر خمس مجموعات من البطاقات المقصوصة ی حضیقوم المدرب أو المدربة بت 

 
 :  التعلیمات التالیة والمشاركات المشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

تشمل ھذه  مجموعات. تركز كل مجموعة على مجال مختلف من التعلم والتطویر.  5یتم تقسیم المشاركین والمشاركات إلى  •
 اتیة، واالجتماعیة، والبدنیة، واإلدراكیة، واللغة، واالتصال  : المساعدة الذالمجاالت 

    الخاص بك تطورالتعلم والمجال مراحل تطور الطفل الخاصة ب  العالمات الفارقة فيإلیك مجموعة من البطاقات التي تتضمن  •

 تتمثل مھمتك في فرز البطاقات بالترتیب الذي یتم تعلمھ عادة.   •

 
 جابات.  اإلمن  للتحقق ب) 3ورقة العمل كل مجموعة ورقة إجابات ( اءعطیتم إدقیقة،  15بعد حوالي 

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 الرئیسیة واستخداماتھا في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة.    النموالنظر في مراحل 
 مختلف المراحل الرئیسیة.   في  األطفال  متابعةالتفكیر في طرق 

 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 طلب من المجموعات مشاركة إجابات األسئلة التالیة:  یُ 

 ؟ ذلك ذا كان األمر كذلك، فلماذا تعتقدھل كان من السھل أو الصعب ترتیب المراحل الرئیسیة؟  إ  •

 ؟ ذلك ھل كان ترتیب بعض األحداث الرئیسیة أسھل من غیرھا؟  إذا كان األمر كذلك، فلماذا تعتقد •

 
 قدم ما یلي:  

 
الذي یعد إحدى القوائم العدیدة المختلفة    )دلیل المخارج(ھذا النشاط من  العالمات الفارقة فيتم أخذ 
، إال أنھا  اثنتین   یوجد تشابھ بین قائمتینانھ التطور األطفال. ورغم  مراحل  لعالمات الفارقة فيا لتحدید 

العالمات الفارقة في مراحل نماء وتطور . ولكن " "نموذجي التطور "ال جمیعاً تمثل على نطاق واسع  
وتؤثر السمات الفریدة لكل طفل   .قواعد ثابتة  ت بمرونة ولیس یمكن استخدامھا" ھي مبادئ توجیھیة  الطفل 

حدوث النقاط الفارقة في مراحل تطور   فیھا على سرعةنمو یالتي   المواقعمجتمع المحلي والو ةعائلكال
    .ومدى أھمیتھاالطفل 

 
 طلب من المجموعات التفكیر في السؤال التالي ومشاركة إجاباتھم:  یُ 

ھل تعتقد أن الترتیب الذي تم إعطاؤه على ورقة اإلجابات صحیح بالنسبة إلى الطالب الذین تعرفھم؟  وإذا لم یكن األمر كذلك،   •
 فلماذا؟  

 
 

ھي إرشادات عامة توضح لنا ما یجب أن نتوقعھ وتساعدنا   العالمات الفارقة في مراحل تطور الطفلإن 
في مرحلة الطفولة المبكرة أن   ینات والمعلمالمعلماعتیادي. وال یتوقع من  في مالحظة أي شيء غیر

ن نمو الطفل  یكونوا أخصائیین طبیین یشخصون حاالت اإلعاقة أو الحاالت الصحیة. ومع ذلك، فإذا كا
ا ھو متوقع، فإن التماس الدعم من خدمات الصحة وإعادة التأھیل قد یحول دون أن یصبح  مّ ع خارج

 ومستمر. التأخر في النمو بمثابة ضرر دائم 
  

خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض ما یلي:   
ة       

 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض ما یلي:   
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   ةالمالحظ – اختیاري  إضافينشاط 
 

 60    دقیقة 
 

 .  األطفال وقدراتھم اھتماماتوسیلة بسیطة وفعّالة لتقییم  المالحظة إن 
 
 

 
شعر حتى  ن أحیانًا السیر من مكان إلى آخر دون رؤیة أي شيء تقریبًا؟ بل وقد  ناھل الحظت أنھ یمكن

 .   ذلك المكانإلى   لووصال من كیفیة  ینغیر متأكد نابأن
 

الحظ رائحة الھواء ولون ن.  العدید من المعالم واألصواتالحظ نسیر ببطء ون في أوقات أخرى، 
سمع  ن. الحظ األنماط الموجودة في المباني أو الطریقة التي یعكس بھا الضوء األشجارن. الزھور

، وھذا یؤدي إلى الفضول  ةومتقبل ةمنفتح إن طبیعتنا . السماء يصوت زقزقة الطیور أو طائرة تحلق ف
 .  والتساؤل

 
غالباً . حتى یصبح من الصعب حقاً مالحظة أي شيء في بیئة الطفولة المبكرة غالباً ما یحدث الكثیر 

نتقل من طفل إلى آخر أثناء  نإنجاز كل شيء، فللتمكن من  على قدر عاٍل من االنشغالكون نما 
 .   مشاھدة الغرفة بأكملھا للتأكد من أن كل شيء على ما یرام 

 
مشاھدة األطفال إن  .سماع المزید من األصوات ورؤیة المزید منھا ناقلیالً، یمكن بطئ ن ولكن عندما 

تعلم ما یھمھم، وما یضع ابتسامة على لو  لتعرف علیھم ل  یمنحنا الفرصة واالستماع إلیھم بفضول
 .مالحظةا ما نعنیھ بالوھذ. وجوھھم، وما یعرفونھ وما یمكنھم فعلھ

 
 التعلیمات التالیة:   والمشاركات مشاركینال بإعطاء یقوم المدرب أو المدربة

   .)1. 3( النشاطفي نفس المجموعات الصغیرة مثل  العمل •
أي أنواع المالحظات المختلفة قد تساعد في معرفة ما إذا كان الطفل قد   وتناقش، )ج 3(   ورقة العمل تستخدم كل مجموعة •

 ما الذي قد تالحظھ أیًضا؟   . تعلم المراحل الرئیسیة في القائمة

 : القیام بالتفكیر فیما یلي •

 ما الموارد التي قد تجدھا لمساعدتك في معرفة المزید حول نمو الطفل؟   – الموارد −

في معرفة   مم الممكن ان تساعدما ھي المشورة أو المنظمات المتخصصة في مجتمعك التي  –  نصیحة متخصصة −
 المزید عن نمو الطفل؟  

 طفال بشكل أفضل؟  األمساعدتك على فھم نمو واالمھات كیف یمكن لآلباء  – واالمھات اآلباء −

طرق المفیدة لمراقبة نمو الطفل في المنطقة  ینبغي أن تقدم كل مجموعة عرضاً تقدیمیاً قصیًرا إلى المجموعة بأكملھا حول ال •
 .   التي تم تعیینھا لھا

 
 
  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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   ین والمشاركاتالمشاركمن وقعھا  یتم تاإلجابات المحتملة التي 

 
 مساعدة ذاتیة  

 
 أنواع المالحظة  

 .  أثناء لعب األدواراألطفال ما یلبس راقب  −

 ).  األحذیة والقبعة والسترات  رتدونوھم ی (لحظة وصولھم ومغادرتھم شاھد األطفال  −

 .   شاھد األطفال في أوقات الوجبات −

 ).  ھذه الدمىكیف یقومون بإلباس  (شاھد األطفال یلعبون بالدمى أو الحیوانات األلیفة   −
 .  مجسمات حیوانات، دمى، منوعة للعب األدوار ، مالبسكبیرة بأزرارلوحات : المصادر

 .  ، اختصاص عالج فیزیائيعالج وظیفياختصاص : نوصائیات واألخصائی خاال 
اسأل إذا كانوا یتوقعون منھم ارتداء . اسأل اآلباء عن المھارات التي یمكنھم القیام بھا بشكل مستقل وبدعم في المنزل: اآلباء

 إطعام أنفسھم في المنزل؟   /مالبسال
 

 اجتماعي  
 

 أنواع المالحظة  

 .   الفردياللعب في أوقات األطفال في مجموعات صغیرة، في مجموعات ثنائیة، و  تصرفات وتعبیرات وإیماءاتشاھد  −

 .  أحادیث األطفال وطرق التفاعل والتواصل فیما بینھماستمع إلى  −

 .  الستخالص بعض اإلجابات األطفال شارك في محادثات −
لعبة الدكان: یمكن و أألعاب التخمین على سبیل المثال (للعب الجماعي، واأللعاب متعددة الالعبین  فراش كبیرالكتب أو : المصادر

 ).  توفیر حاویات طعام فارغة وصنع ورق كالنقود
 .   لنفسي لألطفا  طبیبأطفال،   طبیب:  األخصائیات واألخصائیون

معھم   یتفاعلاألشخاص الذین ن عاسأل . قل وبدعم في المنزلاسأل اآلباء عن المھارات التي یمكنھم القیام بھا بشكل مست : اآلباء
 . في المنزل وفي العائلة والمجتمع األوسع األھل

 
 مجھود بدني/جسدي 

 
 أنواع المالحظة  

 .  موارد مختلفةمع األطفال في أماكن مختلفة و تصرفات شاھد  −

 !طرق التقلید راقب . المختلفة التصرفاتشارك في اللعب للسماح للطفل بتقلید  −

    م قالأ ، أو الكتب، أو التلویناإلنشاء، أو أقالم  مجسماتمثل ( لدى األطفال لمالحظة مھارات معینة الموارداستخدم  −
 ).  الرصاص، أو المقص 
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من مختلف األحجام واألشكال من البیئة الخارجیة  المتفرقة وعة من األشیاء قطع من الخشب لبناء أبراج، ومجموعة متن :  الموارد
 .   إلى جانب مجموعة مختارة من األواني، والقدور، والعلب واألدراج

،  )قد توفر معدات مساعدة أو تساعد على ضمان إمكانیة الوصول إلى البیئة(خدمات إعادة التأھیل :  األخصائیات واألخصائیون 
 .  العالج الوظیفيالفیزیائي،  العالج
ى  ما األنشطة التي تتوفر لد. القیام بھا في المنزلللطفل عن األنشطة التي یمكن للطفل القیام بھا والتي یُسمح  األھلاسأل : اآلباء
 موارد في المنزل التي یمكن للطفل الوصول إلیھا؟   وال  الطفل

 
 إدراكي  

 أنواع المالحظة  

 .  األطفال الحدیث عنھا واطلب من ھذه األشیاء سئلة عناألواطرح    األطفالانظر إلى ما یبتكره  −

 ث عنھ األطفال والكلمات المستخدمة في الحدیث.  استمع إلى ما یتحد −

 .   معك لتقلیدك أو المشاركة في محادثة لألطفالتوفیر الفرص  −
 .   البناء ومجسماتالكتب واأللغاز واللوازم الفنیة : المصادر

 .  طب أطفال، طب نفسي لألطفال:  األخصائیات واألخصائیون 
 في المنزل؟    تم استخدامھاما نوع الموارد واأللعاب التي ی . اسأل اآلباء عن المھارات التي یقومون بھا في المنزل: اآلباء

 
 اللغة واالتصال  
 أنواع المالحظة  

 فیما بینھم.  وطرق التفاعلاألطفال واألصوات الصادرة عن كلمات الإلى استمع  −

 .   األطفالانضم إلى المحادثات مع  −

    المستخدمة. مالمح الوجھ وطرق التواصل األخرىشاھد لغة األطفال الجسدیة و −

في مجموعات ثنائیة أو مجموعات مع كل من األطفال والبالغین لتالحظ  أثناء نشاطات اللعب الفردي أو شاھد األطفال  −
  فیما بینھم. التفاعلكیفیة 

 .   الكتب، بطاقات الصور، الصور، الرسومات: المصادر
 .  واللغةنطق ال عالج: أخصائیات وأخصائیون

عن  من یتحدثون، ومع األشیاء، و تم طلبالمنزل، وكیف ی  داخلعن أنفسھم  األھل كیف یقوم أفراد المنزل بالتعبیر اسأل : اآلباء
 .   الكتب واألغاني والقصص التي یستمتعون بھا
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 تخطیط المالحظات   – اختیاري  إضافينشاط 

 
 15     دقیقة 

 
 .  للمالحظةتخطیط الالطفولة المبكرة، ویمكن  ات ومربيمھم من دور مربی أن المالحظة جزء والمشاركات المشاركین  یتم إخبار

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

وحدد مجاالً لتطوره ترغب في معرفة المزید عنھ، مثل المھارات البدنیة واللغة والتواصل   تحت رعایتكفكر في طفل  •
 .   والمھارات الذاتیة والمھارات المعرفیة والتنشئة االجتماعیة

 :  دّون خطة المالحظة الخاصة بك بما في ذلك ما یلي •

 ما الذي ترید تعلمھ حول ھذا الطفل؟  −

 ؟  ) أثناء أي روتین، أي جزء من الیوم، وألي مدة وما إلى ذلك( ما ترید تعلمھ متى ستالحظ −

    ما ترید تعلمھ؟ أین ستالحظ −

 بمفردك أو تتفاعل مع مجموعة صغیرة أو مجموعة كبیرة أو شخص بالغ؟     األمر  ھل ستالحظ −

 نظیم نشاط والتخطیط لكیفیة إشراكھم في نشاط؟  ھل تحتاج إلى توفیر الموارد وت  −
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   ھامة تنبغي مناقشتھامسائل نظریة  )ب(
 

 قائم على نقاط القوة    منھج – 2. 3النشاط 
 

 60   دقیقة 
 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 مل في مجموعات ثنائیة.  الع •

أو القیادة أو الریاضة أو اآلالت الموسیقیة/الغناء أو   العنایة بالحدیقة(على سبیل المثال، الطھي أو ھا ن ی دوت ومھارة عامة  اختیار •
 علیھا).   یتم الموافقة الفن أو أي مھارة أخرى 

 عن األسئلة التالیة:   اإلجابة •

   نقاط القوة في ھذه المھارة؟ تقع بالنسبة للمھارة التي تم اختیارھا، أین −

 ؟ مكن القیام بھ لتحسین ھذه المھارةالذي ی ما  −

 عن األسئلة التالیة:  اآلن، یقوم المشاركات والمشاركون باإلجابة  •

 بالنسبة للمھارة التي تم اختیارھا، أین نقاط ضعفك؟   −

 ما الذي ال یمكنك القیام بھ؟  −

 
 

 
 
كذلك  تنمیة الطفل لمعرفة ما ال یستطیع األطفال القیام بھ، و العالمات الفارقة فيطویلة، استخدمت  لفترة  

العجز. مشكلة   نقاط  وتحدید تحري والفجوات أو العجز. وھذا ھو النھج القائم علىالتأخر لتحدید حاالت 
عامالن أساسیان للتعلم في  وھما األطفال؛  قدرات واھتمامات تجاھلیاو   ھذا النھج ھي أنھ ال یعترف

نعمل  ال بد أنالطفولة المبكرة، والتعلیم في مرحلة تنمیة نضمن شمولیة وفعالیة بیئة الالمستقبل. لكي 
ننظر إلى ما ھو  ، والطفل "مشكلة" االبتعاد عن نھج یعتبر  ھذا یعني أننا نعمل على  .ھذا النھجعلى تغییر 

عن مواطن القوة   ، ونبحثكانوا أینمااألطفال نرید أن نرى اإلعاقة. أو  ، أو التنوعفي النمو التأخر أبعد من
ونقیمھ ھو موجود  عماھو مفقود، فإننا نبحث  عمااألطفال. وبدالً من البحث عن قدرات واھتمامات و

إلى ما نعرفھ عن  یستند شامل وفعال و نھج. ھذا ھو المنحى القائم على نقاط القوة. وھ ونقوم بالبناء علیھ
 كیفیة تعلم األطفال.  

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 .  الجامعةنقاط القوة في بیئة التعلم المبكر  المناھج المرتكزة علىالتفكیر في مزایا 

 المدربة بعرض:   أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 : القیام بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة ب 

 ا.   تم كتابتھإلى اإلجابات التي  ظریتم الن الثنائیة،  اتمجموعالفي  •

تمثل النھج القائم على  خرى التيالقائم على العجز واألمجموعة األسئلة التي تمثل النھج  دی حدیتم ت ھناك مجموعتان من األسئلة،  •
 نقاط القوة.   

 ؟ ذلك لماذا تعتقدوسؤالین. آخر  سؤالین أكثر فائدة من إجابات أول  ما إذا كانت إجابات  ةناقشیتم م •

 
 

ون أن أسئلة النھج القائمة على العجز (المجموعة الثانیة من  ات والمشاركقد یعتقد المشارك :و المدربة أ مالحظة للمدرب 
قد    أنھأنھ على الرغم من أن ھذه األمور تشیر إلى شيء یمكن للطفل أن یتعلمھ، إال ب ح ی وضیجدر الت األسئلة) أكثر فائدة.  

 .  تعلم ھذا الشيءالمھارات الالزمة لبدء  یمتلك الطفل ال  قد یكون محط اھتمام الطفل، أو ال 
 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة  یقوم المدرب أو المدربةواآلن، 

 مجموعات صغیرة.    6في  العمل •

 .  )د  3(  ورقة العملالبطاقات من  قص یتم بطاقة [ التي حصل علیھا فياالفتراض على كل فرد من أفراد المجموعة قراءة جملة  •

 النقاط التالیة حول عبارتك:   ةناقشیتم م •

 ھل توافق علیھ؟ لماذا/لَم ال؟   −

 دعم األطفال بشكل أفضل؟  ل ، كیف یعدنا ھذا االفتراضاالفتراضجملة  معاتفقنا  إن −

 ھل لدیك قصة لمشاركتھا حول استخدام طریقة التفكیر ھذه عند العمل مع الطالب؟    −

جمیع األطفال في بیئة التعلیم والنماء في مرحلة    تضمین وشمولمن كیف یمكن أن تساعد طریقة التفكیر ھذه في التأكد  −
 الطفولة المبكرة؟  
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 نقطة التركیز تغییر  –اختیاریة  إضافیةأنشطة 
 

   1الملحق 
 
 5    دقائق 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 .  ھـ 3ورقة العمل   إلى الصورة في كل مشارك ومشاركة نظری  •

 السیدة الشابة أم السیدة العجوز؟   المشارك أو المشاركة رىی ھل  •
 
 

 
في ھذا النھج القائم على القوة، نقرر . بطریقتین مختلفتینمن الممكن أن ننظر إلى نفس الموقف 

أو المشاكل أو   التأخرال یعني أننا نتجاھل بالطبع ھذا  . التركیز على مواطن القوة لدى كل طفل
مفیدة لتحدید المجاالت التي یحتاج   نمو الطفلمراحل العالمات الفارقة في یمكن أن تكون . التحدیات

في مرحلة الطفولة   كمربین ومربیاتومع ذلك، فإن تركیزنا الرئیسي .  فیھا األطفال إلى دعم إضافي
 :  ھناك أسباب عدیدة لذلك. بھواالھتمام  المبكرة ھو ما یمكن لألطفال القیام 

 
، فبوسعنا أن نحدد أھداف األطفالیھتم بھ وما  أن یقوم بھ األطفال إذا كنا نعرف ما یستطیع −

 .   التعلم ومناھجھ التي تتناسب مع مرحلة نمو الطفل وتزید من دوافعھ إلى التعلم 
  انطالق  قطةنستغلھا كن والموارد التي یتمتع بھا األطفال بالفعل، فإننا عندما نرى الكفاءات −

عن  ما یمكنھم القیام بھ نحن نعلم ما یمكنھم القیام بھ بالفعل، و. نحو تقدیم الدعم المطلوب
القیام بھ بشكل  لكل طفل ما یمكنتقویة  یتمثل دورنا في تمكین األطفال منإذاً، . الدعم طریق

 .  في حال تطور الطفل او تكییف ھذا الدعم مستقل من خالل الحد من الدعم الذي نقدمھ 
أن یفعل ال یساعدنا الطفل إن وضع قائمة باألخطاء التي یعاني منھا الطفل أو ما ال یستطیع  −

تواجد  قد نشعر بأننا ال نستطیع دعم الطفل بدون  .ء ھذا الطفلنماو ة یاد رفي التخطیط ل
بدالً . إشراك الطفل على اإلطالقال نستطیع  نشعر بأننا لمساعدتنا، أو أصحاب االختصاص

تستخدم ھذه األنواع من القوائم  على دعم نمو األطفال في بیئة التعلم المبكر،  من التركیز
 .   اإلقصاءاألطفال أو اتخاذ قرار ب ھؤالءووصم لتمییز 

 
القائم على نقاط القوة أشبھ باختیار أي من الوجوه في الصورة التي یجب التركیز    النھجإن اختیار  

  أین قد وصلبغض النظر عن   وقدرات  أو متعلمة ذي كفاءات نختار النظر إلى الطفل كمتعلم . علیھا
 .  في رحلة النمو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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   2الملحق 
 
 15    دقیقة 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 .  بتدوین ما یراه ویقوم ،)و   3 ( في ورقة العمل إلى الصور الموجودة ینظر كل مشارك ومشاركة •

 
 .  ین عما رأوهات والمشاركالمشارك سألیُ والصور واحدة تلو األخرى،   مررتُ دقائق،  5بعد حوالي 

 
 

 "ال یستطیع"طفل أو شيء  ال  "خطاً" ما فيبتحدید اركون اركات والمشالمش  قام إذا  :المدربة و أ مالحظة للمدرب 
ما یفعل  ھو  سمعن وعادة ما نرى ونالحظ . الصورة"یروا" ھذا الخطأ في  الطفل القیام بھ، فاسألھم كیف یمكن أن

كیف یتصرف في  و بصحبتھومن  هیختار  باألشیاء وما الطفل  الوجھ أثناء قیاموما یستطیع أن یفعل وتعابیر   الطفل
 .   "نرى" ما لیس موجوداً نحن ال  . الوسط المحیط

 
 

 
القائم على نقاط القوة ھو أمر سھل  النھجكان الغرض من ھذا النشاط ھو توضیح أن استخدام  

ذوي استقاللیة  كأفراد  بل إن األمر ینطوي ببساطة على إعطاء األولویة لرؤیة األطفال . وطبیعي
 معینة والقدرة على المشاركة. على القیام بمھام وقدرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدربة بعرض:   أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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   3الملحق 
 
 10   دقائق 

 
 

 
 

 .   والتعبیراتلكلمات نا لاستخدامنقاط القوة یتطلب تغییر    تركیزنا إلى مالحظة إن تغییر
 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 .   القائم على نقاط القوة النھجیمكن استخدامھا لوصف الطالب في  ال التي باستخدام ورقة فارغة، عمل قائمة بالكلمات •
 

أو إضافة   أعلى البد ینات والمشاركالمشارك لتشجیعتقدیم بعض االقتراحات  كیمكن : و المدربة أ مالحظة للمدرب 
، عدم القدرة، غیر مناسب، محدود، مشكلة، على االطالق، اً ابد ال، خطأ، صعوبة،: تم ذكرھالم ی  نھذه الكلمات إ

 .   ، لن یحدثمعیوبغیر طبیعي، حاد، 
 

یضیف  . ورقتھ ویوجھھا إلى سلة المھمالت التي یمسك بھا المدربیقطع كلماتھ ثم   ات أو المشاركینیقرأ أحد المشارك •
ین  ات والمشاركھذا األمر مع كل المشاركویستمر . سلة المھمالت المشارك التالي أي كلمات لم یتم ذكرھا ویلقي الورقة في  

 .   في سلة المھمالت األوراق في إضافة أي كلمات جدیدة وإلقاء 
 
 

 
المھارات    اشمل ھذی . ، فإننا نبحث عن نقاط القوة فعلھبدالً من التركیز على ما ال یستطیع األطفال 

 .   ، والدوافعواالھتماماتوالقدرات، ومھارات التواصل، الشخصیة،  والفكریة والمادیة 
 

 
 
 
 
 

 المدربة بعرض:   أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
 

 المدربة بعرض:   أوخالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 التعمق في قضایا محددة  )ج (
 

 الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

   العالمات الفارقة في مراحل نمو الطفل یودق •

 
   طفلالعالمات الفارقة في مراحل نمو القیود  – 3.3النشاط 

 
 60    دقیقة 

 
 قدم ما یلي:  

 
  

الطفل، فال   لنمومرحلة الطفولة المبكرة على درایة بالمسار النموذجي معلمي كون معلمات وأھمیة رغم 
الطفل یمكن  بنمو وتطورینبغي لنا أن نطبق ھذه المعرفة بشكل صارم. إذا لم نتوخى الحذر، فإن المعرفة 

 أن تؤدي إلى ممارسات غیر شاملة. 
 

ویتم التعلیم الشامل، العالمات الفارقة في تطور الطفل على  مخاطرإثنین من ین ب ات والمشاركالمشارك یقوم المدرب أو المدربة بإخبار
 طلب من المشاركین كتابتھا:  یُ ھذه المخاطر على لوح ورقي قالب أو  كتابة

 
 التأھیل أو تجمیع األطفال بشكل منفصل لتوفیر الدعم المتمایز. اقصاء األطفال ألجل : 1الخطر 

 
 في النمو.   تأخرالاألطفال ب  وصم: 2الخطر 

 
 :  النقاشم األسئلة التالیة لتوجیھ ااستخدیقوم المدرب أو المدربة ب 

 ؟   ألي من ھذه المخاطركیف یمكن أن تؤدي المعرفة بتنمیة الطفل  •

 مشكلة/خطر؟   دأن تُع ھذه النتیجةبرأیك، كیف ل •

 ھذا الخطر؟    الجامعةبیئة الطفولة المبكرة تتجنب  لكل خطر؟ كیف یمكن أن بطریقة شاملة أو جامعة االستجابةكیف یمكن  •

 إضافتھا إلى القائمة؟  مكن ی ھل ھناك أي مخاطر أخرى  •

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 بدائل شاملة.   مناقشةو العالمات الفارقة في مراحل تطور الطفلالتعرف على قیود 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 ر في مثال (حقیقي أو افتراضي) لكل من المخاطر في بیئة الطفولة المبكرة.   لنفكفي مجموعات مكونة من خمسة إلى ستة أفراد،  •

 .   جامعة فولة مبكرةبیئة ط العمل في من خاللمن ھذه المخاطر تجنب كل یتم فیھ (حقیقي أو افتراضي)  آخر مثال لنفكر فيثم  •

 شارك األمثلة مع المجموعة ككل. ن  •

 

 
 ن  ی المشاركمن المشاركات و  وقعھا م تاإلجابات المحتملة التي یت

 
كین وأن نشجعھم على إدراك الكیفیة التي ینبغي بھا استخدام المعرفة بتنمیة كات والمشارومن األفضل أن نبدأ بتجارب المشار

 .   جامعالطفل بشكل 
 

 .  أو لسد الفجوات إذا لزم األمر ات والمشاركین على النقاش یمكن استخدام النقاط التالیة لحث المشارك
 

 .  بشكل منفصل من أجل توفیر الدعم المتمایز األطفال ألغراض إعادة التأھیل أو تجمیع األطفال عنعزل األطفال  : 1الخطر 

معھ للقیام بتمارین  أخصائیة العالج الطبیعي العمل  ریدت . البدنیة ھأطفال آخرین في مھارات  عنالطفل  تأخریالحظ : 1المثال  −
 .  إلى حیز منفصل للقیام بذلك مع طفلین آخرین یحتاجان إلى العالج الطبیعي أخذهت ف.  محددة حتى ال تضعف قوة عضالتھ

ین حول التمارین ات أو المعلمالعالج الفیزیائي توفیر التوجیھ ألحد المعلم ةستطیع أخصائی ت ، الجامعفي التعلیم : 2المثال  −
التمارین في الروتین الیومي. یمكن تنفیذ بعض  یستطیع المعلم أو المعلمة بعد ذلك ادراج ھذه .الطفلالتي یحتاجھا  الریاضیة

ھذه التمارین مع األقران أثناء الجلوس واالستماع إلى القصة، ویمكن تنفیذ البعض اآلخر عن طریق إدراجھ في العاب  
 األطفال التي یحب الطفل ممارستھا مثل تمرین تمریر الكرة.    

 

، یقدم الدعم في  الجامعفي التعلیم .  أو اإلعاقة التأخرنع المزید من نمو الطفل إلى م ظةمالح تساعد في بعض األحیان قد  
جزءاً من  التوجیھ الذي یراعي الفروقات الفردیة وینبغي أن یكون .  إطار الممارسات الیومیة في بیئة الطفولة المبكرة

في اتخاذ القرارات المتعلقة  تستخدم   الطفلنمو  اتتقییم  إن. مرحلة الطفولة المبكرة ات ومعلميمعلمالطریقة التي یعمل بھا 
 .   تأخیر في مجاالت التنمیة األخرىالإعادة التأھیل إلى ألجل یمكن أن یؤدي عزل األطفال اجتماعیا  .قصاءباإلدراج أو اإل 
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 .  في النمو  تأخربالاألطفال  موص: 2الخطر 

  ان یتحدوھأأو  اون الكثیر منھات أو الموظففي النمو، لذا ال یتوقع الموظف تأخر من عاني ت  ابأنھ ةطفل   صمتو: 1مثال  −
    باألنشطة.  تمكن من القیامالطفلة لن ت  أن العامالت أو العاملین یفترض.  اقدراتھ للمساھمة في تنمیة وتوسیع

دعم  یتم تقدیم الوجمیع األطفال  لیة منتوقعات عاون ات والمعلمالمعلم لدى ، الجامعةفي مرحلة الطفولة المبكرة : 2المثال  −
وینمو  أن الجمیع یتطور معلمونالمعلمات والیدرك لضمان تحقیق األطفال كامل اإلمكانات. والتحدیات لكل األطفال  المناسب

 .   في بعض األحیان وألسباب عدیدة مختلفة مختلفتین وطریقة بشكل
 

إتقانھا،  ةحاول وم ما  رغم أن اھتمام الطفل ینصب على مھارة. سنوات الطفولة المبكرةمن الشائع أن تتأخر أو تتفاوت التنمیة في  
 .  أكثر ضعفاأخرى ومجاالت ھم فیھا أكثر قوة جمیع األطفال  لدى . فإن مجاالت أخرى من التنمیة قد تبدو وكأنھا توقفت

 
كل   نمو من العوامل التي تسھم في عدد كبیرك لوھنا. نمو األطفال قد تحدث ألسباب عدیدة مختلفة في أي وقت في  الفوارقإن 

 :  ما یلي عواملوتشمل ھذه ال. ةفریدة طریقب طفل 

غیر /األولویات والتوقعات واألحداث والبیئات واألشیاء المسموح بھا :التعلیم بیئة االختالفات الثقافیة بین بیئة المنزل و −
 .  دالمسموح بھا والقواعد واإلجراءات الروتینیة والتقالی 

اللغة التي یتم التحدث بھا في المنزل، لغات متعددة، لغة األقلیة، لغة اإلشارة، اللغة الثانیة، تأخیر  : االختالفات اللغویة −
 اللغة، وصعوبات الكالم  

، واألقارب والمجتمع، والموارد والبیئة،  إلخوةوامن التعلیم،  واالمھات التوقعات، ومستوى اآلباء :البیئة المنزلیة −
 .  ضغوط المنزلیةوال

،  والتصرفات، ىخرتطویر مھارات أتعطل  ماالتفضیالت، والمواھب الفردیة، واالھتمام بمھارة  :االختالفات الشخصیة  −
 . والقدرات البدنیة، والتفضیالت االجتماعیة

 
ومعقد وكجزء من   كيتنمیة الطفل في إطار فھم أوسع نطاقا بأن نماء الطفل دینامی  العالمات الفارقة فيولذلك، ینبغي استخدام 

وفي  . ال ینبغي استخدامھا إلجراء التشخیصات، أو لمقارنة األطفال بعضھم ببعض، أو الستبعاد األطفال، وصورة شاملة للطفل
امات واالحتیاجات الالزمة لتقدیم الدعم الفردي، التي ، تشكل المعرفة بتنمیة الطفل أداة لتحدید القدرات واالھتمالجامعالتعلیم 

 .  تدمج، حیثما أمكن، في الممارسات السائدة
 

من قیادة حیاة سعیدة   األطفال ساعد الدعم الشامل في ضمان عدم منعی . على اإلطالقللنمو  بعض األطفال أنماطاً نموذجیةال یتبع 
 .   وكاملة
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 الجلسة الرابعة  
 

 الوالدينمع  قربعن العمل  
 جهات تقد�م الرعا�ة مع و 
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 یمدخدمات تقو  الوالدین: العمل بشكل وثیق مع الجلسة الرابعة
 الرعایة 

 
 

 تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة تجب  النقاط األساسیة التي  
 

 
 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 

 

وعندما تشارك األسر في تعلیم أطفالھا، فإن أداء   ة.الناجح عملیة الدمجإن الشراكة مع اآلباء واألسر تشكل عنصراً أساسیاً في  •
  ونللمعلمات والمعلم ، یمكنلكل طفل األسریةة خلفی الاألطفال و  ون ھؤالءات والمعلمالمعلماألطفال یصبح أفضل. عندما یفھم 
 التخطیط لتجارب تعلیمیة أفضل.   

تمنح األطفال فرصة أفضل  قد الوصول إلى ثروة من المعلومات الحیویة من اآلباء واألسر التي  ونات والمعلمالمعلمیستطیع  •
 الطفل.    وتنمیة في تعلم امستمر ادور ب األسرلعت أكثر فعالیة عندما  الجامعالتعلیم یكون  للمشاركة والتعلم.

لتواصل مع  إلى المشاركة الفعالة وا ونالقدرات واالحتیاجات العائلیة المختلفة، وأحیانًا یحتاج و التعلیم الجامعات ومرب مربی یدرك  •
 األھل والعائالت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب 
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. 

المذكر لإلشارة الي  الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة  وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل الزمني من الفیلم في   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 االسفل 

 
 ۲٦:۱٤الي   ٤۸:۲۰
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 العمل  لورشاتأساسیة أنشطة (أ) 
 

 ، عالقة ثنائیة االتجاه تعلیمالفریق و ةاألسر -1. 4النشاط 
 

 60    دقیقة 

 
  

 
یدرك   أفراد. ھم عبارة عن أن كل األطفال الجامعةمرحلة الطفولة المبكرة  يات ومعلممعلمیدرك  

ً  المعلمونالمعلمات و األسرة. ھذا ال یشمل فقط من أسرھم وكل ما یشكل جزء  أن األطفال ھم   أیضا
  خبراتال مجموعة الجینات والتنشئة، بل یشمل أیضا أسلوب الحیاة، والخلفیة العرقیة والمجتمعیة، و 

 المشتركة.  
 

بمكاسب تعلیمیة دائمة.   ویتمتع األطفالعندما تشارك األسر في تعلیم أطفالھا، یصبح أداء األطفال أفضل 
، كلما كان بوسعھم تكییف الخبرات  لكل طفل األسریة ةخلفیالین لألطفال و ات والمعلم كلما زاد فھم المعلم

 التعلیمیة لكل طفل على ِحدة.   
 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة 

 . ) أ 4(ورقة العمل    إعطاء كل مجموعة "خلفیة عائلیة" واحدة من مجموعات، یتم 7أو  6من خالل العمل في  •

 
 خلفیات عائلیة أخرى إذا كانت ھناك أوجھ تنوع خاصة شائعة في المنطقة.   ضافة إیمكن  :و المدربة أ مالحظة للمدرب 

 

 ن الملحوظات رداً على األسئلة التالیة:  ی دوت و ةناقشیتم م •

 طفال؟  األ مرحلة الطفولة المبكرة من ھذه العائلة لزیادة إدماج  مات ومعلمومعلما الذي یمكن أن یتعلمھ  −

طفال إلى بیئة األ حتى یشعروا بمزید من الثقة في إحضار  ونات والمعلمالمعلمما الذي یمكن لھذه العائلة أن تتعلمھ من  −
 مبكرة؟  الطفولة ال

 الخلفیة من قبل؟ ھل یمكنك إضافة أي شيء من تجربتك؟    ینتمون الي ھذهھل عملت مع أطفال  −

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 واألسر والمعلمین مشاركتھا مع بعضھم البعض.   مھاتواأل التأمل في المعلومات المھمة التي یمكن لآلباء

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 ینبغي أن تكتب المجموعات إجاباتھم على ورقة كبیرة للعرض مقسمة إلى جزأین كما یلي:  •

 
 :___________________________  نوع الخلفیة العائلیة

 :  نات والمعلمی المعلمیمكن للعائالت أن تتعلم من  :  التعلم من العائالتین ات والمعلمیمكن للمعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربةدقیقة،  20بعد 

على الحائط إذا كانت ھناك مساحة ویقف  ھ (أو یعلق المجموعةیمسك أحد الممثلین من كل مجموعة اللوح الورقي القالب الخاص ب  •
 لواح الورقیة القالبة لكل المجموعات األخرى.   للنظر إلى األ المجموعة أعضاء باقي بینما یمشي) بجانب اللوح جدارالعلى 

  یبدلقة، دقی  15. بعد لدیھ أي استفسارتوضیح أي من النقاط الموجودة على األلواح الورقیة القالبة لمن  لممثل المجموعة یمكن •
 مع عضو آخر في المجموعة بحیث یحصل أیًضا على فرصة للنظر إلى األلواح الورقیة القالبة األخرى.    مكانھ الممثل

 یمكن ألي شخص إضافة المزید من األفكار إلى األلواح الورقیة القالبة الخاصة بالمجموعات األخرى.   •
 

لدیھم  مفضلتین  بإنھاء النشاط من خالل مطالبة ممثلي الورقة الكبیرة للعرض بمشاركة فكرتین المدرب أو المدربة موقی دقیقة،  30بعد 
 من كل فئة.   
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 ن  ی المشاركمن المشاركات وتوقعھا  یمكن اإلجابات المحتملة التي
 

 .   إذا لزم األمر، إما أثناء مرحلة العرض أو في نھایة النشاط في النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات
 

 الطفل بلغة مختلفة في المنزل  یتحدث   
 

 :  ن ما یلي ات والمعلمو المعلمیمكن أن یتعلم 
 اللھجة؛  طبیعة ومنشأھا غة مثل للعن اتفاصیل  −

 بعض العبارات األساسیة؛   −

 الكلمات الشائعة التي یستخدمھا الطفل؛  −

 أغاني خاصة أو أغنیات إیقاعیة بلغة الطفل المنزلیة؛   −

 أسماء األطفال والمسمیات التي یستخدمھا األطفال في حیاتھم من أجل أشخاص مھمین؛  −

 الطفل؛  ھا یعلمما ھو مقدار اللغة السائدة التي  −

 واإلجراءات الروتینیة األساسیة؛   شیئاً من اللغة علم الطفل األسرة مھتمة بقضاء وقت في المركز بینما یت  ھل −

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
  

 :  ما یلي  یمكن لألسرة أن تتعلم
 كیفیة تشجیع تعلم اللغة في المركز؛  −

 ؛ ونات والمعلمالمعلماللغات التي یتحدث بھا  −

 ما ھي الموارد اللغویة التي یتمتع بھا المركز؛  −

 على مساعدة لغویة عند الحاجة؛   ونات والمعلمالمعلمكیف یحصل  −

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 الطفل عادات وثقافة فریدة في بیتھ لدى  
 :  ین معرفة ما یليات والمعلمللمعلمیمكن 
 نظم القیم العائلیة؛  −

 التقالید واالحتفاالت والمناسبات الھامة؛  −

 األغاني والقصص والتاریخ التي لھا أھمیة للطفل؛   −

 البروتوكوالت أو المتطلبات الغذائیة أو الممارسات المھمة؛   −

 المعتقدات والعادات الدینیة؛   −

ثقافة الطفل وتمثیلھا في  لتقدیرین في إیجاد طرق مات والمعلاألسرة مھتمة بقضاء الوقت في المركز لمساعدة المعلم ھل −
 والممارسات؛   ، اإلجراءات الروتینیة المركزیة، والدیكور، والموارد

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
 :  یمكن لألسرة أن تتعلم

  ؛المركز یتمحور حول الترحیب واالحتفال بقیمة التنوعأن  −

 تراثھ؛  ب من خاللھا أن المركز یرید أن یحتضن كل الخلفیات المختلفة وأن یجد طرقا لیفخر الطفل  −

 خلفیة مشتركة؛  من ) وربما األطفال اآلخرون( ات والمعلمون والعّمالالمعلمما یتقاسم  −

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 لدى الطفل عائلة مختلطة  
 : المعلمون ما یليیتعلم المعلمات و یمكن أن

 في حیاة الطفل؛  شخصیات ھامةأسماء وتفاصیل  −

 فیھ الطفل، إذا كان ھناك أكثر من بیت واحد، وكل من یقوم بتقدیم الرعایة الرئیسیة؛   یسكنالمكان الذي  −

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
 :  یمكن لألسرة أن تتعلم

خالت من جمیع األشخاص ذوي  االمد ونات والمعلمن التنوع ویحتفلون بھ، وكذلك یقدر المعلموالمعلمی ات المعلم یقدر −
 األھمیة في حیاة الطفل؛  

 ؛ وان االسرة كلھا موضع ترحیب −

  من المدرسة لطفلا یصطحبأن  یمكنتوقعات األسرة مثل من یتولى الحضانة ومن  ونات والمعلمالمعلمأن یحترم  −
 ت؛   ومن یتخذ القرارا

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 في التعلم   ضعفیعاني الطفل من 
 : ون ما یليات والمعلمالمعلمیمكن أن یتعلم 

 أفضل الطرق التي یتعلم بھا الطفل؛   −

 العناصر أو األغاني أو القصص أو األنشطة المفضلة؛   −

 الطفل؛   تواصلطرق  −

 یعملون مع األسرة؛   ممن) ن ووكاالت الدعم وأخصائیوات األخصائی ( شخصیات أخرى −

 الطفل؛  ومواطن قوة قدرات   −

 طفل؛   لسرة لاألھداف وتطلعات أ −

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
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 :  یمكن لألسرة أن تتعلم
 ؛  ة التي یتمتع بھامعرفالخبرة فریق التدریس و −

 ؛  ونات والمعلمالمعلمالنھج الفردي الذي یستخدمھ  −

 بالتنوع ویتطلعوا إلى التعرف على أطفالھم؛  ونات والمعلمالمعلمأن یحتفل  −

 األطفال للعب والتعلم إلى جانب أقرانھم؛   یتم دعم أن یتعلم جمیع األطفال على أفضل وجھ، وأن −

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 لفترة طویلة  مریض  كان الطفل
 : ون ما یليات والمعلمالمعلمیمكن أن یتعلم 

 ؛ بھاوالعلم اإلحاطة   وفریق العمل واألطفال ونات والمعلمالمعلم علىأي احتیاطات خاصة ینبغي  −

 أي رعایة إضافیة أو مختلفة یحتاج إلیھا الطفل؛   −

 األدویة أو المتطلبات الغذائیة؛   −

 خطط االستجابة لحاالت الطوارئ؛   −

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
 :  یمكن لألسرة أن تتعلم

 ،الخبرة والمعرفة المتاحة لدى فریق التدریس −

 ؛  ى المركز التعلیميدل  إعطاء الدواءسیاسة  −

 خطط االستجابة لحاالت الطوارئ؛   −

 ؛  ونمات والمعلمالمعلالنھج الفردي الذي یستخدمھ  −

 ؛  الحاجة حسباألطفال وتطور یتم دعم تعلم أن  −

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 انتقل الطفل مؤخرا إلى البلد  وإذا  
 : ون ما یليات والمعلمالمعلمیمكن أن یتعلم 

 عن رحلة الطفل وخلفیتھ؛   −

تفاصیل ھامة عن بلد المنشأ، واالنتقال، والحالة المعیشیة الراھنة، وأثر ذلك على الطفل وأي احتیاجات دعم ناتجة عنھ  −
 ؛ )اللغة والثقافة (

 المباشرة؛  األسرةفي حیاة الطفل خارج نطاق  شخصیات ھامة −

وتمثیل البلد األم للطفل في   تقدیرین على ات والمعلمعلماألسرة مھتمة بقضاء الوقت في المركز لمساعدة الم ھل −
 اإلجراءات الروتینیة للمركز، والدیكور، والموارد والممارسات؛   

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
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 :  یمكن لألسرة أن تتعلم
 ؛  خلفیاتال  على اختالفباألطفال  التعلیمي یرحب یجمیع أن المركز −

 ؛ ویحتفل بھا المركز التعلیمي متمحور حول قیمة التنوع یكونأن  −

 تراث؛  الالمختلفة وأن یجد طرقا لیفخر بھا الطفل من  الخلفیاتكل أن المركز یرید أن یحتضن  −

خرین وكذلك األطفال یتمتعون بخلفیات مشتركة على سبیل المثال بلد اآل وفریق العمل ات أو المعلمینأي من المعلم −
 المنشأ. 

 . نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
 

 یعاني الطفل من إعاقة جسدیة  
 

 :  مون ما یلي مات والمعلالمعلیمكن أن یتعلم 
 الطفل؛   ومواطن قوة  قدرات −

 طفل؛   لسرة لاألھداف وتطلعات أ −

 ؛ )على سبیل المثال، كرسي متحرك(كیفیة استخدام أي جھاز مساعد یستخدمھ الطفل أو استخدامھ بشكل مناسب  −

 مع األسرة؛  تعمل تكان ) إعادة تأھیلمراكز ون، ات وأخصائی أخصائی (شخصیات أخرى  −

 .  الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظور −
 :  یمكن لألسرة أن تتعلم

  ؛فریق التدریس الخبرة والمعرفة لدى  −

 ؛  ونات والمعلمیستخدمھ المعلمالنھج الفردي الذي  −

 طفال؛ األ إلى التعرف على  والتطلعبالتنوع  ون ات والمعلمالمعلماحتفال  −

 األطفال للعب والتعلم إلى جانب أقرانھم؛  یتم دعم أن یتعلم جمیع األطفال على أفضل وجھ، وأن  −

  .نوع التعلیم والرعایة التي سیتم تقدیمھا −
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 مناقشتھا   ھامة تنبغيمسائل نظریة  )ب(
 

 والعائالت كخبراء   واالمھات  اآلباء -2. 4النشاط 
 

 90    دقیقة 

 
 

  ضافةإیمكن . )ب  4(  من ورقة العمل نسخ مختلفة 9تحضیر یجب بدء ھذا النشاط، ال: قبل و المدربة أ مالحظة للمدرب 
 عبارة مختلفة من القائمة أدناه في المساحة المتوفرة في كل ورقة عمل. 

  
 

 
 اتخاذ القرار    .1
 تقدیم الدعم على المدى الطویل    .2
    (التعبئة والمناصرة) الدعوة .3
 تحدید األھداف   .4
 التخطیط للمستقبل   .5
 تحدید القدرات    .6
   واالھتماماتفھم المزاج، والدافع،  .7
    والرفاھیةالصحة  .8
 التواصل  .9

 
 ...  وذلك بسببطفل ل ل في اتخاذ القرار  الخبرةاآلباء أو األسر یملك  على سبیل المثال:

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

  طفال في السنوات األولى من العمر.  األ اآلباء واألسر في تعلیم یستطیع أن یساھم بھا االعتراف بالخبرة التي 
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طفال في مركز للطفولة المبكرة،  األالرعایة بتسجیل  وأو مقدم  الوالدانفي كثیر من األحیان، عندما یقوم 
طفال بشكل جید. ولكن  وتطور األین اآلن ھو ضمان تعلم ات أو المعلمفإنھم یعتقدون أن دور المعلم

  تعلم   في التأثیر بقوة علىالطفل وتعلیم في سر األ دور ستمر یللطفل، و  فریق تربیة أول ياآلباء/األسرة ھ
. ویستفید األطفال عندما یكون  ومن المفید للطفل أن یشعر والداه بالثقة في قدراتھم التربویة .وتنمیة الطفل

 .   للطفللألسر دور في التعلم والتطویر المستمر 
 

إلى  ، الجامعةبیئات التعلیم األطفال في  وتنمیة م ی في تعل أصحاب الخبرة ین ھم ات والمعلمعلمورغم أن الم
خبرة   . لھذا السبب، فإناألطفال بشكل فردياآلباء واألسر ھم الخبراء عندما یتعلق األمر بمعرفة  أن

بناء شراكات مع اآلباء  والمعلماتن یالمعلموینبغي على  ،الجامعتشكل مورداً بالغ األھمیة للتعلیم   اآلباء
 . أفضل فرصة للمشاركة والتعلم لدى كل طفل من أن   للتأكد واألسر

 
، اعتبرنا أن المعرفة التي یتمتع بھا اآلباء واألسر ھي معرفة جیدة لألطفال بدءاً من  1.  4النشاط  في

العدید من الناس أن دور اآلباء  یفترض كما مرحلة الطفولة المبكرة.  بید أن ھذه مجرد بدایة للشراكة.  
الحدائق المدرسیة.   االعتناء بواألسر یتلخص في المساعدة في جمع األموال، أو العمل في لجان أو القیام ب

 أن اآلباء واألسر مورد حاسم ومستمر الجامعةفي مرحلة الطفولة المبكرة  المعلمون والمعلماتویدرك 
 األطفال.  ونمو لتعلیم 

 
 

 إعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة، ومن ثم الغرفة في  )ب  4(  ورقة العمل نسخ من 9 بتوزیع أو المدربةیقوم المدرب 

 إذا كنت تحمل ورقة عمل، فاكتب اقتراحك إلكمال الجملة في أسفل الصفحة.    •

 سلّم الورقة إلى شخص آخر.    التالي ثم ة أو المشاركبعد ذلك، قم بطي إجابتك بحیث ال یمكن قراءتھا من قبل المشارك •

مقترحات في السطر السفلي، ثم طیھا حتى یتم إخفاء لین لات والمشاركیجب أن یتم توزیع األوراق في الغرفة مع إضافة المشارك •
 .  اإلجابات

 ویستمر ھذا حتى تمتلئ جمیع الخطوط.   •

للمقترحات المكتوبة للمجموعة بأكملھا، مع مالحظة مدى تشابھ  على الصفحة ملخصاً ة أو مشارك قام بالكتابة یقدم آخر مشارك •
 اإلجابات أو اختالفھا 

 
  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 ن  ات والمشاركی المشارك من توقعھایمكن اإلجابات المحتملة التي 
 

 . إذا لزم األمر في النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات
 

 ...  ألن للطفل   اتخاذ القرار  في الخبرة  اآلباء أو األسرلدى 
 . فھم أعمق لطموحات األسرة وثقافتھا وتوقعاتھالدیھم 

 .  بمعرفة مفصلة بكل جوانب حیاة الطفل المختلفةتتمتع األسرة 
 .  المختلفة التي یتعلم الطفل منھا البیئاتفي جمیع األسرة تشترك 

 .  مع مختلف األشخاص الذین یدعمون الطفلتتواصل األسرة 
 

 ...  ألنللطفل    المناصرةفي  الخبرة   اآلباء أو األسرلدى 
 .  وتقدیر الطفل غیر مشروط الحب ال

 . تم إنجازه حتى اآلن  تدرك األسرة ما
 .  للمشاركة في تعلم الطفل ومشاركتھ وتعلیمھ على المدى الطویلاألسرة تخطط 

 .  لطفلوالدفاع عن مصلحة التصدي  لبالمسؤولیة األبویة  تشعر
 

   ...ألن للطفل ھدافاألفي تحدید الخبرة   اآلباء أو األسرلدى 
 .  كیف یتعلم الطفلتعرف األسرة 

 .  الطفل بالفعلونجح فیھ تعلمھ تحیط األسرة بما 
 .  األطفال نقاط القوة لدى تعرف األسرة
 . واالھتمام بھما یحاول الطفل القیام ترى األسرة 
 .  ، وما ھي الموارد المتاحة، وما ھي القیود التي تحد من ذلكمنزلالتحقیقھ في للطفل ما یمكن  ةتعرف األسر
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 ...  ألن الطفل في التخطیط لمستقبلالخبرة اآلباء أو األسر  لدى 
 . األمد البعید على  الطفلفي نجاح  تستثمر األسرة
 .  العائلة واحتیاجاتطموحات وخطط تعرف األسرة  

 
 ...  طفل ألنال  في تحدید قدرات الخبرةاآلباء أو األسر  لدى 

 .  تتفاعل األسرة وتعرف عن الطفل أكثر من غیرھم
 .  قد یكون الطفل أكثر استرخاًء في المنزل ویبرھن على القدرات التي ال یمكن رؤیتھا في سیاقات أخرى

 .  بالروتین واألنشطة في المنزلقد یكون لدى الطفل قدرات خاصة 
 

 ...  ألن الطفل اھتمامات ومزاج وشخصیة ومنظورفي فھم  الخبرة اآلباء أو األسر  لدى 
 .  مع غیرھا في األسرةقد تتشابھ 

 . العمیقة المشاعرفي بعض األحیان یكون األطفال أكثر استرخاًء في المنزل وأكثر میالً إلى التعبیر عن 
 .  یمضي الطفل وقتاً أطول في المنزل، لذا ھناك فرصة أكبر للتعرف على ھذه الجوانب

 
 ...  ألنالطفل  صحة ورفاھیة   في الخبرةاآلباء أو األسر  لدى 

 .  منذ الوالدة أسريھذه مسؤولیة الوالدین وحق 
 ً     على إطالع. مع األطفال في ھذا العمر، عندما یتعلق األمر بالصحة، یجب أن یكون الوالدان أو األسرة مشتركین دائما

 . تشكل أولویة قصوى وھي غایة تركز علیھا بشدة األطفالوبالنسبة ألغلب األسر فإن صحة ورفاھة 
األشخاص الذین   على درایة بكل وتكونفي كل مرحلة،  تشارك  األسرة من إعاقات، فإن يیعان  بأمراض أو مصابا الطفلوإذا كان 

 . الطفلكل تفاصیل رحلة ب شاركوا في ھذه العملیة و
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 ... ألن للطفل   اتخاذ القرار  في الخبرةاآلباء أو األسر  لدى 

  
 .   الطفلمن حق ومسؤولیة الوالدین أو األسر اتخاذ قرارات ھامة بشأن 

 .  كل القرارات الرئیسیة للطفل الذي ما زال أصغر من أن یتمكن من اتخاذ مثل ھذه القرارات بنفسھ واألمھات یتخذ اآلباء 
كل ھذه الجوانب على الطاولة   آلباء استحضارلذا یستطیع ا، ة والنماءرعای الفي كل الجوانب المختلفة لحیاة الطفل ویشارك اآلباء  

 .   التخاذ قرارات مستنیرة
 .   القرارات اتخاذ ؤثر علىة بشكل أوسع قد ی حال األسر یعرف اآلباء تفاصیل عن

 
 ...  ألن  األطفالمع  في التواصل الخبرةاآلباء أو األسر  لدى 

 .  في أغلب األحیان األطفال مع اآلباء تفاعلی 
 .   اآلباء أحد الثوابت في حیاة الطفل منذ الوالدةیعد 

 .   اإلجراءات الروتینیة والعبارات واألنشطة الشائعة التي یعرفھا الطفل  لىاإضافة لغة الطفل،  یعرف اآلباء
 .  مع الوالدین والعائلة أكثربالراحة الطفل یشعر 

 
 
 

 
 

  في وقت مبكر من ونماء األطفالاآلباء واألسر ثروة من الخبرات الالزمة للمساھمة في تعلم  لدى
  . كیف یمكننا االستفادة من خبراتھم؟ قد ال یدرك اآلباء واألسر الدور المھم الذيیةالتعلیم رحلتھم

القائمین على التعلیم في مرحلة   لذا، یحبذ علىأو قد یشعرون بأن خبراتھم غیر مرغوبة.     یلعبونھ،
 اآلباء واألسر من المشاركة  یمكنوا  الطفولة المبكرة أن

 
   القیام بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة ب 

 .   ال تقابلھ في العادةمع شخص  العملیتم ، األمر مناقشة. إذا أمكنال مجموعات ثنائیة لنشاط في مل الع •

 الطفل أو أحد أفراد أسرتھ.   ي من خبرة والد  استفدت عن مناسبة واحدة حیث  أو زمیلتك أخبر زمیلك •

 األھل أو العائلة؟    تدخل كیف كنت تبحث عن −

 ماذا تعلمت؟   −

 كیف استخدمت ھذه المعلومات؟    −

 ما ھي النتائج التي حققھا الطفل و/أو أنت؟   −

 
برز أي  ألمجموعة بأكملھا. دّون ملحوظات على ورقة كبیرة للعرض ولأمثلتھم  عرض والمشاركات اطلب ممن یرغب من المشاركین

 المعلمون والمعلماتواألسر. على سبیل المثال، یستفید  نقاط مشتركة.  للتلخیص، حدد الطرق التي غالباً ما یشارك بھا المعلمون اآلباء
 األطفال، ولكن نادراً ما یستفیدون من تحدید األھداف. ورفاھیة غالباً من خبرة اآلباء في مجال صحة 

 
  بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

      .واألھل التي نادًرا ما تصل إلیھا أو لم تصل إلیھا مطلقًاة لعائلخبرات احِدّد نوًعا من العمل بشكل فردي،  •

 فّكر في العائلة التي ترید بذل جھد للتعلم منھا.   •

مع   تتفاعل األسرة بشكل غیر رسمي؟  ھل ستشاھد مع األسرة ؟ ھل ستتحدث باألسرةھل سترتّب لالجتماع   .لنھجكخطط  •
 ھذه القصة؟ إلخ.   التعلیق علىمنھم  ؟ ھل ستشارك معھم قصة تعلم وستطلباألطفال 

 
 مع المجموعة بأكملھا.    ة خطومشاركات المشاركین  4أو  3 یشارك

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 التعمق في قضایا محددة  )ج(
 

 : الرئیسیة في القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

   األسرومشاركة إشراك  •
 

 إشراك األسر  - 3.  4النشاط 
 

 45    دقیقة 

 
 م ما یلي: ی قدالنشاط، یقوم المدرب أو المدربة بت خالل ھذا 

 
ھذا   ینطبقمدى أھمیة إشراك اآلباء واألسر.   الجامعةمرحلة الطفولة المبكرة  وات ومعلممعلمیدرك 

أن ب ك المربیات والمربونیدرلذا، متنوعة.  أو خلفیات  بشكل خاص على األطفال الذین لدیھم احتیاجات
ذا األمر.  جد على تحقیق ھالبد من العمل ب، بل  جھد بذل بدون  ه لوحد بناء الشراكات مع األسر ال یحدث 

  ھذه مثل في  ةمساھمالو ةمشاركال قدرأن األسر تختلف من حیث  المعلمات والمعلمون كما یدرك
 ل أسرة.   بشكل شامل إلمكانیات واحتیاجات كو التعلیم الجامع ات ومعلممعلم. یستجیب كةاالشر 

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 واألسر والتواصل معھم في بیئة الطفولة المبكرة.    واألمھات النظر في أسالیب مختلفة إلشراك اآلباء
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القیام بإعطاء المشاركین  على المشاركین والمشاركات ومن ثم) A4(  ورقة فارغة من ورق مقاس یقوم المدرب أو المدربة بتوزیع
 والمشاركات التعلیمات التالیة 

 أوراق منفصلة.    3 إلى الورقیتم تقطیع أعمدة متساویة الحجم تقریبًا. بعد ذلك،   3طي الورقة لعمل  یتم •

 :  ورقة منفصلة قائمة على كل  كل كتب ثالث قوائم،تُ  •
    األسرللتواصل مع  تم استخدامھااألسالیب التي  .1
 األسالیب التي استخدمھا األھل للتواصل معك   .2
 من أجل األنشطة المشتركة   واألسر ت والمعلمینماالمعل عقد لقاءات بینطرق  .3

ثم البد من فرز قوائم الجمیع وفقاً للعناوین الثالثة ثم توزیعھا في مختلف أنحاء الغرفة على الجمیع الستعراضھا. على سبیل   •
 المثال، یمكن تعیین ثالثة جداول، واحدة لكل عنوان، أو ثالثة زوایا/مناطق في الغرفة.  

ون في أرجاء القاعة ویتصفحون عبر قوائم الجمیع.  ینبغي علیھم البحث عن ثالث طرق لم  ات والمشاركویتنقل المشارك •
 .  ویودون تجریبھایستخدموھا من قبل 

. تجربتھا سیعملون علىفكرة واحدة  عرضالمشاركین المشاركات و منیطلب المدرب أو المدربة ، من ھذا النشاط لالنتھاء  
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 الجلسة الخامسة  
 

تنظ�م بيئة تعل�م�ة مرحبة  
 ومحفزة
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 ومحفزة  جاذبةتنظیم بیئة تعلیمیة  الجلسة الخامسة: 
 

 أثناء ھذه الجلسة  معالجتھا تجبالنقاط األساسیة التي  
 

 
 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 

 

استخدامھا لدعم تعلم وتنمیة جمیع األطفال. یمكن  التي یمكن الباھظة الثمن التكالیف وغیر  المنخفضة ھناك العدید من الموارد •
 ین.  ات والمتعلماتباع بعض المبادئ للتأكد من تصمیم ھذه المصادر وتنظیمھا بطرق تشمل جمیع المتعلم

 اللعب في بیئة محفزة وتفاعلیة.  یتمكن األطفال منعندما  ینبغي كما نموھم ویتطوراألطفال في السنوات األولى، یتعلم  •

  بعنایة منتقاة تفاعالت عبر التعلم فرصالكثیر من  إتاحة صغیرة للتأكد من المجموعات الین استخدام ات والمعلملمعلمیمكن ل •
 ومسارات التعلم.    ین احترام االحتیاجات الفردیةات والمعلمالفردیة والجماعیة الصغیرة، یمكن للمعلم التشكیالت ففي. فائقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع ركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. والمدربات والمشا

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 الزمني من الفیلم في االسفل 

 
 ۲٦:۱٦الي   ۲۸:۳۲
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 العمل   ورشاتلأساسیة  أنشطة(أ) 
 

 متنوعة وغنیة  المنخفضة التكلفة ذاتالبیئات قد تكون  -1. 5النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 :  اآلتیةالمشاركین التعلیمات المشاركات ویقوم المدرب أو المدربة بإعطاء 

من مركز الطفولة    ةواحد مساحةورقة كبیرة للعرض لرسم  المجموعة ستخدمت أشخاص تقریبًا،  5في مجموعات مكونة من  •
 إنماو بأكملھ، تقوم المجموعة برسم المركز. ال ىرأخ أي مساحة  المبكرة. یمكن أن یكون جزًءا من المركز الذي تعمل فیھ، أو

  الكتاب أو ركن أو المساحة الخارجیة أوالمساحة المخصصة لحصص الفنون كون ت . على سبیل المثال، قد منھ فقط واحداً  جزءاً 
 الموسیقى.  ركن 

 (مثل األلعاب واألجسام التي یستخدمھا الطالب).     ھذه المساحةالمصادر التي قد تكون في   یتم رسم •

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة قوم المدرب أو المدربةی دقیقة،  20بعد حوالي 

 مرر الورقة الكبیرة للعرض إلى مجموعة أخرى.   تُ  •

أن یأتي  التي قامت بالرسم على الورقة أفراد المجموعة أحدمن اطلب  الرسم (إذا لزم األمر، لیتفحص المشاركات والمشاركون •
 ).  برسمھ ت المجموعةقام  ماویشرح 

ویمكن توفرھا في ھذه  ال تكلف شیئاً  ربماأو   اعمل كمجموعة إلنشاء قائمة جدیدة بالمعدات والموارد التي ال تكلف سوى القلیل •
).   زلكأو في من المحیط  (على سبیل المثال، األشیاء التي تجدھا في البیئة الطبیعیة أو فيالمساحة ولكنك ال تجدھا على الرسمة 

أو أن ال تكلف   بسیطة كلفة بد لھذه الموارد أن تكون ذات ت الوأو مع تعدیالت بسیطة،  ھذه األشیاء كما ھياستعمال یمكن  وقد
 شیئاً.

 
 والتعلیمات التالیة:    A4 المشاركین ورقة مقاسیقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركات ودقیقة،  20بعد حوالي 

 عرض األلواح الورقیة القالبة على الحائط.    •

 أحد العناوین التالیة:  تُكتَبإلى ثالثة أجزاء. في أعلى كل جزء،  ) A4(قطعة ورق مقاس  طيّ  یتم •
 من قبل   التي استخدمناھاالموارد  .1
 من قبل  رأیناھاالموارد التي  .2
 في استخدامھا   غبنرالموارد التي  .3

حول  بك  خاصةاأللواح الورقیة القالبة. دّون ملحوظات  الموضحة علىالتكلفة  المنخفضة المصادر تجول وانظر إلى قوائم  •
 . األفكار تحت العنوان الصحیح على الورقة الخاصة بك

  

 ھدف النشاط 
 

 . قدراتھم تنمیةجمیع األطفال و وتعلم تعلیم أجل منالباھظة الثمن التكلفة وغیر  منخفضةالنظر في الموارد 
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 قدم ما یلي:  
 

ثراء   معیار إنقد تكون بیئات غنیة بالموارد دون تكبد نفقات باھظة.  الجامعةإن بیئة الطفولة المبكرة  
  وكذلك ونظافتھم، واختالفھم،  تعلمھم، على تأثیرھا ومدى  لألطفال، استقطابھا  مدى في یتمثل البیئة  تلك

 المعاني المفیدة التي تقدمھا.  مدى
 

 " في منتصف لوح ورقي قالب/لوح.   الجامعةاكتب "بیئات الطفولة المبكرة 
 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

بإجراء عصف ذھني حول بعض الطرق التي یمكننا من خاللھا التأكد من أن بیئتنا ومعداتنا ومواردنا ال ككل  تقوم المجموعة •
 تستبعد أي شخص.   

 
 ن ی المشاركمن المشاركات وتوقعھا یمكن اإلجابات المحتملة التي 

 
 . لفجوات إذا لزم األمر أو لمأل الحث المشاركات والمشاركین على النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه 

 

 
 
 

  

بیئات الطفولة المبكرة 
الجامعة

كافیة للسماح باالختیار خیارات
واللعب القائم على االھتمامات

من الموارد كي یكفيما 
یتمكن األطفال من اللعب 

في مجموعات صغیرة

یمكن طرق متعددة 
استخدام الموارد وفقًا 

للقدرة والتفضیالت

انحتى یتمكن األطفال من التنقل بحریة وأمالمساحةتنظیم
والمعدات للتعلم والنمو مجموعة من الموارد 

في جمیع مجاالت نمو الطفل

بشكل جید ومتسقةمنظمة
حتى یعرف األطفال أین 

یجدون األشیاء وأین 
یضعونھا

على بالتحدیاتمعدات تسمح 
جمیع المستویات المختلفة

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
 



 61 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة 

 . كیف تكون الموارد شاملة؟   التعلیمي لمركزك بصنعھاالرسومات التي قمت  لتقییمالعصف الذھني  جلسةفكار من استخدام األیتم  •

 أوراق مالحظات الصقة (أو أوراق صغیرة وشریط الصق).    3 ة أو مشاركینبغي أن یكون لكل مشارك •

(على سبیل المثال.    جامعةالبیئة  ھذه بأن عتقدی  كیف ضیحتو مع  ورقة مالحظاتنجمة على كل  یقوم كل مشاركة ومشارك برسم  •
 لمساحة منظمة، أو ا المھارات البدنیة).  یمكن  ذيالطفل المھارات في مجال تنمیة بعض توجد معدات لممارسة

 على أي من األلواح الورقیة القالبة.   الثالث ھم ات نجمتوزیع ین ات والمشاركللمشارك

 
 قدم ما یلي:  

 
 

 یستطیعوالتنمیة یمكن أن یحدث في أي بیئة.  الجامعأن التعلم   تعني  التكلفة  منخفضة الموارد
في   و النموذجأتكرار نفس التجربة  حول كیفیة  اآلباء مشاركة التجارب مع والمعلمات المعلمون

،  ھذه الموارد  یدور حول تنظیم الموارد، والطریقة التي تتاح بھا الجامع فالتعلیم. منازل مع األطفالال
 حول كم التكالیف.   یتمركز التعلیم الجامع وال  مع الموارد، التي یتم بھا دعم األطفال للتفاعل  والطرق

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا  )ب(
 

 : اللعب الذي یقوده الطفل  2. 5النشاط 
 

 45    دقیقة 

 
 قدم ما یلي:  

 
 

أفضل   بشكلاألولى   سنواتال فياألطفال ویتطور إن اللعب یشكل حاجة إنسانیة أساسیة وطبیعیة. یتعلم 
 من خالل اللعب.   

 
اآلخرین ویستكشفون  من خالل اللعب، یعبر األطفال عن خیالھم وفضولھم وإبداعھم، ویتفاعلون مع  

ال توجد   ،الواقعلكن، في   .باستخدام وسائل شتى ھامةالتعلم والتطور  ن لألطفالالعالم من حولھم. ویمك
 والموارد للعب.    ساحةمالو الوقت   توفیر األولى منسنوات  ال  األطفال فيوتنمیة طریقة أفضل لدعم تعلم 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

في مجموعات ثنائیة للتفكیر في أكبر عدد ممكن من الكلمات المرتبطة باللعب. یمكن أن تساعدك األسئلة التالیة في التفكیر   العمل •
 في الكلمات.   

 لماذا یلعب األطفال؟   −

 متى یلعب األطفال؟   −

 ؟  األطفال  یلعب بماذا   −

 یلعب األطفال؟  ماذا وكیف   −

 ما الذي یلعب بھ األطفال؟   −

 ؟   اللعب أثناء األطفال یشعركیف  −

 كیف تبدو اللعبة؟    −

 طورون من خالل اللعب؟  ت كیف یتعلم األطفال وی  −

من  الغیوم) (لمات عرض كل الكیتم لوصف اللعب.  تم استخدامھابالكلمات التي  ملئھاشكل سحابة و ورقة فارغة على قصیتم  •
 الثنائیة.   كل المجموعات

 

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 في مرحلة الطفولة المبكرة.   الجامعالتأمل في طبیعة اللعب وأھمیتھ األساسیة في برامج التعلیم 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 ن  ی المشاركمن المشاركات و توقعھا یمكن اإلجابات المحتملة التي
 

 . أو لسد الفجوات إذا لزم األمر  لحث المشاركات والمشاركین على النقاشیمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه 
 

 الفرح  
 ةاالبتسام

 ضحك  ال
 التحفیز 
 اإلثارة 

 المتعة  
 التحدي  
 اإلحباط  

 ى الرض
 بشدة  التفاعل

 االنخراط 
   ةمنطقی تحري إجابات 

 توسیع الفھم 
 عن الفھم   التعبیر

 إیجاد المعنى 
 االتصال باألشیاء المعروفة  

 ممارسة المھارات  
 االحتماالت   تجریب

 ف تحدیات جدیدة  ااكتش
 تعلم أعمق 

 

 األفكار   إیصال
 التفاعل االجتماعي 

 العالقات  
 االختیارات  

 اتخاذ القرارات  
 االستكشاف  

 اكتساب المعرفة  
 المشاركة   

 التفاوض 
   النزاعاتحل 

   للذات المناصرة
 مھارات المجموعة  

 القیادة 
 المرونة  

 مھارات التأقلم  
 على المخاوف  التغلب  

 الخیال  
 الفضول  
 اإلبداع 

 
 :  مثال على سحابة الكلمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

نزاع  خیارات 

مشاركةقیادة

ابتسامة

متعة 

رضا

خیال 

حل مشكلة
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 قدم ما یلي:  
 

 
یشجع ھذا  طفل. البقیادة یكون  الخلط بینھما. النوع األول یتم  ھناك نوعان مختلفان من اللعب، وكثیراً ما

  . وفي أغلب األحیان قد تكونومركزي أثناء اللعب نشط النوع من اللعب الطفل على أن یكون لھ دور
كما یتحكم الطفل  . داخل اللعبةاألشیاء واألشخاص ویقوم الطفل باختیار  ، األلعاب من اختراع الطفل نفسھ

البالغین، على    یقوده ب الذي  النوع الثاني من اللعب ھو اللعأما . ویقوم باتخاذ القراراتبمجریات اللعبة 
لیست   ، إال أنھاومرحة سبیل المثال األنشطة أو األلعاب. على الرغم من أن ھذه األنشطة قد تكون ممتعة

 .  اللعب المقصود ھنا
 

ً دوًرا  ونات والمعلمالمعلم یلعب عندما یتعلق األمر بتمكین األطفال من التعلم والتطور من خالل  ھاما
  تھیئة البیئة والموادأو یبدؤون ألعاباً معینة، ولكن یقومون ب المعلم أو المعلمة النشاطات اللعب. ال یقود

ینخرط مع   الطفل. عندما یختار الطفل ما سیفعلھ، فإن المعلم مع اھتمامات ینسجم بما الالزمة  واألجواء
وتبني علیھا. إن تمكین   ره مع الطفل بطرق تدعم أفكا المربیات والمربون . یتفاعلذلك الطفل في اللعب

ھو أیضاً حق للطفل منصوص  ، ووالمشاركة في صنع القرار أمر أساسي  تطبیق خیاراتھم األطفال من 
 م المتحدة لحقوق الطفل.   علیھ في اتفاقیة األم

 
  بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة 

عن األسئلة  اإلجابة ر في مجموعات ثنائیة في بیئة الطفولة المبكرة التي تعمل فیھا. متى وأین یقوم األطفال باالختیار؟ ی فكالت  •
 :  مساعدتك على التفكیرالتالیة ل

 في أي جزء من الروتین یكون األطفال أحرار في االختیار؟   −

 ما المصادر والمعدات التي یمكنھم اختیار اللعب بھا؟  −

 قرارات التي یتم البت فیھا بشكل مشترك؟  ما ھي ال −

 بھا؟  القیاملھم ما ھي األمور التي ال یُسمح  −

 ؟ ونات والمعلمالمعلمما األنشطة التي یقررھا  −

 یمكن تغییرھا في مكان عملك بحیث یكون لألطفال خیارات أكثر.   الیومي ن ثالثة أجزاء مختلفة من البرنامجی دویتم ت  •

  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 حوض السمك  بطریقة مناقشة   – اختیاري إضافي نشاط 

 
 30    دقیقة 

 
 

 
لھ  الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علیھم، فإن التعلم من خالل اللعب كما لألطفال 

 في "اإلنسان  " من "حقوقحق"من األھمیة والتأثیر على الطفل ما خولھ بأن یتم رفعھ إلى مرتبة 
لنسبة  دوماً أھمیة مركزیة با  اللعبوعلى الرغم من ذلك، ال یشكل  .اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل

 .  وتعلیم الطفولة المبكرة  نمولبرامج 
 

  بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

شكل أھمیة مركزیة في برامج الطفولة  الذي ی ناقش بعض العقبات التي تحول دون اللعب فلن ، *باستخدام طریقة حوض السمك •
 .   المحتملةولنتأمل ھنا الحلول . المبكرة

 
    :طریقة حوض السمك *

 .  ینات أو متطوعثالثة مقاعد في الوسط لثالثة متطوع تُوضع. كراسي في دائرة كبیرةالین ات والمشاركیرتب جمیع المشارك •

 .  موضوعاً لمناقشتھ وبدء المناقشة الثالثة ین ات والمتطوعیتم إعطاء المتطوع •

على كتف أحد   یربت والمناقشة، یذھب  المشاركة فيفي  قة األكبرمن الحل آخر ترغب مشاركة أو مشاركوعندما   •
 .   ن الثالثة ویحل مكانھات والمتطوعی المتطوع

 .  ما یضیفھ للنقاشیستمر ھذا حتى ال یجد أي شخص  •

 .  إن تم اقتراحھاأي اقتراحات أو حلول نھائیة  المدرب أو المدربةیسجل   •

 .  جدد ویتم تقدیم موضوع مناقشة جدیدین ات أو متطوعمتطوع ثالثثم یتم اختیار  •
 

نقاش   خالل  برزتقد ون أو تكون  ات والمشاركیمكن اختیار مواضیع أخرى یقترحھا المشارك( یتم اقتراح مواضیع المناقشة التالیة  
 ):  الموضوع  ھذا

 .   التعلیم الرسميوقت ل مضیعةوأنھ  ال أھمیة لھیعتقد العدید من الناس أن اللعب  −

من خالل اللعب في الممارسة العملیة، ویفتقرون إلى الثقة في تنفیذ  أھمیة التعلم  ین ات والمعلمالعدید من المعلملم یر  −
 .  التقنیات في غرف الصف

الوقت في  ون من التحكم وقضاء ات والمعلموبالتالي ال یتمكن المعلم في بعض األحیان، ھناك عدد كبیر من األطفال   −
 .  وعات الصغیرةاللعب مع األطفال أو المجم

ین استخدام ات والمعلمالتعلیم أھمیة اللعب ویتوقعون من المعلمي ات ومدیر مدیري وت ومسؤولال یدرك بعض مسؤوال  −
 .  طرق تعلیمیة أكثر رسمیة

من المواد  القلیلتحتوي على  لألسف ھاولكن مخططات،  الو كتب األنشطةتحتوي العدید من الفصول الدراسیة على  −
  واللعب بھا. واألدوات العملیة أو األشیاء التي یمكن للطالب استكشافھا

 
 

 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 التعمق في قضایا محددة  )ج(
 

  الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك
 

 صغیرة ال مجموعات ال •
 

 صغیرة   المجموعات ال – 3. 5النشاط 
 

 120    دقیقة 

 
 

ادات" في ھذا  الصغیرة (تسمى "العدّ  األشیاءالجلسة، تحتاج إلى عدد كبیر من لھذه : بالنسبة و المدربة أ مالحظة للمدرب 
  علىتعتمد الكمیة الالزمة النشاط) لتمثیل األطفال. على سبیل المثال، العدس أو الفاصولیا أو األحجار الصغیرة أو البذور. 

 التعلیم المبكر الخاصة بھم.    بیئاتین في الجلسة وعدد األطفال في ات والمشاركعدد المشارك
 

 
 قدم ما یلي:  

 
 

  لدى من أن ونات والمعلمالمعلم یتأكد قدر اإلمكان من خالل اللعب،  رھملضمان تعلم األطفال وتطوی
بمفردھم،   یلعبوا  أناألطفال فرصة لتحقیق مجموعة من التفاعالت. على سبیل المثال، یستطیع األطفال  

. ویستطیع البالغون أیضاً أن  كبیرة أو صغیرةجنباً إلى جنب مع أطفال آخرین أو معھم في مجموعات 
ً  األطفال  اللعب معینضموا إلى  ،  األطفال معالحدیث واللعب  البالغون یتبادلعندما   .األصغر منھم سنا

. ومن الممكن أن تعمل ھذه التفاعالت على  طبیعة الطفل الفضولیةیمكنھم إضافة األفكار والبناء على 
 .   التواصل ومھاراتمھارات االجتماعیة والعاطفیة التوسیع أو تعمیق فھم الطفل ودعم 

 
اللعب والتعلم في مجموعة   الطفل ال یختار لذا، غالباً ماكل األطفال اھتمامات وقدرات مختلفة،  لدى

  لتوفیر مساحات للعب فيالعثور على طرق مبتكرة وعملیة   والمعلمات كبیرة. یمكن للمعلمین
للتفاعل   الفرصر الكثیر من یكما یتعین علیھم أیضاً أن یضمنوا توف .مجموعات صغیرة واللعب الفردي

 مع األطفال.  
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 التأمل في كیفیة دعم الطالب في تكوین المجموعات للعب والتفاعل الجید والتعلم. 

 یقوم المدرب أو المدربة بعرض:   خالل ھذا النشاط،
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 أشخاص یعملون في نفس بیئة التعلیم المبكر، إن أمكن.    5إلى  3عمل في مجموعة من ال •

 للمساحة في بیئة طفولتك المبكرة.  ) خریطة(  عمل معًا لرسم مخطط تفصیلي بسیطال •

یتم یحضر إلى مركزك.  ة وطفللكل طفل واحد عنصر واحد من ھذه العدادات، أو المدربة مدربال"عدادات" من  ذیتم أخ •
م العدادات لتوضیح المكان الذي یقضي فیھ الطالب أوقاتھم خالل الیوم، بما في ذلك المكان الذي یشكلون فیھ مجموعات  استخدا

 صغیرة أو یلعبون بمفردھم.  

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربةدقیقة،  15بعد 

 الطرق التي تجمع بھا الطالب في مركزك.   وعرض ا بأكملھمجموعة للعرض الخریطة الخاصة بك  •

اآلخرون اقتراحات أو أفكار حول كیفیة تنظیم المساحة بشكل مختلف إلتاحة فرصة   المشاركونالمشاركات و ینبغي أن یضیف •
 أكبر لألطفال للعب في مجموعات صغیرة.  

 
 ن  ی المشاركمن المشاركات و توقعھا یمكن اإلجابات المحتملة التي 

 
 :  یمكن أن تتضمن األفكار

 .   أثاث متحرك لتكوین مناطق لعب صغیرة ومساحات ھادئة −

 حریة الحركة بین الداخل والخارج   −

مع خر اآلیتفاعل وأخذ مجموعة من الطالب إلى الخارج  أو المعلمات جمع مجموعتین بحیث یمكن ألحد المعلمین −
 .   المجموعات الصغیرة في الداخل

 . ساحة الخارجیة مع بعض مناطق اللعب الجماعیة الصغیرةیمكن أیًضا تنظیم الم −

 .  أطفال 6أو  5محطات تعلیمیة متعددة تناسب  −

−  ً  .  إن الجمع بین الفئات العمریة المختلفة قد یعني أن األطفال األكبر سناً یمكنھم مساعدة األطفال األصغر سنا

دون المساس بالروتین مثل تناول الطعام والنوم والصحة،   الموظفین ومسؤولیاتھم للسماح بالتفاعلالموظفات و تنظیم أدوار −
 إلخ 
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كل مجموعة من المجموعات العشر أحد   ى. في ھذا النشاط، تعطأ  5ورقة العمل  ألمثلة فيامن  ۱۰بقص المدرب أو المدربة م وقی 
 األمثلة التالیة. 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 مجموعات (أو مجموعات ثنائیة، وفقاً لألرقام).    10یتوزع المشاركات والمشاركین على  •

 األسئلة التالیة في مجموعتك   أو المدربة، یتم مناقشة من المدربواحد  مثال بعد أخذ •

 لة ذلك؟ ما مدى فعالیة ذلك؟   ھل یمكننا القیام بذلك في مجموعة كبیرة؟ ما مدى سھو −

 ھل یمكننا القیام بذلك في مجموعة صغیرة؟ ما مدى سھولة ذلك؟ ما مدى فعالیة ذلك؟   −

ینبغي على كل مجموعة إعداد عرض تقدیمي یوضح كیف تجعل المجموعات الصغیرة ھذا النوع من التفاعل ممكناً، أو كیف  •
عباً أو غیر فعّال. یمكن للمجموعات استخدام تمثیل األدوار أو تقدیم رسم أو  تجعل المجموعات الكبیرة ھذا النوع من التفاعل ص

 .   تجارب شخصیةبسیط أو مشاركة قصة من  ىرسم كاریكاتوري أو إنشاء عرض دم

 
 ن  ی المشاركیمكن توقعھا من المشاركات و  اإلجابات المحتملة التي 

 
 : فیما یلي مثال للمناقشة والعرض التقدیمي

 
 التفاعل مع االحتیاجات الفردیة  

 :   المناقشة
 في مجموعة كبیرة؟   االستجابة لالحتیاجات الفردیة  اھل یمكنن 

سیتم على األغلب االستجابة لعدد  ومع ذلك،  . القیام بذلك إلى حد ما لمعلموناالمعلمات و اعتماداً على احتیاجات الفرد، یستطیع
ً  یقتصر التفاعل على قد.  احتیاجاتھم الفردیة محدود من األطفال وتلبیة  واألكثر قدرة على التعبیر عن   األطفال األكثر حزما

على سبیل المثال یحتاج طفل إلى الحركة  (طفل آخر  مع احتیاجات االحتیاجات الفردیة لطفل ما  تتعارضوقد . احتیاجاتھم
في مجموعة كبیرة، قد یكون األطفال أكثر اعتماداً  ). دئةوإصدار بعض الضجیج الصاخب، بینما یحتاج طفل آخر إلى مساحة ھا 

 .   المعلم أقل قدرة على المالحظة والتفاعل مع المتعلمین األفراد المعلمة أو  ، مما یجعلالنشاط لیتولى قیادة المعلم  المعلمة أو على
 

 في مجموعة صغیرة؟   االستجابة لالحتیاجات الفردیة  اھل یمكنن 
االستجابة الحتیاجات الطفل في المجموعة إذا كان ذلك مالئًما لألطفال   المعلمون المعلمات ویستطیع صغیرة، المجموعات الفي 

  طفالاأل مع ین التفاعل ات والمعلمیمكن للمعلم. اآلخرین، أو یمكن للطفل االنتقال إلى مكان آخر للقیام بما یحتاج القیام بھ
وقد یكون لدى أطفال آخرین احتیاجات مختلفة،  . اآلخرین يبطریقة تُراعَ احتیاجاتھم تلبیة لمساعدتھم في العثور على طریقة ل

، ھناك وقت كاٍف لالستماع إلى  )أطفال 6أو  5مثل (مجموعة صغیرة  . في ونات والمعلملمعلمالھا ویمكن أن یستجیب 
 .   بشكل مستقلویمكن للمجموعات األخرى أن تواصل اللعب .  احتیاجات كل طفل واالستجابة لھا
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 :  العرض التقدیمي
 

 :   لعب األدوار
 

یقوم بإعطاء  . استخدامھاورقاً وأقالم یمكن لألطفال ) ھذا الدورین بلعب ات أو المشاركحد المشاركأیقوم ( أو المربیة  المربي لدى
یقوم  (یقول طفل  ". في مجموعة كبیرة سھل التنفیذالبد أن یكون ھذا أمراً : "في نفس الوقت   لاألقالم واألوراق للمجموعة ویقو 

الجمیع حتى   أن یتحرك یحتاج  ھثالث قطع من الورق، ویقول آخر إن  دیری  بأنھ ركین بلعب دور الطفل) االمش المشاركات أو حدأ
رسم،  الالتركیز على  ھحتى یمكن   اج للھدوءنھ یحت األرض للقیام بالرسم، ویبدأ طفل آخر في الصراخ بأیتمكن من االستلقاء على 

دعونا نفعل ھذا في مجموعات  : "معلم الوأخیرا، یقول ... الم حتى یتمكن من اختیار لون خاص بھ قیطلب طفل آخر كل األ 
 !".  صغیرة

 
 

 قدم ما یلي:  
 

یكون من  و. ونات والمعلمالمعلم  یقودهعادةً ما تكون التفاعالت مع األطفال في مجموعة كبیرة نشاطاً 
 المتوقع أن یحقق كل األطفال نتائج مماثلة.   

 
مع   یمكن لألطفال التواجد، نسعى إلى احترام االحتیاجات الفردیة ومسارات التعلم. الجامعفي التعلیم 

. ولكن باستخدام مشاركة الموارد والوقت وكذلكوتفاعلیة حة تشاركیة مسابعضھم البعض في 
 الفردیة. والنتائج مجموعات صغیرة، یمكننا توفیر مساحة للعملیات 

 
 

 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 الجلسة السادسة 
 

وتمايز  تخط�ط اليوم 
 جلسات التعلم واأل�شطة
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 الجلسة السادسة: تخطیط الیوم وتمایز جلسات التعلم واألنشطة  
 

 تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة جب ی النقاط األساسیة التي 
 

 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 
 

تمنح األطفال التي بدورھا للطفولة المبكرة  جامعةتصمیم إجراءات روتینیة مناسبة للعمر في بیئة  ونات والمعلمالمعلمیستطیع  •
واألمان. كما یمكن أن تكون اإلجراءات الروتینیة نفسھا مرنة بما یكفي للتعرف على مختلف األطفال ذوي   باأللفة إحساساً 

   والمتنوعة.  االحتیاجات المختلفة

من خالل االستجابة لكل طفل بشكل مختلف   جامعةفي مرحلة الطفولة المبكرة جعل األنشطة   ونات والمعلمالمعلمیستطیع  •
  ما قد إلى إزالة حاجز االخربعض الیحتاج ، وحتیاجات. وقد یحتاج بعض األطفال إلى الدعم للمشاركةاالقدرات والاعتماداً على 

 یحول دون المشاركة.   

ات الخاصة. یمكن للمعلم ابتكار االلعابفي دعم األطفال للتعلم من خالل محوریا دوًرا حیویًا و ونات والمعلمالمعلمیلعب  •
 ین تعلیم األطفال عن قصد من خالل التفاعل معھم في اللعب أو من خالل إعداد أنشطة جذابة.   والمعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. 

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 ل الزمني من الفیلم في االسف

 
 ۳۲:٥٤الي   ۲۸:۳۳
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 ت العمل ورشاأساسیة ل أنشطة (أ)
 

 اإلجراءات الروتینیة  -1. 6النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 مرر كرة (أو جسم آخر) حول المجموعة.   •

على لوح ورقي  قوائم  بإعداد أو المدربة المدربیقوم و طفولتك المبكرة، ما من مركزعندما تحمل الكرة، شارك مثاالً عن روتین  •
 قالب أو لوح.  

 
.  الشخصیة والنظافة بعض األمثلة مثل أوقات وجبات الطعام والنوم   یتم تقدیمإذا لزم األمر،  :و المدربة أ مالحظة للمدرب 

ج) وعملیات رو یُسمح لألطفال بالخمتى من قواعد (على سبیل المثال،  مكونةكما یمكن أن تكون اإلجراءات الروتینیة 
    األشیاء (على سبیل المثال، مكان تخزین الكتب).  وضع(على سبیل المثال كیفیة غسل األیدي) ومكان 

 

 المشارك التالي الذي یخبرنا عن روتین آخر، تتم إضافتھ إلى اللوح الورقي القالب أو اللوح.  المشاركة أو مرر الكرة إلى  •

 .   المضافةروتینیة ال جراءات اإل قائمة تنتھيحتى تابع  •

اإلجراءات الروتینیة مفیدة  واآلن، ابدأ في تمریر الكرة مرة أخرى. ھذه المرة عندما تمسك الكرة تخبرنا إحدى الطرق أن  •
 ین والعائالت في بیئة الطفولة المبكرة. ات والموظفلألطفال والموظف

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

أن یعمل على االستیعاب او   وكیف لھذا الروتین اإلجراءات الروتینیةدور على التفكیر في  ینات والمعلملمعلماتشجیع 
 .   واالقصاء ستبعاداال

 .  الجامعلدعم التعلیم  من خاللھا توظیف اإلجراءات الروتینیةالتفكیر في السبل التي یمكن 
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 یمكن توقعھا من المشاركات والمشاركین   اإلجابات المحتملة التي
 

 . إذا لزم األمر في النقاش یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات
 

 .  الروتینیة لألطفالاإلجراءات  من الغایة
 التناسق

 اإلحساس باأللفة 
 اإلحساس بالسیطرة  

 من اإلجھاد  التقلیل  
 األمان 

 الشعور باالنتماء  
 التوقعات  

 اإلحساس باالستمراریة  
 باالستقالل  السماح 
 المسؤولیة  تحمل 

 االنتقال   مرحلة یساعد في
 یساعد في إدارة السلوك  

 النظام
 الثقة  

 
 

 قدم ما یلي:  
 

 
.  فھي توفر حدوداً مریحة وإمكانیة  الجامعیمكن أن تكون اإلجراءات الروتینیة أداة رائعة للتعلیم 

اإلجراءات   من خاللستعداد للتعلم. یمكن تعلم الكثیر االالتنبؤ بحیث یشعر األطفال باألمان ویتزاید 
ھداف األطفال من ذوي خلفیات واھتمامات  أتوحید اھتمامات و  الروتینیة لإلجراءاتالروتینیة، ویمكن 

. على سبیل المثال، یجمع روتین تناول الطعام المشترك بین األطفال على طاولة واحدة، األمر  مختلفة
 والتعلم من بعضھم البعض والتعاون.    واالنخراطالذي یوفر الفرصة للتفاعل والمشاركة 

 
تعلم األطفال من   عن شخصیةتجربة ن الوقوف ومشاركة مثال من ات أو المشاركی من أحد المشارك یقوم المدرب أو المدربة بالطلب

 خالل اإلجراءات الروتینیة.   
 
 

 .  تطوعلل  المشاركین وات أ حد المشاركأاستعداد ر مثاالً في حال عدم ی حضمن األفضل ت : المدربة  أومالحظة للمدرب 
 

  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 قدم ما یلي:  
 

 
ً   األطفال ان تستبعد جراءات الروتینیةلإل یمكنكما  اإلجراءات   في حال جمودیحدث ھذا  ، وغالباً ماایضا

أطفال مختلفین لدیھم احتیاجات مختلفة.     تواجد  الروتینیة. إن التنوع في بیئة الطفولة المبكرة یعني
استخدامھا بمرونة    نات والمعلمیالمعلم  على طار، ولكن ینبغي كإاإلجراءات الروتینیة استخدام  یمكن  

غیر    يف بالجوعالطفل   شعرال، إذا لالحتیاجات الفردیة. على سبیل المث ةً  واالستعداد للتكیف استجاب
أو إذا لم یتمكن   ،، فالبد من توفر المرونة الالزمة لتزوید الطفل بالطعام الغذائیة  الوجبة تناولموعد 

طفل من الوصول إلى الرف لوضع لعبة على بُعد مسافة قصیرة، فقد یتمكن الطفل من ترتیب اللعبة في  
ً مطالب یق بسبب الموسیقى الصاخبة، فال ینبغي أن یكون أو إذا كان الطفل یشعر بالض  ،مكان مختلف   ا

 لمشاركة في روتین موسیقى جماعي.   بامن خالل روتین یومي  
 

 استجابةً  ما ین الوقوف ومشاركة مثال عن كیفیة تكییف روتینات أو المشاركطلب من أحد المشاركیقوم المدرب أو المدربة بال
 .  التنوع لالحتیاجات الفردیة أو

 
 

 .  ینات أو متطوعمثال في حال عدم وجود متطوعیفضل تحضیر  :و المدربة أ مالحظة للمدرب 
 

 قدم ما یلي:  
 

 
وكذلك اللعب الذي   األطفالو الغیر محفزة للمشاركة تنوع أالروتینیة الصارمة   اإلجراءات قد ال تحترم 

التي یقودھا ویسیطر علیھا المعلمات والمعلمین قد ال تخدم تنوع   األنشطة . وكذلك  األطفالیقوده 
 واالستجابة الحتیاجاتھم المختلفة.   األطفال

 
روتین غیر مناسب  عن تجربة شخصیةالوقوف ومشاركة مثال من ین ات أو المشاركطلب من أحد المشاركیقوم المدرب أو المدربة بال

 .   الطفل لعمر
 

 .ینات أو متطوعمثال في حال عدم وجود متطوعیفضل تحضیر  :و المدربة أ مالحظة للمدرب 
 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 مرئیة  أكثر جراءات الروتینیة جعل اال – اختیاري  إضافينشاط 
 

 

تساعد  .  یمكن عرض أي روتین تقریبًا بشكل مرئي، باستخدام الصور أو الكلمات أو الرموز أو الصور
وھي  . اإلجراءات الروتینیة والقواعد المرئیة جمیع األطفال على تذكر الروتین، والتصرف بشكل مناسب

 .   بالنسبة ألطفال معینینمھمة بشكل خاص 

غالباً ما یستفید األطفال الذین یعانون من متالزمة داون واألطفال المصابین بالتوحد من تذكیر  −
 .   مرئي بالتوقعات

من الروتین البصري الذي یقوم بتقسیم   مھمة ماأجزاء بسیطة من  یتعلمونیستفید الطالب الذین   −
 .   مھمة أكبر إلى خطوات صغیرة 

ً األطفال واألسر   − أو التي تتمتع بكفاءة محدودة في /في مرحلة الطفولة المبكرة و الملتحقون حدیثا
 اللغات السائدة  /اللغة

استخدام لغة على  ینات والمعلمالمعلم  المكتوبةیمكن أن تساعد التسمیات واإلجراءات الروتینیة  −
 .  متسقة تدعم المتعلمین الصغار

ین ات والمعلمالخاصة بالروتین المكتوبة بلغات أخرى المعلمالمتطلبات  یمكن أن تساعد التسمیات و −
فریق مساعدة   یمكن لھذه التعلیمات البصریةكما . على دعم األطفال من مجموعات لغات األقلیات

 .  ات األساسیة بلغة األقلیةفي تعلم الكلماآلخرین األطفال التعلیم و
ین أو األطفال ات والمعلمیمكن أن یساعد ذلك المعلم. یمكن أیًضا عرض التسمیات بلغة اإلشارة  −

 .  أساسیات لغة اإلشارة اآلخرین في تعلم  
على المة یمكن لألطفال استخدامھا لوضع ع  للمھام كما یمكن تصمیم الروتین البصري كقوائم   −

 .   ام بھاالتي تم القی اإلجراءات
یمكن للتذكیر السمعي بالروتین مساعدة األشخاص المكفوفین أو الذین یعانون من ضعف بصري   −

التي یغنیھا األطفال  األناشیدترتیب، أو ل مثل أغنیة التنظیف لحث األطفال على أن الوقت قد حان ل
 .   كل یوم قبل تناول الطعام وفریق التعلیم 

 
 لمشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةبإعطاء ا یقوم المدرب أو المدربة

 :  تصمیم ورسم ما یلي یتمباستخدام الورق واألقالم الملونة،  •

 .  جدول زمني مرئي یغطي برنامج الیوم بالكامل −

على سبیل المثال، الخطوات المطلوبة لغسل الیدین بشكل (إلى خطوات صغیرة  قسیمھت الذي تم الروتین البصري  دی دتح −
 ).  ترتیب، التحضیر للعودة إلى المنزل الصحیح، أو الخطوات المطلوبة لتنظیف طاولة الغداء، روتین 

 ).    مكتوب، رسم ولغة أخرى: على سبیل المثال، المقص(ثالثة أنواع مختلفة من التسمیات لشيء واحد   −
 

 
 

خالل ھذا النشاط،  
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 مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا  )ب(
 

   المتمایزالتدریس  – 2. 6 النشاط
 

 60    دقیقة 

 . من خالل طباعتھاأو  عرض تقدیميمن خالل  أ 6ورقة العمل  عرض الصورة فيالمدربة ب یقوم المدرب أو 
 

حّضر خمس أوراق، مع كتابة أحد جوانب التعلم والتطویر الخمسة على كل منھا (اللغة،   :و المدربة أ مالحظة للمدرب 
المھارات البدنیة، المھارات االجتماعیة، مھارات المساعدة الذاتیة، المھارات المعرفیة). ضع قطع الورق داخل قبعة أو  

 كیس الستخدامھا في ھذه الجلسة.  
 

 قدم ما یلي:   
 

 
التمایز  ب  نقصد". في التعلیم وتنمیة الطفولة المبكرة الشاملة، التمایزربما تكون قد سمعت مصطلح "

على نحو فردي لدعم اندماجھم األطفال  لفھم األطفال ومھاراتھم وتحفیز ات والمعلمیناستجابة المعلم
، أساسي للتدریس  التكیفي  أو المستجیبوتنمیتھم وتعلمھم. إن التمایز، الذي یسمى أحیاناً التدریس  

 والتعلم الفعالین.   
 

ات  في بیئة التعلیم المبكر. یعني ذلك أن المعلم الجامعیشكل أھمیة مركزیة للتعلیم    المتمایزإن التعلیم  
ات  المعلم  یوفر حیث. كل طفل  واحتیاجات یستجیبون لكل طفل بشكل مختلف تبعاً لقدراتوالمعلمین  
عوائق بحیث یتمكن كل طفل من المشاركة والتعلم  ال  وإزالة والموارد البیئات وترتیب الدعموالمعلمون 
 والتطور.   

 
ك بركة من الطین.  لأمطرت مؤخًرا وھنا  دلقالتالي: في السیناریو  المتمایزفلنتخیل كیف یبدو التدریس  

 . الوضعمجموعة من األطفال جداً لھذا  تحمست 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

في االستجابة لألطفال بشكل   معلمات ومعلمو مرحلة الطفولة المبكرة الدور الذي یلعبھ في والتأمل تشجیع على التفكیرال
 .   متمایز

 لمدربة بعرض:  خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو ا
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 مجموعات.    5إلى  المشاركات والمشاركون قّسم یُ  •

  تطویرویأخذ شخص واحد من كل مجموعة ورقة من قبعة المدرب/حقیبتھ. تعد الكتابة على الورقة أحد مجاالت التعلم /  •
 الخمسة (اللغة، المھارات البدنیة، المھارات االجتماعیة، مھارات المساعدة الذاتیة، المھارات المعرفیة).    المھارات

ت التي یمكن أن یستخدمھا الطالب ویطورھا من منطقة التعلم والتطویر عند إجراء عصف ذھني مع مجموعتك حول المھارایتم  •
 اللعب في بركة موحلة.   

أو  ین اآلخرین أو المدرب ات والمشاركمن كل مجموعة أفكارھم مع المجموعة بأكملھا. یمكن للمشاركأو ممثلة یشارك ممثل  •
 إضافة المزید من االقتراحات.   المدربة 

 
 یمكن توقعھا من المشاركات والمشاركین التي  اإلجابات المحتملة

 
   . أو لسد الفجوات إذا لزم األمر لتشجیع النقاشیمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه 

 
   والتواصلاللغة  

 واألحذیة   رش الماء والنظافة والمطر و خاتساالومفردات للوحل والماء واألوساخ 
 

 المھارات المادیة  
 ، التوازن ضرب األرض بالقدم، التنسیق، اللعب الفوضوي، القفز، اللكز، الید: قبض الحركةمھارات 

 
 المھارات االجتماعیة  

   قد یسقطوناألدوار، وتجنب طرطشة اآلخرین، واللعب بالقرب من اآلخرین، ومساعدة اآلخرین الذین  أخذ
 

 مھارات المساعدة الذاتیة  
 األحذیة وتغییر المالبس  وخلع غسل الیدین ووضع

 
 المھارات المعرفیة  

 أكثر سمًكا یجعل الطین وحل، أما وضع أوساخ أو تراب أكثر یجعل الطین وضع ماء أكثر .  الطین= األوساخ + الماء 
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 قدم ما یلي:   
 

 
ً درك أن ھناك فرصإننا ن متعددة للتعلم والتطویر یجب أن تتاح من خالل اللعب في بركة الطین. لذا   ا

 سمح لھم باللعب فیھ.   نعن الوحل،  باالبتعاد  األطفالفبدالً من إخبار 
 

تذكر أن اللعب  ن تخذ قرار بشأن نشاط یتعلق بالطین. ن خبر الطالب بما ینبغي علیھم القیام بھ أو نال 
ً یقوده الطفل وأن األطفال لدیھم مجموعة من القدرات واالھتمامات.   على استعداد لدعم   نكون دائما

 لالستجابة.  ونحن على استعداد  نتظرن األطفال للتعلم من النشاط وفقًا لمكان تواجدھم. لذا، 
 

یرغب   طفلھو التأكد من أن كل  إن الھدفتوقع دعم الطالب المختلفین في المجموعة بطرق مختلفة.  ن
وقد یحتاج بعض   ة،في المشاركة یمكنھ القیام بذلك. وقد یحتاج بعض األطفال إلى الدعم للمشارك

 األطفال إلى إزالة حاجز یحول دون المشاركة.  
 

یتم قص  لكل مجموعة.  من كل ورقة بحیث یكون ھناك نسخة )ب  6( ورقة العمل یة منكاف نسخ اعةطب یقوم المدرب أو المدربة ب 
 ، ویتم إعطاء الشرائح لكل مجموعة مع قلب األوراق شرائحالورقة إلى 

 
 : بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

، یتم قراءة األمثلة  طفال قد یرغبون في اللعب في بركة الطینأل ھذه  المقلوبةشرائح التختار المجموعات ثالثة أمثلة لألطفال من  •
 .   في المجموعة

 للمشاركة والتعلم.  ة ودعم األطفالستجاب االمالحظات حول كیفیة  مع تدوین كل طفل  تناقش المجموعة  •

 جموعة بأكملھا.   تشارك كل مجموعة إجاباتھم مع الم •

 

  یمكن توقعھا من المشاركات والمشاركین اإلجابات المحتملة التي
 

 .  أو لسد الفجوات إذا لزم األمر لتشجیع النقاشیمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه 
 

او لن تستطیع   لیست غنیّةأنت تعلم أن عائلتھ  . ل یتردد في االنضمام، وتالحظ أنھ یرتدي قمیص نظیف ومرتب للغایةا طفأحد األ
 .  العائلة شراء قمیص اخر كبدیل للقمیص المتسخ

 ؤهقدّم للطفل قمیص یمكنھ ارتدا.  اقترح على الطفل أن یقترض قمیًصا آخر ثم یضع قمیصھ الخاص مرة أخرى في وقت الحق
 فوق قمیصھ 

 
ى  رید االنضمام إلی دو فعالً وكأنھ یب  ، لكنھهیھیّج جلدأنت قلق من أن الطین أو الماء قد  . یعاني طفل واحد من جفاف البشرة

 .  اللعبة
 . في البركة وعصا لتحریك الماءیلعب قدّم للطفل أحذیة عالیة بحیث یمكنھ أن 

 .  قد یكون لدى الطفل قفازات خاصة بھ الستخدامھ في ھذه األنواع من األنشطة، یمكنك اقتراح ذلك
 

 .  اللعب بھا آخرین باالنضمام إلىیحرس طفل البركة وال یسمح ألطفال 
 .  كون المنطقة المخصصة لھت ناقش مع الطفل المناطق التي یمكن أن یلعب فیھا أطفال آخرون وما یمكن أن 

 .  حّول نشاط الحراسة إلى لعبة واقترح على المزید من األطفال مساعدتھ في حمایة البركة من مخلوق وھمي
 .   ألطفال اآلخرین لدخول بركة الطینیمكن للطفل أن یقدم تذاكر لجمیع ا

 
 .  مس الطین بأصابعھلیستخدم أحد األطفال كرسي متحرك ویحاول االنحناء إلى األسفل بما یكفي ل

 .  على طاولة حیث یمكنھ الوصول إلیھا صینیة فيضع بعض الطین 
 .  األطفالتقدیم المساعدة البدنیة للطفل حتى یتمكن من اللعب في الطین من كرسي 

 .   عربات الویمكن لألطفال اآلخرین فعل الشيء نفسھ باستخدام الدراجات أو .  في الطین لعمل طرطشة استخدام الكرسياقترح 
 

 .   ضحكی بینماالوحل لرمي اآلخرین ط لتقوی یرید طفل االنضمام، 
 .   هؤانظر إذا كان بإمكانھ مل. الطین فیھ الطفل رميی دلوا كبیرا لقدم 

 .  باتجاھھ رمي الطینھدف ل قم بعمل
 .  علیھم الطینناقش مع الطفل مشاعر األطفال اآلخرین عند رمي 
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 .   طفل واحد یصب الطین بحرص شدید في حاویة صغیرة ویتطلع بعصبیة إلى أطفال آخرین قریبین من نشاطھ المركز

 .   األطفال اآلخرینمن الطین إلى منطقة بعیدة عن مليء  وعاءنقل قدم للطفل المساعدة في 
 .   بسكب وعائھساعد األطفال اآلخرین على مالحظة أنھ ال یرید أن یقوم األشخاص 

أدوات   وفر. حتى یالحظ الطفل حجم األوعیة المختلفة والكمیات المختلفة التي یمكن تعبئتھا بھا األوعیة قدّم أحجام مختلفة من 
 .   وأكواب، محقانمالعق،  – الوعاء مختلفة لملء

 
 .  یراقب األطفال اآلخرین، ولكنھ یبدو وكأنھ یشعر بالملل بعض الشيء. یقف طفل یلمس الماء بقدمیھ وأصابعھ

على سبیل  (عب ة قد تمكنھ من اللالعب بالطین بطرق مختلفة بالقرب من الطفل، قد یمنحھ ذلك بعض األفكار حول طرق مرح
أو على جذوع   الحیطانعلى وطباعتھا لطین ملء األیدي باالیدین في الوحل، أو  الطمي بالعصي، أو وضع یمكنك نخزالمثال، 
 ).   األشجار 

 .   طفل آخراللعب مع  ادع الطفل لالنضمام إلى 
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 التعمق في قضایا محددة   )ج(
 

 الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

 التدریس المتعّمد  •

 

 المتعّمد  التدریس -6.3النشاط 
 

 60–90   دقیقة 
 

 قدم ما یلي:  
 

 
ً  األطفالن یحدث عندما یلعب أ  تعلم التلقائيللیمكن   . یحدث ھذا أثناء قیام األطفال باستكشاف  سویا

في مرحلة الطفولة المبكرة أیضاً   لفریق التعلیم  یمكنبأنفسھم.   ألفكارھمواكتشافھم البیئة المحیطة بھم 
والتطویر  أنشطة التعلم وتخطیط ، قران األمع   التفاعل  تشجیع عملیة تعلم األطفال عن طریقالتوسع في 

لألطفال تنفیذ ھذا    یمكن، الطفل یتمركز حولیقوده الطفل او برنامج  في إطار برنامج  المتعمدة.
 طریقتین:   البرنامج من خالل

 
   أو العفوي  اللعب التلقائينطاق  توسیع  −
 . األطفال إعداد نشاط لتحفیز فضول −

 
مع طفل  ات والمعلمونالمعلماعل  یحدث التدریس المتعّمد من خالل توسیع اللعب التلقائي عندما یتف 

بھدف توسیع استیعابھ أو قدرتھ ضمن النشاط الذي یقوده الطفل. على سبیل المثال، قد یشیر أحد  
طفل أن برج الكتلة الذي قام الطفل ببنائھ مصنوع من كتل مربعة فقط. وقد  ین علىات أو المعلمالمعلم 

إذا كان بإمكان الطفل إیجاد مكان في برجھ    ایقدمون بعض القوالب على شكل مثلث ویتساءلون عمّ 
 لھذه األشكال المختلفة.   

 
بإعداد الموارد أو   ونات والمعلمالمعلمیحدث التدریس المتعّمد من خالل إعداد نشاط عندما یقوم  

. على سبیل المثال،  عنھا   األطفال الستكشاف أشیاء جدیدة قد ال تكون لدیھم فكرةاھتمام المعدات لجذب 
. قد  عباد الشمسأزھار  بھا  ھریةالشمس ومزعباد بعض صور زھور   وعلیھایمكن إعداد طاولة 

وبذور عباد الشمس. األطفال الذین یبدون اھتماماً ما یستطیعون  یوضع ھنالك أیضاً أوعیة من التربة 
  للتعلم، فرصةبمثابة   یعد ولكنھزرع بذرة ما ومشاھدة نموھا. ھذا النشاط غیر مطلوب من األطفال 

 وبشكل حماسي مع النشاط. األطفالتفاعل احتمال    مثیراً لالھتمام فذلك یزید من النشاطوكلما كان 
 

 
 

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

الذي  نھج الكجزء من تنمیة قدراتھم لتوسیع نطاق تعلم األطفال و طریقتین/بنھجین ات والمعلمینزیادة وعي المعلم
 ) وضع أنشطة لتحفیز فضول األطفال.   2العفوي؛ ) توسیع نطاق اللعب 1: طفل ال یقودة

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب او المدربة بعرض:  
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة المدربةیقوم المدرب أو 

 ن مجموعات ثنائیة.  ی كوت  •

 .  منھا 3 واختیار ج  6ورقة العمل  األمثلة في قراءة •

 .  تم اختیارھالألمثلة الثالثة التي في كل مجموعة ثنائیة، یتم العمل معاً لتخطیط أنشطة تدریس متعمد  •

 ط طریقة واحدة لتوسیع اللعب التلقائي وطریقة واحدة إلعداد نشاط محفز لكل مثال.   ی خطت   یتم بعد ذلك، •

ھل كانت األنشطة بقیادة الطفل أو المعلم أو  إلى مجموعة ثنائیة أخرى لمشاركة األفكار ومقارنتھا.  م كل مجموعة ثنائیةضتن  •
 وفھمھم ومھاراتھم؟    ھم ألعاب األطفال من توسیع نطاق  ونات والمعلم المعلمن ھل یمكّ المعلمة؟ 

 
اعتادوا استخدام طرق تعلیم ین الذین ات والمشاركالمشارك الحكم علىإصدار ینبغي عدم : و المدربة أ مالحظة للمدرب 

القائمات  ة ھنا ھي أنی . الرسالة الرئیسإلصدار األحكام  ةاأدك أال یظھر ھذا النشاطویجب الحرص على  ، یقودھا المعلم
في تمكین ودعم تعلم األطفال، ولكن تنمیة وتعلیم لدیھم الخبرة أن حیث القائمین على التعلیم یلعبون دوراً بالغ األھمیة و

 قدر اإلمكان.   الطفلعلى ومرتكزین مین قائ  ااألطفال في سن الطفولة المبكرة البد أن یكون 
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  یمكن توقعھا من المشاركات والمشاركین اإلجابات المحتملة التي
 

 .  إذا لزم األمرباب تشجیع النقاش  یمكنك استخدام نماذج اإلجابات ھذه
 

ً یوم یصادفھذا األسبوع  من المھم االعتراف وتقدیر ھذا الیوم  . التعلیمي مھم ثقافیا لبعض األطفال والعائالت في المركز ا
 .   وإظھار قیمتھ

 
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

،  حةواألرجعلى  ھم یلعبونعلى سبیل المثال، عندما یضحك األطفال و. الیوم كجزء من أنشطة األطفال ونات والمعلمالمعلمیذكر 
ھنا أیضاً . وبامتیاز یستمتعون بالمرح خاصة وأن الیوم ھو یوم خاص  األطفال بأن معلى مدى سرورھ أو المعلمة یعلق المعلم

ً وم ولماذا اسم الی  ذكریمكنھم  أن ة أو المربي یرقصون على الموسیقى، یمكن للمربی  حین  عندما یغني األطفال أو. خاص یعد یوما
ما إذا كان لدى الطالب    أو المعلمة یمكن أن یسأل المعلم. یسأل ما إذا كان أي منھم یعرف األغنیة الخاصة المرتبطة بالیوم الثقافي

األطفال على التعبیر عن أفكارھم عند   أو المعلمة یساعد المعلم. أي أسئلة حول الیوم وما إذا كان بإمكان األطفال اآلخرین اإلجابة
 سھ بعض اإلجابات نفالحاجة، ویقدم ب 

 
 :  إعداد نشاط

 
مواد  وعدة كاأللوان المائیة  المختلفةالطاولة األلوان  یوضع على. بحیث یالحظ الطالب ذلك اعتیادي توضع طاولة في مكان غیر 

إذا اختار . یتم قص أوراق ملونة كبیرة بأشكال ذات عالقة بالحدث. بألوان تتعلق باأللوان المستخدمة في الیوم المھمأخرى للتزیین 
 .  بجانب الفتة تحمل اسم الیوم المھم الفصل الطالب المشاركة في النشاط الفني، فسیتم عرض العمل الفني الذي ینتجونھ في مدخل

 
 .  إن موسم اإلنفلونزا یقترب، وترید زیادة وعي األطفال بالنظافة الشخصیة الیدویة 

 
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

على الخطوات المھمة التي یتم اتخاذھا في العملیة باستخدام لغة متسقة، ویتم  ونات والمعلمالمعلمكلما غسل األطفال أیدیھم، یؤكد 
مع   ونات والمعلمالمعلمعندما یتفاعل . بالقرب من أحواض الغسیل الیدویةعلى شكل صور عرض قائمة بالخطوات المطلوبة 

اآلن أصبحت أیدینا متسخة، ماذا علینا  "إلى األوقات التي قد یحتاجون فیھا إلى غسل أیدیھم، أو یسألون األطفال  رون شی ی األطفال، 
 ".   أن نفعل؟

 
 :  إعداد نشاط

كأیادي داخل   ملوءة بالھواءاستخدام قفازات مومن الصابون  طعقتجھیز من الماء و أوعیةبإعداد  ونات والمعلمالمعلمیقوم 
 .   باستخدام ھذا النشاط غسل األیديعلى األطفال ب األوعیة، ویتدر

صمغ  ال، أو الرمل أو الطینباستخدام أوعیة من ) جعلھا متسخة أو( التزیینب ید لكي یقوم الطالب  قص روقة كبیرة على شكلیتم 
الطالب یعرفون سبب أھمیة  ین أن یسألوا ما إذا كان ات والمعلمویمكن للمعلم. ، وما إلى ذلكصاصات الورق وأوراق الشجروق

 . غسل األیدي ویساعدونھم على التعبیر عن أفكارھم باستخدام لغة وأمثلة مألوفة
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ذلك الطفل  تالحظون أن األطفال اآلخرین یستبعدون  . إثنیة من األقلیاتیحضر الطفل الي المركز وھو طفل منحدر من مجموعة 

 .   اللعب من
 

 :  التلقائي  اللعبتوسیع 
إلى شيء یمكنھ ون رویشی الطفل إلى المشاركة في النشاط   ونات والمعلمالمعلم یدعوعندما یشارك األطفال في اللعب التلقائي، 

في  الطفل  إلى نقاط القوة واالھتمامات التي یتمتع بھاویشیرون  آخرینألطفال سم  الطفل باالتقدیم ب  المعلمونیقوم . المساعدة فیھ
 .   أنشطة المجموعة الصغیرة

 
 :  إعداد نشاط

یتم تشجیع األطفال الذین یبدون . في وسط الغرفة أو في منطقة اللعب الخارجیةسجادة  أو  القماشیتم وضع قطعة كبیرة من 
النشاط   أو المعلمة یستخدم المعلم. محاولة ارتداد الكرة علیھا دون سقوطھاالعمل معاً على بالحواف ثم المسك اھتمامھم على 

ً وأ، لإلشارة إلى كیفیة احتیاجنا إلى بعضنا البعض  .  ننا نعمل بشكل أفضل عند اللعب معا
 

وال یعرف أي من األطفال  .  للتواصل  لغة اإلشارة یعتمد على، وھو التعلیم مركزللحضور  ة الیعاني من إعاقة سمعیبدأ طفل 
 .   اآلخرین لغة إشارة حتى اآلن

 
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

.  ون اإلشارات لتسمیة والتعرف على األشیاء خالل تفاعلھم وتواصلھم مع األطفال في فترات اللعبات والمعلمیستخدم المعلم
لغة  استخدام ب  قول ذلكبھا یمكنكم ھذه ھي الطریقة التي "وكذلك یمكنھم إجابة األسئلة باستخدام اإلشارات او بالقول بشكل مباشر  

 ".   اإلشارة
 

 :  إعداد نشاط
  ونوالمعلمات المعلم یستخدم، بتعلم االشارات عندما یبدي األطفال اھتمامھم. المكتبةإلى رف  لتعلیم اإلشارات یضاف كتاب 

 .  اإلشارات ویشجعون األطفال على تجربتھا
 .  مع األطفال ىتغن األغاني التي كثیراً ما  ایضاً في   یمكن استخدام لغة اإلشارة

 
 .   بالمشاركة في مكان اللعبة یحب أن یلعب بمفرده وال یسمح لآلخرین  ، لكنھالطفل مھتم جداً باللعب مع الدیناصورات

 
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

 
وإذا لم یالحظ  . في نفس المكان  دیناصور أخرى لطفل مختلف یلعب معھلعبة دیناصور، یتم إعطاء المع باللعب الطفل یھتم عندما 

أن الدیناصورات   أو المعلمة رح المعلمت یق. دیناصوراتالمع  اثناء اللعب ما یفعلھ الطفل اآلخر أو المعلمة إلى الطفل، یشیر المعلم
 .   من الممكن ان یكونوا أصدقاء وبالتالي یمكنھم اللعب بشكل جماعي

 
 :  إعداد نشاط

وبوسع المعلم أن یسترعي انتباه الطفل إلى ما یفعلھ األطفال  .  الدیناصورات في منطقة اللعب لعب یمكن وضع صندوق كبیر من
 .   )أرى ان ھؤالء األطفال قد صنعوا منزالً جمیالً لدیناصوراتھمانظر، "على سبیل المثال . (اآلخرون بالدیناصورات
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 .   والصنادیقالعصي   باستخدامعالیة أصوات  صدار إویبدي طفل اھتمامھ بالطبول  
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

أن یأخذ الطفل اللعبة   أو المربیة یقترح المربي .الطفل، ولكن بطریقة أكثر ھدوءً  األصوات التي یصنعھاأو المعلمة یحاكي المعلم 
 .   أحد بسبب الضوضاء عجإلى الخارج، بحیث یكون صاخباً وال ینز

 
 :  إعداد نشاط

.  المحليأنشطة وذلك بدعوة فرقة موسیقیة محلیة تقوم بجلب العدید من األدوات الموسیقیة للمركز یمكن لألطفال المشاركة في 
استحوذ االمر على اھتمام المزید من األطفال فمن الممكن للجمیع المشاركة وتجربة   وإذایقوم الطفل باللعب في األداة الموسیقیة 

   . تلك األدوات
 

 .   قطط طوال الیوم في المركز بالتمثیل على انھممجموعة من الفتیات یستمتعن 
 :  التلقائي  اللعبتوسیع 

إن شاھد المعلم أو المعلمة البنات یتسلقن شیئاً  على سبیل المثال، . بالقطط وخصائصھا وقدراتھا ممعرفتھ أو المعلمة یوسع المعلم
ات أو للمعلم یمكنالبنات أثناء الركض، إن شوھد و تھبط على أقدامھا،شیئاً ما دائماً سلّق ت ت عندما ما، یمكنھم اإلشارة بأن القطط 

 .   على الجري وبشكل غیر مسموعالقطط  قدرةالتحدث عن  ینالمعلم
 

 :  إعداد نشاط
 الذیل في یوم واحد وعندما یبدي األطفال اھتمامھم،وأذني القطط أنفسھم  ونات والمعلمالمعلمقد یرتدي من خالل لعب األدوار،  

یمكن إضافة أو  . القطط ارتداء زينفسھم حتى یتمكنوا من لیقوموا بعملھا بأأذني القطط وذیلھا لصنع لھم طاولة معدة بمواد  یُعرض
 .   تلوین شوارب على وجوه األطفال
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 الجلسة السابعة  
 

استخدام عنا� من واقع 
ف التعلم    الح�اة لتحف�ي
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 الجلسة السابعة: استخدام عناصر من واقع الحیاة لتحفیز التعلم 
 
 

 تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة جب  ی  النقاط األساسیة التي
 

 النقاط األساسیة التالیة:   غطیةت  یمكن محاولةمناقشة قصیرة،  عقد جلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد  إدارة تمسواء 
 

زاد عدد األطفال الذین یمكنھم التعلم. إن أفضل الموارد لمساعدة  كلما اكلما ازداد عدد الحواس التي یتم إشراك األطفال فیھا،  •
 .   متعددة الحواسجمیع األطفال على المشاركة والتعلم ھي الموارد 

الفرص   ونات والمعلمالمعلمبشكل أفضل عندما یرتبط تعلمھم بالعالم الحقیقي.  یمكن أن یوفر طورون ت وی یتعلم األطفال الصغار   •
 .   لھم ي البیئة الحقیقیة، مع أشخاص حقیقیین وأماكن حقیقیة وموارد حقیقیة ومألوفةلألطفال للمشاركة ف

الموارد المتاحة بسھولة ومنخفضة التكلفة والمفتوحة تمكن األطفال من اللعب على نحو إبداعي وعفوي. ومع عدم وجود طریقة   •
 وقدراتھم. اھتماماتھم سب محددة الستخدامھا، یستطیع جمیع األطفال استكشاف ھذه المواد بطرق تنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن  .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین  لقد حاولنا في ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب 
  مألوفة مكتوبة  لغة استخدام ولكن بدافع والمدربات والمشاركین والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن. 

إلشارة الي  الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر ل وسھلة 
 الجنسین.

 

حسب التسلسل الزمني من   األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع ذي الصلة من الفیدیو أي منبتیسیر  یمكن القیام
 الفیلم في االسفل 

 
 ۳۲:٥٥الي   ۳۷:۰۰
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   لورشات العمل أساسیة  أنشطة  (أ)
 

 مصادر متعددة الحواس ال – 1. 7النشاط 
 

 40    دقیقة 

 
 قدم ما یلي:  

 
  حواسال".  في الواقع، یستخدم الطالب كل  ویة"ید یتعلمون بصورةن األطفال  أ كثیراً ما یُقال 

الحواس.    وون متعددات ومتعلمالستكشاف العالم من حولھم، لذا یمكننا القول بأن األطفال متعلم
یتم  ون ھذه المعرفة لتعزیز التعلم والتنمیة ألنھ كلما زادت الحواس التي والمعلمات ویستخدم المعلم

بعض كلما زادت الروابط بین عقول األطفال. فضالً عن ذلك، یفضل األطفال  إشراكھا وتحفیزھا
جمیع  بمحفزات الحواس في أوقات مختلفة، لذا یساعد توفیر بیئة غنیة الحواس األخرى  نالحواس ع 
 لى المشاركة والتعلم. األطفال ع

 
 المشاركین التعلیمات التالیة:   وإعطاء" في منتصف اللوح الورقي القالب متعدد الحواس"كلمة  یقوم المدرب أو المدربة بكتابة 

ویقوم المدرب أو المدربة بكتابة طرق  جسام، شیاء أو األتختلف بھا األقد إجراء عصف ذھني حول كل الطرق التي یتم  •
على سبیل المثال الحجم والشكل والسمك واللون والسطوع والوزن والصوت  ى اللوح الورقي القالب / اللوح (علاالختالف 
 ).  والملمس  رائحة الوالمذاق و

ن كل مجموعة من الخصائص الحسیة على الورقة الكبیرة للعرض بلون مختلف (على  یتم تلوی باستخدام أقالم ملونة أو أقالم تخطیط، 
م اللون نفسھ للخصائص  ااستخد یتم سبیل المثال، أصفر = ذوق، أحمر = لمس، أزرق = رائحة، أخضر = رؤیة، وردي = صوت). 

 ة والوزن باللون األحمر لتمثیل اللمس).   المشابھة (على سبیل المثال كیف تشعر بشيء ما: یجب أن یكون النسیج والسمك والنعوم
 

 قدم ما یلي:  
 

 
الحیاة الواقعیة. ال تكون أوراق العمل  أشیاء وعناصر من إن مصادر التعلم متعددة الحواس ھي 

ولكن األطفال  لتمثیل األفكار.   فقط بالطریقة نفسھا ألنھا تستخدم اللغة والصور الحواس متعددة  والكتب
 من خالل االستكشاف الحسي لألجسام من واقع الحیاة.  یتعلمون األولى  سنواتھم  في

  

 من ھذا النشاط   لرئیسياھدف ال
 

 التفكیر في كیفیة دعم المصادر الموجودة في المركز للتعلم متعدد الحواس وكیفیة تحسینھا.  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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من العناصر المتوفرة  مجموعة متنوعة  معاألطفال  تفاعل: تؤكد ھذه الجلسة على ضرورة و المدربة أ مالحظة للمدرب 
  استخدام الممارسات التقلیدیة من. الھدف من ذلك ھو تحدي وذلك للمساھمة في تطور تلك الحواس حیاتھم الیومیة في

  ; لغةوالقصائد والقصص واألغانيالكالم (مثل   المنطوقة،اللغة  تعد نفسھأوراق العمل مع األطفال الصغار. وفى الوقت 
) بمثابة والصور مثل الملصقات، القصص المصورة، الصور، اللوحات، إلخمكتوبة مثل الالفتات والكلمات في الكتب؛ 

أكثر   نشاطاتجزء مھم من بیئة التعلم الغنیة بالحواس. ومع تطور األطفال، سیرغبون بشكل متزاید في المشاركة في 
 ك.   ون لذلات والمعلمینبغي أن یستجیب المعلموتجریداً، 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 .   المواد او العناصر المادیة المتوفرة في الغرفةدقائق للتنقل في الغرفة وجمع أكبر عدد ممكن من  5لدیك  •

على سبیل المثال، یبدو  الحسیة المختلفة لھا. خواصھذه العناصر المادیة ووصف ال جمعون في ات والمتطوعقد یرغب المتطوع •
ً  مستدیراً و  أحمراً  كوب الشاي ً اً صوت كالشاي. یصدر  خاصة یصدر روائحقلیالً.  یمیل إلى الثقلو، ملمسھ ناعمو، والمعا عند  خافتا

 المعدن.    رائحةك ارائحتھا وعند رّجھصدر ضجیجاً وت  اللمس  مدببة وھي المعة وباردة تبدو مجموعة المفاتیح. النقر على الكأس

 
عھم على استخدام لغة إبداعیة لوصف الحواس وعدم القلق  ی شجوت  ینات ومتطوعمتطوع 6إلى  5طلب من  لایقوم المدرب أو المدربة ب 

 إذا كانت الكلمات "صحیحة" أو ال.  
 

 قدم ما یلي:   
   

 
أو أكثر من حواسھم للتعلم بسبب الضعف البدني. على   ة یعتمد بعض األطفال بشكل أكبر على واحد

ً أكثر انخراطالكفیف  یكون الطفل   سبیل المثال، قد عندما تكون الموارد ذات بنیة ومیزات سمعیة. قد    ا
 األلوان الزاھیة واأللعاب التي تضيء.    ضعیفةالطفل الذي یتمتع برؤیة  یرحب ویقدر

 
على سبیل المثال،   في أوقات مختلفة. راآلخ البعض  الحواس علىبعض   استخدامیفضل جمیع األطفال 

 أسطح ناعمة.    استخدامآخرون یفضل  ، بینما  بمواد متنوعة القوام بعض األطفال اللعب   یحب
 

. على سبیل المثال، األصوات  تثیر القلقأنھا یجد بعض األطفال بعض المدخالت الحسیة مزعجة و/أو  
 األلوان.  بعض األضواء الساطعة أو  أو اللعب الضوضائي الصاخبة أو 

 
األطفال اھتمامات واحتیاجات حسیة مختلفة. نحن نتعرف على  لدى أن  الجامعفي التعلیم  ندرك 

لیقوموا   موارد التعلم متعددة الحواس توفیر واحتیاجات األطفال الذین نعمل معھم ونضمن اھتمامات
 استكشافھا. ب

  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 یةبإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التال یقوم المدرب أو المدربة 

 عادة، إن أمكن.  في المجموعات من أشخاص یعملون معًا  لی تشكیتم  •

 ألنواع اللعب التالیة:  الذین تعملون فیھ التعلیمي المركزبعمل قائمة بالموارد الموجودة في تقوم كل مجموعة  •

 اللعب بالماء  −

   مجسماتبناء  −

 لعب الكرة   −

 الكتب  −

 الرسم   −

   باستخدام الغراء اللصق −

الذي تم  ستخدم نفس الترمیز اللوني ا. والحواس المرتبطة بھامختلفة في القائمة  ال الموارد ىأقالم تخطیط ملونة لإلشارة إلستخدم ا •
 . كلما كانت قائمتك أكثر ألوانًا، زادت الموارد الحسیة المتعددة المتوفرة لدیك.   استخدامھ من قبل أثناء جلسة العصف الذھني

 مجموعتان معًا.  كل ث تعمل انضم إلى مجموعة أخرى بحی  •

 صف قائمتك للمجموعة األخرى.   •

.  ة موارد أخرى لجعلھا متعددة الحواسإضافكیف یمكن أو  الموارد تغیریمكن أن ت  كیفلنقاش قم بإجراء عصف ذھني جماعي  •
، ملونة، خشنةناعمة، على سبیل المثال، قد تختلف ألوان األكواب عن األلوان األخرى. الكرات یمكن أن تكون كبیرة، صغیرة، 

  ذات اللون األزرق. على سبیل المثال، قد تكون الكرة تحفیز المتعلمزیادة  للمعلم أو المعلمة ، یمكنعند إثارة حاسة معینةالخ. 
ً أكثر إثارة  تكون كرة ذات بریق المع قدمحفزة بصریاً، ولكن  . یمكنك استخدام أفكار من المجموعة األخرى أو یمكنك بصریا

التكلفة، على سبیل المثال، ما الموارد التي یمكن توفیرھا  منخفضة أمثلة : حاول التفكیر في مالحظة أكثر ابتكاًرا.  أمثلةالتفكیر في 
 بسھولة في المنازل والمجتمع والبیئة الطبیعیة؟  

 

من المعلمات والمعلمین یمكن توقعھا اإلجابات المحتملة التي   
 

 .  یمكنك استخدام ھذه األفكار لمساعدة المجموعات إذا كانت بحاجة إلى مزید من األفكار
 

 اللعب بالماء 
 .   لماءإضافة روائح لماء ملون، میاه دافئة، مكعبات ثلج، 

 .أنابیبأوعیة ومخاریط وأكواب و
 

    مجسماتبناء 
  ءحبات فاصولیا مثل( ذات صوت بداخلھا  مجسمات صغیرة جداً وكبیرة جداً، ملونة، ناعمة،   مجسماتثقیلة وخفیفة،  مجسمات

 ).  أن تھتزیمكن داخل علبة 
 

 لعب الكرة   
 . كبیرة الحجم كراتسطح وعرة، أ، كرات مع اسفنجیةكرات كرات مع أجراس في الداخل، بالونات، كرات خفیفة، كرات ناعمة، 

 
 الكتب 

 .  ، كتب كبیرة الحجممن القماشصور ملونة، صفحات 
 

    ألوان الرسم واأللوان المائیة والزیتیة
مقوى  ال والكرتون . تلوین أجسام متعددة القوام كأوراق الشجر ةمعطروألوان ذات كثافة عالیة وألوان ألوان ساطعة وألوان فاتحة 

 .   باستخدام أطراف األصابع أو اإلسفنجاتوالصخور. التلوین 
 

 اللصق 
 . القطنوالصوف ك مواد مختلفةمن وقصاصات وقواقع  مجعدوزھور معطرة وورق    شجر  أوراق
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 مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا  )ب(
 

 التعلم من واقع الحیاة    – 2. 7النشاط 
 

 90    دقیقة 

 
 قدم ما یلي:  

 
 

تعلیمي أو  المورد  البشكل أفضل عندما تكون ھناك صلة واضحة بین   ھموتتطور مھارات األطفال  یتعلم
األطفال على فھم الموارد والخبرات وتوسیع  ھذا الربط  یساعدوبین حیاتھم الیومیة.  التجربة التعلیمیة

قدراتھم في حیاتھم الیومیة وتنمیة حبھم للتعلم. یربط التعلم من واقع الحیاة بین غرفة الصف  
 . ألطفالا لدىوقیمة واألنشطة واألماكن واألشخاص الذین لھم معنى 

 
من واقع الحیاة یمكننا دعمھا في بیئة  روابط  ةأربع ھنالكعرض ما یلي على لوح ورقي قالب وشرح أن یقوم المدرب أو المدربة ب 

 الطفولة المبكرة:  
 

 
 

  

الواقع

البیئة الطبیعیة

أماكن في المجتمع

أشخاص من المجتمع 
المحلي

موارد تستخدم في 
المجتمع

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 .   الواقعیةالتفكیر في طرق لزیادة الروابط بین ما یتعلمھ األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والحیاة 

 و المدربة بعرض:  أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة 

 الذین یعملون معًا عادة، إن أمكن.   المشاركات والمشاركینمجموعات من  لشكّ  •

 ارسم خریطة أساسیة لمكان وجود مركز الطفولة المبكرة في المجتمع.  •

تشمل الحدائق والمحمیات الطبیعیة   والتي قد موقعك منمشیاً  الوصول الیھا یمكنك وأ منك  بالقربتقع  األماكن التياْرُسْم  •
المھمة. رّكز على األماكن في البیئة والشواطئ والغابات والمزارع والبساتین والبرك والجداول واألشجار الكبیرة والمعالم 

  .الطبیعیة

 المجموعة بالكامل.   علىخریطتك  قم بعرض ومشاركة •
 من ثم: 

للتفاعل مع األطفال   التعلیمي شخاص من المجتمع یمكنھم زیارة المركزأ بإجراء عصف ذھني حول تقوم كل مجموعة  •
متنوعة (مثل المزارع، صاحب متجر، طبیب، معلم، ووظائف  التعلم العملي. وقد یشمل ذلك أشخاصاً من مھن في مشاركة  الو

، إلخ)، وأشخاص یمكنھم مشاركة مھارة أو اھتمام مع األطفال الشرطةمثل رجال اإلطفاء، مجتمعیة ( عالم، راقص)، منظمات 
 (مثل الموسیقى، النسیج، الفن، الریاضة، القصص).   

 تحت قیادة البالغین.  تتم  والاأللعاب ناقش كیف یمكنك التأكد من أن ھذه الزیارات قائمة على  •

 .  للعبا المتمركزة حول زیاراتقدّم قائمتك بإیجاز إلى المجموعة كلھا وشارك أفكارك للحفاظ على ال  •
 التالي: 

. ھل ھناك حدائق أو مساحات طبیعیة یمكن لألطفال استكشافھا؟  التعلیمي بمركزك ساحة اللعب الخارجیة الخاصة ولنتأمل ھنا  •
 أین یمكنھم أن یذھبوا بمفردھم، وأین ھم بحاجة إلى إشراف راشدین؟ ارسم مخططاً تفصیلیاً أساسیاً لما ھو متوفر.   

 قدّم تحلیلك للمجموعة بالكامل بإیجاز.   •

 
 قدم ما یلي:  

 
في كثیر من األحیان تحتوي الفصول الدراسیة في مرحلة الطفولة المبكرة على مواد وألعاب من صنع  

ماكن خارج  ات ألزیار  قد یكون من الصعب إجراءاإلنسان ال ترتبط إال قلیالً بالعالم الحقیقي. ومع ذلك، 
ً   التعلیمي المركز ي مرحلة الطفولة المبكرة  ف ون ات والمعلمالمعلم یقدم أنیمكن لذا، . بشكل دوري أیضا

مألوفة وذات صلة   المواردذه ، ویجب أن تكون ھالعالم الحقیقيكما في  ستكشاف االموارد تشجع على  
  ،شائعة االستخدام في المجتمع طبلةبالستیكیة، استخدم   طبلةبدالً من  على سبیل المثال،باألطفال. 

مجرفة حقیقیة أو عربات یدویة أو  استخدم  ،ك البالستیالمصنوعة من  بدالً من استخدام ألعاب الرمل و
في   شائعة  بسیطة وأواني، فقد نجد قدور وأكواب للعب بالماء مكلفة ألعاب. وبدالً من استخدام أوعیة

 المطابخ. وھذه الموارد أكثر جاذبیة لألطفال، وقد تكون منخفضة التكلفة أیضا.   
 

  

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 القائمة التالیة على لوح أو لوح ورقي قالب.   ابةكت یقوم المدرب أو المدربة ب 

 بالستیكیة الشاي ال كوابأمن  مجموعة −

   بطل خارقزي  للتمثیل على سبیل المثال: مالبس −

   للتلوینصور  −

 تسلق  للإطار  −

 بالستیكیة  دوات موسیقیةأ −

 
  بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

 ر في موارد من واقع الحیاة یمكن استخدامھا لكل عنصر من العناصر الموجودة في ھذه القائمة.  ی كالتف. فرديالعمل بشكل  •

 للكتابة على السبورة.    أو المدربة لمدربمع ا فكاراأل  مشاركة •

 .   التعلیمي مركزك فيالحصول علیھا  ودعمل قائمة شخصیة بالموارد الواقعیة التي ت  •

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة  المدربةیقوم المدرب أو 

ملحوظات حول التعلم والتطور الذي یمكن أن یحدث یقوم كل مشارك ومشاركة بتدوین أثناء االستماع إلى القصة التالیة،  •
 لألطفال.   

 
 ، التعلم من واقع الحیاة حول التفاح.  أ 7ورقة العمل  اقرأ

 
 إعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة ب  یقوم المدرب أو المدربة

 الطالب.   تعلمھ ییمكن أن كبیرة ما كان  المناقشة في مجموعات •

 المھارات التي استخدموھا ومارسوھا.   ةناقشم •

 سبب أھمیة طریقة التعلم والتطویر ھذه بالنسبة إلى األطفال.    مناقشة •

 
 تذكیر المشاركین: 

 
.   تجاربھم المحیط بھم والتفكیر بھذا العالم وفي العالم  استكشافیاة األطفال من الح من واقع  تعلم الیمّكن 
كما أن مشاركة، لاكیفیة یقررون و في ھذا النوع من التعلم  المشاركةیریدون   واما إذا كان األطفالیختار  

 . ھذا النوع من اللعب ال یعتمد على تحقیق أو إنجاز مھمة ما
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 التعمق في قضایا محددة   )ج(
 

 الرئیسیة في:  القضایاالمحددة التي تم طرحھا في ھذا القسم. وتتمثل إحدى  القضایاالتركیز على بعض  یمكنك

 العناصر المتفرقة   •

 
 العناصر المتفرقة  – 3. 7النشاط 

 
 60–90   دقیقة 

 
 قدم ما یلي:  

 
 

حیث یلعب األطفال بشكل إبداعي وعفوي بما  یعد اللعب باستخدام عناصر متفرقة من أقدم أنواع اللعب 
للطفل بال   متاحةال"  متفرقةالعناصر لملیئة "با. البیئات الطبیعیة وبما ھو متاح في بیئة الطفل یجدونھ
والقواقع وأوراق   األطفال الغابات أو الشواطئ، یستخدمون العصي والحجارة عندما یزورمقابل.  

  اإلنسان، قد نحتاج إلى توفیر یصنعھافي البیئات التي ولكن . المشكالت  وحل بناءال و  بتكارال لاألشجار 
 ".   لعناصر المتفرقة"ا ھذه

 
قد یوفر المعلمون  . باختالف مستخدمیھا وأماكن تواجدھم واھتماماتھم "لعناصر المتفرقة"اتختلف 

األطفال. ال توجد طریقة محددة الستخدام  یجمعھاالتعلیم أو قد   والمعلمات ھذه العناصر في بیئة
ھذه  . یمكن نقلحول كیفیة اللعب بھا  ، فاألطفال ھم الذین یتخذون القرارات"لعناصر المتفرقة"ا

في اللعب التي  مرونة ال. إن  ومختلفة عدیدة بطرق  بینھا والفصل وترتیبھا وجمعھاوحملھا  العناصر
. بغض النظر عن عمر الطفل أو مستوى الجامعتجعلھا مثالیة للتعلیم    "لعناصر المتفرقة"اتوفرھا 

 .  مقدرتھ أو احتیاجاتھ، یستطیع األطفال استكشاف المواد واألدوات بطرق مناسبة لھ
 

. یمكن  تجمیعھاو تدویرھا  إعادةیتم العثور علیھا أو   على األغلبو "لعناصر المتفرقة"ایمكن شراء 
العناصر. إن  ھذه  المساعدة في تجمیع شبكات أولیاء األمور  القریبة و  والشركات الصغیرةلمجتمع ل

بدیالً لأللعاب المكلفة في البلدان التي تتمتع بموارد أقل. وفي بلدان العالم   لیست "لعناصر المتفرقة"ا
لعناصر  "اوالحسیة المتعددة. تسمح  الحقیقیة  صفاتھا  على  بناءً  العناصر  ھذه قیمةأجمع، تُقدَّر 

 لألطفال بالقیام بالتفكیر بدالً من اتباع التعلیمات المحدودة لأللعاب المصنعة.   "المتفرقة

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 في مجتمعاتنا.     التعلم من واقع الحیاة متاحةو الالزمة لتحقیق التعلم متعدد الحواسالموارد أن تسلیط الضوء على 

 خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة بعرض:  
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 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة م المدرب أو المدربةیقو

 اذھب إلى الخارج واجمع مجموعة من العناصر من الحدیقة. تتضمن األفكار الصخور والزھور والبذور واألغصان واألوراق.    •

 
إذا لم یكن المكان یحتوي على منطقة خارجیة أو لم یكن مناسبًا لھذا النشاط، فاطلب من   :المدربة  أومالحظة للمدرب 

 " من المنزل أو إحضار معدات أخرى.  رقة عناصر متفین إحضار "ات والمشاركالمشارك

 

 (على سبیل المثال، بناء منزل، ترتیب وحاول العمل بھافي مجموعات ثنائیة، العب بالعناصر وحاول إیجاد ثالثة أشیاء مختلفة   •
 ).   العناصر من صنع خط ، عد العناصر، معین نمط العناصر حسب

 . لعناصر التي جلبتھاأثناء اللعب با طوروھاوی الب  الطفكر في ثالث مھارات مختلفة یمكن أن یستخدمھا  •

 
ً  یمكن تنقل في كل المجموعات الثنائیة. التقط صوًرا للعناصر وطرق استخدامھا، إن أمكن.یقوم المدرب أو المدربة بال مشاركة  أیضا

 :  على المجموعة ككل لمشاھدتھا ین في وقت الحق، أو حتى عرضھا على الفورات والمشاركھذه الصور أو توزیعھا على المشارك
 

 ورقیة قالبة كبیرة بالعناوین التالیة:  ألواح  ةست ر ی حضیقوم المدرب أو المدربة بت 

 طبیعي   −

 بالستیك   −

 خشبي   −

 الزجاج والسیرامیك  −

 األقمشة   −

 التغلیف  −

 حاویات للتخزین والعرض   −

 
 عرض األلواح الورقیة القالبة حول الغرفة أو حول الطاوالت.  یتم 

 
 بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیةیقوم المدرب أو المدربة 

مخطط.  اكتب أفكارك  " إلى كل العناصر المتفرقة على األقل من "تنقل حول كل األلواح الورقیة القالبة وحاول إضافة فكرتین  •
ورقة  تقدم  في العمل.    الجمیعإلى تقدیم بعض األمثلة لكل ورقة كبیرة للعرض لكي یبدأ  أو المدربة حتاج المدربأو ارسمھا. (قد ی 

 بعض أفكار الموارد الطبیعیة).  ب  7العمل 

العثور  التي یمكنك  "لعناصر المتفرقة "اخذ صورتك الخاصة لكل مخطط كمصدر لنفسك، أو قم بإنشاء قائمة خاصة بك من  •
 علیھا. 
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یمكن توقعھا من المشاركات والمشاركین اإلجابات المحتملة التي  

 
 

 .   ینات والمشاركیمكن استخدام األمثلة التالیة لحث المشارك
 

 الموارد الطبیعیة  
   ، لحاء الشجر.الزھور، البذور، الفول المجفف األحجار، القواقع، الریش، الصنوبر، األوراق، العصي، 

 
 خشب  
 الخشبیة، وقصاصات الخشب   والمجسماتالمقاعد،   سیقان، والخرز الخشبي، ووالمالقط الخشبیة، الخشبيالفلین 

 
 بالستیك  

، القش، علب  الخیوط، بكرات الستائر، حاویات التوابل الفارغة، حلقات مواسیر ماء /حلیب، زجاجات، أنابیبزجاجات   أغطیة
 ، األكواب  المخاریط، ي الحلویاتعصالخرز، ، فارغة

 
 المعادن  

، ومقابض  ألوعیة وأغطیة معدنیة ، ومالعق، ومفاتیح، وأغطیة زجاجات، وشوكات، ومغناطیس، ودبابیس،  ومسامیرصوامیل  
 ، وزنبركات  وانٍ أوومشابك ورق، أبواب، ومشابك شعر، وعلب،  

 
 الزجاج والسیرامیك  

   واألواني الزجاجیة وأواني الزھور، والزجاجات الصغیرة،  ، واأللواح الصخریةوالرخام، ،  زجاجيالبالط، خرز 
 

 األقمشة  
 واألربطة المطاطیة     ،والصوف  والخیوط، واألحبال،كرباط الحذاء، واألربطة  والمنادیل، القصاصات، 

 
 التغلیف  

 ط  و، قصاصات ورقیة، ورق التغلیف، صنادیق، خی كراتین فارغةعلب كرتون البیض، لفائف ورقیة،  
 

 للتخزین والعرض   حاویات 
   . غداء وعیة أعلب،  صنادیق، أدراج، سالل، صینیات، صینیات ثلج،
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 قدم ما یلي:  
 

 
العناصر  "  ثناء تقدیم لعبةأ خذھا في الحسبان أ  معلممعلمة و ھناك بعض األشیاء التي یجب على كل

 ":  المتفرقة
 

الصغیرة خطر    " العناصر المتفرقة"تشكل أوال، من المھم جداً أخذ عمر الطفل بعین االعتبار، فقد 
. أفواھھماالختناق لدى األطفال دون سن الثالثة أو األطفال الذین من المرجح أن یضعوھا في  

 " ال یجب أن تكون صغیرة!   العناصر المتفرقة"
 

وفقاً لمستوى اإلشراف الذي یمكنك توفیره  ھذه العناصر یتم أخذ القرار بأین ومتى یجب استخدام 
 المراكز بعض.   فقط إشراف  دون بھا اللعب لألطفال یمكن عناصر متفرقةلألطفال. یمكنك اختیار  

  في فقط واحدة منطقة في یستخدمھا قد اآلخر  والبعض ،"  العناصر المتفرقة " حول بالكامل مصممة
  منوالمعلمات  المعلمون  یتمكن عندما  ویُخرجھا األدوات ھذه عن  یبتعد قد اآلخر  والبعض مرة، كل

 على استخدامھا.    اإلشراف
 

  ونات والمعلمالمعلم   یرغب قد ،یمكن استخدامھا  التي"   العناصر المتفرقة  عند اتخاذ القرار بشأن "
  ھذه العناصر استخدام. ھل یمكن  في مدى سھولة أو صعوبة جمعھا بعد االنتھاء من اللعب التفكیر في

كل   أم ھل تحتاج ھذه العناصر إلى استبدالھاوإعادة استخدامھا بطرق مختلفة دون أن تصبح خطیرة  
 ؟  بعد اللعب  مرة

 
 (نشاط لعب أدوار)  ة أو المعلم القلقمعلم ال–اختیاري  إضافينشاط 

   
  بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة یقوم المدرب أو المدربة

كون فكرة  ت " سالعناصر المتفرقة  " لعبة یتصور حقاً أنال والذي " القلق معلم ال"دور  أو المدربة یتولى المدرب : لعب األدوار  •
 ).  القائمة أدناهانظر ( رهتساوالمخاوف التي أحد  أو المدربة یقدم المدرب. جیدة في مركز الطفولة المبكرة

أن  آخر  كة أو مشاركمشار". وبوسع المعلم القلق" اتجاھاتمحاولة تغییر ین ویبدأ في ات أو المتطوعیقف أحد المتطوع •
بأنھم  " المعلم القلق"ین إلى أن یعترف ات والمتطوعمع المزید من المتطوعالنقاش ، ومن الممكن أن یستمر یسكتمل النقاش

 .  مقتنعون

 .  للقلق  آخرمصدراً  أو المدربة  ب لمدرثم یطرح ا •
 

 :  استخدامھا أو إضافتھا إلى اآلخرین التي تنشأ أثناء المناقشةأو المدربة المخاوف التي یمكن للمدرب 

−  ً  ! تجعل ھذه الموارد التعلم أقل تنظیما

 ! اللعب أثناء ینوصاخب  یناألطفال فوضوی سیصبح  −

 !  تنظیمھاوإعادة "  عناصر متفرقة للعثور على "سوف یستغرق األمر وقتاً طویالً للغایة  −

 !  األطفال أنفسھم أو یؤذي بعضھم البعضقد یؤذي  −

 !  األطفال سیتسخ  −

 ! سیظن الناس أننا ال نرید إنفاق المال ونحن نمنح األطفال القمامة فقط  −

 

خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب أو المدربة 
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 الملحقات
 

 نص الفیلم وأوراق العمل
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 نص الفیلم  
 

  الممارسة الشاملة للجمیع في نماء الطفولة المبكرة والتعلیم 
  
  

    أھمیة تنمیة الطفولة المبكرة والتعلیم
  

   تعتبر التنمیة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة من األمور بالغة األھمیة. 
  

   یتعلم األطفال حتى قبل أن یولدوا.
  

   ندعم بھا نمو األطفال وتعلمھم في السنوات األولى من عمرھم على تعلمھم ونمائھم في وقت الحق من حیاتھم.وتؤثر الطریقة التي 
  

   ھنا كان الواجب على اآلباء ومقدمي الرعایة أن یمنحوا األطفال أفضل رعایة واھتمام منذ بدأ الحیاة.  ومن 
  

   التعلم وكذلك تطویر إمكاناتھم الكاملة. فھم یریدون التأكد من أن األطفال لدیھم فرصاً لتطویر 
  

   وھم یحتاجون إلى الدعم في ھذا الصدد. 
   
  

   وتلعب سیاقات الطفولة المبكرة في التنمیة والتعلیم دوراً مھماً في االرتقاء بھذه الفرص.
   
  

أھداف التنمیة المستدامة، واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق    تعھدت البلدان من مختلف أنحاء العالم عبر مساھماتھا و مشاركاتھا ــ مثال
األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقیة حقوق الطفل ــ بضمان توفیر التعلیم والتنمیة في مرحلة الطفولة المبكرة للجمیع وضمان تیسیرھا  

  للجمیع.
  
  
  
  

لغتھم أو دینھم أو إعاقتھم كالجئین أو غیر ذلك ــ أن یكونوا  وینبغي لجمیع المتعلمین الشباب من فتیات وفتیان أیاً كان عرقھم أو 
   قادرین كل من موقعھ على التعلم معاً في مجتمعاتھم المحلیة. 

   
  

 وتحت مسمیات عدة    وھناك أنواع عدیدة من التنمیة والرعایة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة.
  

ألطفال"، أو "دور الحضانة"، أو "مجموعة اللعب"، أو "ما قبل المدرسة"، أو  ففي مجتمعك قد تكون مثال على درایة "بریاض ا 
   "مركز التعلیم المبكر"، أو "رعایة األطفال"، أو أي اسم آخر. 

  
  یجب أن تكون كل السیاقات واإلعدادات جامعة وشاملة للجمیع. وبالرغم من التسمیات المختلفة،

  
  

ء على بعض الطرق البسیطة التي یمكن للمعلمین من خاللھا في مرحلة الطفولة المبكرة وفي  في ھذا الفیدیو، سنحاول تسلیط الضو
  أكثر شمولیة. الیومیة لتصبحأي بیئة، تحسین ممارستھم 
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  كیف یمكن جعل النمو والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أن یكون شامالً؟ 

  
  

الطفولة المبكرة من شأنھ أن یمّكن كل األطفال من التعلم جنباً الي جنب مع أقرانھم ــ في سن  إن النمو والتعلیم الجامع في مرحلة  
   مبكرة.

  
األولى، وھو ما یساعد بدوره في إرساء األساس لمجتمع شامل ومتاح    وھذا یعني أنھم یتعلمون فكرة تقبل التنوع منذ سنواتھم

  للجمیع.
  

  المعلمون التنوع في مرحلة الطفولة المبكرة وأن یتبنوه.ولھذا السبب، فمن المھم أن یتعلم 
  
  

  ویستفید األطفال الصغار بطرق عدیدة من تجربة التعلم من بعضھم البعض في مجموعات متنوعة.
  
  

من المؤكد أن ھذه التجربة تساعد في منح األطفال قیمة مضافة من خالل تواجدھم مع بعضھم ضمن مجموعة.  
عة فھذا یعني أنھم یستمدون طاقاتھم من بعضھم البعض، و یتكاملون فیما بینھم كما تتكامل قطع البیتزا  في مجمو   وكونھم

 فتكون صورة كاملة. 
  
إن أسرتنا على قدرعال من السعادة في تجربة التعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة. أصبحت لیان اآلن قادرة على التواصل  

اللعب مع أطفال آخرین والتمتع بمرحلة ما قبل المدرسة بدالً من التواجد في المنزل كل  االجتماعي. فھي قادرة على 
   یوم.

  
نحب االجتماعات الصباحیة كنشاط، ونحاول إجراءھا بشكل منتظم. وتكمن أھمیة ھذا النوع من االجتماعات في مساعدة  

  یب بھ. كل طفل في الدائرة على الشعور بالحریة، والتقدیر وأھمیتھ، والترح
  
  
  

   تلعب جودة التنمیة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة دوراً حیویاً. 
  
  

فھم یتعلمون من    إذا كنت ترید تعلیم األطفال، فعلیك أن تعرف كیف تلعب معھم.   نتعلم من خالل اللعب مع األطفال. 
   خالل اللعب.

  
  
  

اللعب ھو أكثر الطرق فعالیة في تطویر وتعلیم األطفال الصغار. ولھذا السبب، من األھمیة بمكان أن یعرف المعلمون في مرحلة  
  وتنمیة المھارات من خالل اللعب.  التعلیم وییسرونالطفولة المبكرة كیف یرشدون  

  
  

 فھم یتعلمون حتى في أوقات لعبھم.  األطفال كلھا حول اللعب. نحن نعلّم األطفال من خالل اللعب. أنشطة ریاضتتمحور 
  

أثناء لعب األطفال فإنھم یتفاعلون مع بعضھم البعض، یجرون التجارب.و یكتسبون معارف عن ھذا العالم من خالل  
 لھم في ھذا المشھد أو ذاك .   كمرافق  اللعب، ویكون دور المعلم
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أثناء اللعب، فإنھم یحصلون على معرفة جیدة عن بعضھم البعض، فإنھم یتعلمون االنخراط و التفاعل مع البیئة 

ولھذا السبب، من األھمیة     أكثر قوة من الناحیة البدنیة. اللعب ھو أفضل طریقة لبناء جسم سلیم.  ویصبحون  االجتماعیة.
فھم یتفاعلون اجتماعیاً ویتعلمون عمل    عب سویاً، یتواصل كل فرد مع اآلخر.أثناء الل  اللعب.   أن نمنحھم الوقت الكافي  
یتقاسمون األمر الذي یشكل أھمیة كبیرة بالنسبة لھم أثناء   القیام بأعمال مشتركة معًا. ویتعلموناألشیاء في مجموعات، 

   نموھم وتطورھم.
  
  
  

للتمتع   ــ والتي تتمحور حول اللعب ــ تبني األساس  التعلیم و التنمیة المبكرة  مجال  الجامع في إن التجارب المتعلقة بتطبیق التعلیم 
 بالتعلم.  الكامل

  
   یكون من الممكن أن نبني بیتًا بال أساس . أنھ لنو كلنا یعلم  أساسا.، فأنت تضع تعلم طفلكعندما 

  
  
  

طریقة أخرى مھمة یساعد معلمو مرحلة الطفولة المبكرة من خاللھا في بناء  إن إقامة الروابط بین المنزل والحیاة والمجتمع والتعلم 
   رغبة الطفل في التعلم.

  
  
  
  

یركز المعلمون في مرحلة الطفولة المبكرة على مصالح األطفال لتغذیة إبداعھم وتعزیز فضولھم، وھي المھارات التي ستساعد  
  األطفال في النمو. 

  
  
  
  

   المعلمون في مرحلة الطفولة المبكرة الرفاھیة البدنیة والعاطفیة وصحة وسالمة جمیع األطفال الصغار في رعایتھم.كما یدعم 
  

  طفل.  لكل  ولكي یتمكنوا من تحقیق ھذه الغایة فیتعین علیھم أن یفھموا االحتیاجات الفردیة
  
  
  
  

  علیم؟ ما الذي ال ینبغي أن یكون علیھ نمو الطفولة المبكرة والت
  

وبوسعنا أن نرى في     والواقع أن التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة ھو أكثر من كونھ مجرد مرحلة اإلعداد للمدرسة االبتدائیة.
بعض السیاقات أن التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة ال یشجع التنوع، وال یدور حول المتعة واللعب، وال یرسي األساس للتمتع 

  تطویر المرونة العاطفیة أو تطویر الحب مدى الحیاة للتعلم.  وقد ال یمّكن ھذا من فرصة   بالتعلم.
  

   تكون مخصصة لألطفال األكبر سناً. وتعلم قدیمكن لألطفال التعلم في مجموعات كبیرة باستخدام طرق تدریس  
  

ألطفال لاللتحاق بالمدارس من خالل تعلیم القراءة والریاضیات  كما تحاول بعض برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة إعداد ا
بالفعل ھذا ألطفالھم، ولكنھ قد ال یكون مناسباً بالنسبة للفئة العمریة، وقد یعني ھذا أن یفوت   یتمنى اآلباءوقد    على مستوى المدارس. 

وھذه ھي المھارات    ستكشاف على سبیل المثال. على األطفال فرصة التعلم والتطویر المناسبین حقاً للعمر من خالل اللعب واال
 األساسیة التي تعدھم للحیاة المدرسیة. 

 
ھناك أدلة على أن بدء التعلیم األكادیمي [التعلیمي] في وقت مبكر ال یعطي األطفال میزة. وھو لیس شامالً في واقع األمر ألنھ  

لذا، فإذا كنا راغبین في ضمان    متنوعین ومختلفین جداً.  بدورھم قد یكونوایفرض توقعات متشددة في نمو المتعلمین الشباب الذین 
 التعلیم الجامع في مرحلة الطفولة المبكرة، فیتعین علینا أن نتجنب الطبیعة التعلیمیة لھذه البیئات.

 
   یتعین علینا أن نتجنب تحویل بیئة التعلیم المبكر إلى مدارس رسمیة.  
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  یمكنك أن تفعل؟ ماذا 
  
  

  العمل مع معلمین آخرین في مجال التعلیم الجامع
  
   

   .الدمج یحتاج كل مربي في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعرف على مبادئ وممارسات 
  

ثل ھذه  ربما مشاھدة أفالم تدریبیة م –وقد یتحقق ھذا من خالل حضور ورش عمل تدریبیة أو من خالل برامج الدراسة الذاتیة 
   المادة!

  
  
  
  

  یمكنك أیًضا معرفة الكثیر عن الدمج عن طریق زمالئك. 
  
  
عندما یتم تعیین معلم جدید للعمل في روضة لألطفال فإننا نعمل على تعمیم فكرة أن التعلم ال یمكن أن یكون ممال . على  

یمكنھم الوقوف بالقرب من الشجرة وقراءة محاضرة  شجرة، فال    سبیل المثال، إذا كان األطفال یریدون التعرف على 
الشجرة، وتنظیم األلعاب    بلمس  طویلة عنھا. وبدالً من ذلك، ینبغي لألطفال أن یتفاعلوا مع الشجرة؛ یمكن مثال القیام 

لالھتمام من  بھذه الطریقة، یكون األمر سھالً على كل من الطالب والمعلمین، وھو أكثر إثارة   باستخدام أوراق األشجار. 
  االستماع إلى التفسیرات المطولة. 

  
  

   قد یكون لدیك زمیل في موقعك لدیھ خبرة مع أطفال من خلفیات معینة، أو تعلیم أطفال ذوي إعاقات محددة.
  
  
  
  

   یمكنك أن تطلب منھ األفكار والنصائح حول كیفیة تقدیم الدعم بشكل أفضل للمتعلمین في فصلك أو مجموعتك.
  

ھي مساعدة جمیع المتعلمین على  فمسؤولیتك المتعلمینولكن ال تتوقع من الزمالء من ذوي الخبرة المتخصصة تحمل مسؤولیة تعلیم 
  التطور والتعلم.

   
  
  

بشكل مناسب   ذلك على االستجابة قد یساعدك   عندما تعمل مع معلمین آخرین كفریق، یمكنك مشاركة المخاوف واألفكار والخبرات.
  ألي صعوبات تواجھھا في دعم تعلم األطفال وتنمیتھم.

  
  

ھداف لكل طفل وكل  نجتمع في كثیر من األحیان لمناقشة األھداف ووضع خطط تنمیة فردیة لكل طفل. لقد قمنا بتحدید أ
قمنا باستخدام طرق التعلیم والتعلم    ثالثة أشھر نجتمع من أجل مناقشة التقدم نحو تحقیق ھذه األھداف لمعرفة ما اذا 

  معھ.  أن نراجعھوفي بعض األحیان یكون الھدف خاطئاً فیتعین علینا   الصحیحة من أجل دعم نمو الطفل. 
  
  

أو   المتعلقة بالتعلیم االبتدائيتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر مرونة من الظروف الرسمیة وعادة ما تكون ظروف التنمیة وال
  الثانوي.

  
تعمل معھم المزید من الفرص لتكون مرناً في كیفیة تنظیم التعلم وتسھیلھ، وكیفیة   الذین والمربیات المربینووھذا یمنحك، أنت  

   معالجة تحدیات الدمج. 
  
  
  
  

   على سبیل المثال، یمكنك استخدام التدریس الجماعي، بحیث تعمل مع الزمالء لتخطیط أنشطة التعلم وتیسیرھا.
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   لمین معاً لتنفیذ أنشطة مختلفة. یمكنك ایضاً تجمیع مجموعات مختلفة من المتع
   
  
  
وھنا یشارك متعلمون من مرحلة ما قبل المدرسة ومن مدرسة ثانویة في األنشطة معاً ــ حیث یستمتعون بالمرح والتعلم من بعضھم  

  البعض.
   

  
  

  فھم تطور الطفل واحتیاجاتھ
  
  
  

الجامعة إلى فھم رئیسي لتنمیة األطفال االجتماعیة والبدنیة والفكریة والعاطفیة والقدرة  یحتاج المعلمون في مرحلة الطفولة المبكرة 
   على التواصل. 

   
  
  

   المنتظمة لكل متعلم. لذا تتوجب المالحظةیتطور كل طفل بوتیرة فریدة، 
   
  

  قوتھم واحتیاجاتھم الفردیة.یجب علیك ان تراقب األطفال الصغار وذلك لفھم ورصد نموھم واھتماماتھم ونقاط 
  
   
  

  وال ینبغي لھذا أن یتضمن تقییم طفل صغیر بمقاربة طفل آخر. 
  
  

أراقب األطفال كي استطیع تقییم ما یعرفونھ وما یحصلون علیھ من تعلم. عندما نبدأ باستخدام طریقة تدریس  
كما    بون التعلم بشكل أفضل بالمنحى الجدید.جدیدة، فإننا نراقب دینامیكیات غرفة الصف وما إذا كان األطفال یح

  نالحظ ھنا حتى یتسنى لنا أن نحدد قدرات األطفال اإلبداعیة وغیرھا من القدرات.
  
  
  

  تكییف یمكنك بعد ذلك  یجب أن تالحظ ما إذا كان الطفل یطّور مھارات معینة ببطء أو بسرعة أكبر أو بشكل مختلف عن المتوقع.
   التدریس والتعلم للطفل. يمناح

  
  
  
وقد تطلب من والدي الطفل أو من مقدمي الرعایة لھ، وغیرھم من المعلمین الذین لدیھم خبرة أكثر تخصصاً، أن یساعدوا في تكییف  

   أنشطة التعلیم والتعلم للطفل.
  
  
  

  أكثر وضوحا بمرور الوقت.  النمو لیصبح إن توفیر الدعم المبكر والفعال للطفل یمكن أن یساعد على منع حدوث تأخر في 
  
  
  

   ما یتعلق بمسائل إعادة التأھیل أو الصحة. الدعم فيیمكنك المساعدة في تحدید األوقات التي یحتاج فیھا المتعلمون الصغار إلى 
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لفھم احتیاجات الطفل بشكل   الخدمات األخرى ال شك أنك لست بحاجة إلى أن تكون خبیراً في الطب، ولكن یمكنك العمل مع مزودي 
  مشترك وتلبیة ھذه االحتیاجات.

  
أنا مع والدة لیان الیوم للوقوف على التقدم، في البدایة قمنا بتحدید الطفل ومن ثم أجرینا التقییم لصحة الطفل  

بعد ذلك    یصنعون الكرسي المتحرك.   من ھناك نعمل مع فریق من مدینة كایب تاون.   و[قدراتھ/احتیاجاتھ] البدنیة أیضاً. 
  نغذّي الطفل. واآلن أصبح الطفل في المدرسة. 

  
  
  

  ھناك أمور بسیطة یمكنك القیام بھا لمراقبة نمو األطفال.
  
  

  وسلوكیاتھم. وإیماءتھم تعبیراتھمویمكنك مشاھدة أفعال األطفال         ̶ 
   
  

  استمع إلى لغتھم ومھاراتھم في التواصل عندما یتحدثون ویتفاعلون مع بعضھم البعض.        ̶ 
   
  

  شاھدھم فرادى وفي ثنائیات وفي مجموعات.         ̶ 
   
  

مھاراتھم االجتماعیة والبدنیة والفكریة  شاھد األطفال وھم یقومون بمجموعة من األنشطة التي تظھر لك         ̶ 
  والتواصلیة والعاطفیة. 

   
  

  .تالحظوا اھتمامات األطفال یمكنكم أن         ̶ 
  
  
  

 شاھد كیفیة تفاعلھم مع البالغین أو األطفال األكبر سناً.         ̶ 
  
  
  

   وانضم إلى اللعب أو المحادثات.        ̶ 
  
  
  
  

  
  وثیق مع اآلباء ومقدمي الرعایةالعمل بشكل 

  
  

   إن األسرة والمواطن ھما من أقوى المؤثرات على النمو المبكر للطفل. 
  
  
  
ولھذا السبب، البد أن تكون ھناك روابط قویة بین خبرات المتعلمین في الداخل وفي بیئة التعلیم والتنمیة الشاملة في مرحلة الطفولة  

  المبكرة.
  
  

  المتعلمون بالدعم والراحة، فمن المرجح أن یحرزوا تقدماً في التطویر والتعلم، وخاصة خالل السنوات األولى من عمرھم. إذا شعر 
  
  
  

  بیوتھم. األطفال في أنت بحاجة إلى إیجاد الكثیر من الروابط بین التعلم الذي تسھلھ وحیاة 
  

  شخاص واألشیاء التي یعتاد علیھا األطفال الصغار في المنزل.االعتماد على العادات واللغات واأللعاب واألحداث واأل
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   فھم یعرفون أطفالھم أفضل من أي شخص آخر.   ھم الخبراء.  ولتنفیذ ھذا الھدف، اعمل عن كثب مع اآلباء ومقدمي الرعایة. 
  

األسرة أن تتشارك في الرؤى حول مصالح الطفل   أنت وبوسعوتستطیع   الطفل في المنزل.  بما تعود علیھ  أن یخبروكویمكنھم 
   وإنجازاتھ وتحدیاتھ. 

  
  
  

التطور في العالقات مع فریق روضة األطفال. وأنا أشاركھم ما یحدث في المنزل وكیف یفعل   أن ارىمسرور كأب أنا 
إیلیا، وبالتالي یخبرني المعلمون كیف قضى یومھ، وماذا تعلم، ماذا ینبغي لنا أن نركز علیھ، وكیف نعزز نماء الطفل  

  معا.
  

المثال: "ماذا أستطیع أن أفعل في المنزل لمساعدة طفلي في منطقة  بطبیعة الحال، یطلب بعض اآلباء المشورة، على سبیل 
     معینة؟". نناقش ونشرح كل شيء: ماذا نفعل، وكیف ننظم أنشطتھم في المنزل، وكیف نعّرف الطفل على شيء

  
  
  

من خالل جعل التعلیم یشكل   اآلباء ومقدمي الرعایة على القیام بدور نشط في تنمیة وتعلیم أطفالھم وزمالءك تشجیعوتستطیع أنت  
  مكاناً شامالً ومرحباً لآلباء ومقدمي الرعایة.

  
  
  

   یمكنك توفیر فرص لھم للتشارك في األنشطة والتعلم والمناقشات في البیئة.
  
  
  
  

  . ومتواصال بالعائالتومن المھم أیضاً أن تكون نشطاً  
  
  
  
  

أوضح ،    بزیارات منزلیة لفھم ما یساعد الطفل على نموه وتعلمھ في المنزل أو یعیق نموه بشكلللقیام     قد تحتاج أنت أو زمالؤك
  أو ما یمنعھ من الحضور أو المشاركة في فصلك أو مجموعتك.

  
  
  

ألخرى و ثمة اختالفات كثیرة أخرى و عائالت    من عائلة  حیاة مختلفة   أنماط   نتعامل معھ، فثمة  ھناك نموذج واحد لیس 
لغة  نحن دائما [نسعى جاھدین] إلیجاد   كل شخص یأتى إلى الروضة مع مشكلتھ الخاصة أو فرحتھ في الصباح.  مختلفة. 
  : اآلباء واألطفال ونحن نعمل معا كفریق. مشتركة

  
  
  

  تحتاج في بعض األحیان إلى العمل مع مقدمي الرعایة الذین لیسوا من أفراد أسرة األطفال، للتعرف على حیاتھم في المنزل.وقد 
   
  
  

  التعلیم. إشراكھم في وقد یواجھ األطفال الذین ال یعیشون مع أسرھم حواجز إضافیة تحول دون 
  

نحاول جمع    باختالف ظروفھم.  نستقبل جمیع األطفالنحن   طفال.   15لدینا   أعمل ھنا في منزل األطفال كمدیر للمنزل.
في    یبدواومعظم األطفال الموجودین لدینا ھنا، یجب أن    كل األطفال وإیوائھم وجعلھم یشعرون بالترحیب في بیت واحد. 

وفھم  اصل مع المعلم نحاول الذھاب إلى المدرسة بانتظام، لمجرد التو  مرحلة ما قبل المدرسة، وھي مھمة جدا لكل طفل. 
للطفل  قد تستغرق أحیانًا وقتًا أطول قلیالً بالنسبة للطفل [لكي یتعلم]، ما یعني أن ھناك شیئًا آخر علیك أن تفعلھ    المشكل. 

  یتعلق بعملھ المدرسي.  فیما
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  جاذبة ومحفزة تنظیم بیئة تعلیمیة 

  
  
  

وأن تعزز االھتمام والتعلم   جاذبة وممتعة والبد أن تكون البیئات الشاملة التي تساعد في مرحلة الطفولة المبكرة في التنمیة والتعلیم 
   والتمتع بھ.

  
  
  

  من األشیاء التي یمكنك القیام بھا لتحقیق ھذه الغایة. الكثیر وباعتبارھا تربیة شاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، فھناك
  
  
  

  على سبیل المثال:
  

   ألنشطة مختلفة   بحیث تُستخدم مناطق مختلفة  نّظم الفضاء 
  
  

وھم یعملون على الجلوس على    في مناطق مختلفة. األنشطة   ویمكن لألطفال التنقل بحریة أثناء النھار والمشاركة في
  مكاتبھم أو یمكنھم الجلوس على البساط أو في الزاویة الطبیعیة.

  
  

  استخدم المساحات الخارجیة للتعلم من خالل اللعب، والسترخاء األطفال والتمتع.
  
  
  
  

   والتعلم.  اللعب تحتفظ فیھا بمجموعة مختارة من مواد منطقة  بتھیئة  قم
   
  
  

إن تنظیم ھذه األنشطة یساعد األطفال على االستقالل والشعور باالطمئنان و معرفة أین    جید.  الوسائل بشكلحافظ على تنظیم جمیع 
  یمكنھم العثور على األشیاء أو وضعھا.

  
   
  

، بحیث یمكن لألطفال اختیار الجلوس على األرض أو على الطاولة، أو الجلوس على كراسي في  وضعیات متنوعة للجلوستوفیر 
  أكثر سھولة أو راحة لھم.  یكون الوضع     كي أصدقائھم، مھممجموعات مع 

  
  
  

  في بنیة مؤقتة   یة، أووفي بعض األحیان قد تعقد دورات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة في بیئة مؤقتة مثل قاعات االجتماعات المجتمع
  مثل الخیام في مخیمات الالجئین.

  
   بإمكانك إیجاد طرق لخلق بیئة شاملة وممتعة ومحفزة وملونة لألطفال لكل جلسة.  ولكن یبقى

  
   

  
  تخطیط الیوم وتمایز جلسات التعلم واألنشطة

  
  
  

   قدر معین من القدرة على التنبؤ في الیوم یساعدھم على الشعور باألمان.فوجود   یجد األطفال الصغار أن الروتین مھم.
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فوضویة    الجلسات والبیئة  الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، فالبد وأن تكون منظماً تنظیماً جیداً بحیث ال تجعل  التربیة و بتبني
   ارتباك بالنسبة للمتعلمین.  أو فیھا  

  
  
  
  

ولكن یمكنك التخطیط ألوقات یكون فیھا المتعلمون داخل وخارج أوقات     إن وضع جدول زمني صارم لیس ضروریاً أو مناسباً. 
   ویمكنك التأكد طوال الیوم من توفر فرص المشاركة في أنواع مختلفة من اللعب.   .   الطعام

  
  

ھو الحال في أي مرحلة أخرى من مرحلة ما قبل المدرسة، ھناك بعض الروتین الیومي بعد  في روضة األطفال، كما 
نحاول أن    كي تكون جلسات التعلم متنوعة و غنیة   بعد اإلفطار، ھناك جلسات تعلیمیة.    التمارین، لدیھم وجبة اإلفطار. 

  لألطفال.   ا مثیرة الھتمامنستخدم العدید من الوسائل التعلیمیة لجعلھ  نجعل ھذه األنشطة ممتعة.
  
  

  ال یُسمح لھم القیام بھ.  وماواضحة لألطفال، لذا فھم یعرفون ما یُسمح   توقعاتألن تكون لدیك  كما تحتاج
  
  
  
  
  

ون  امنح الطالب الفرصة الختیار األنشطة التي یریدون القیام بھا أو المواد التي یرید  تأكد من تمركز كل الجلسات حول التشغیل.
  استخدامھا أو اللعب بھا.

  
  
  
وعندما تتاح لألطفال فرص القیام بأنشطة تقوم على أساس اللعب تنطوي على أشیاء تھمھم، فإنھم سیبدون استعدادا و مشاركة أوسع  

.  
  
  
  
  

  محددة، مثل العد.  تطویر مھارات  كما یمكن لھذه األنشطة أن تدعم 
  
  

فإن    أو اإلیقاعو عندما تستخدم األغاني،   عندما یغني،ونحن نعلم أن األطفال یتعلمون بشكل مختلف. ویتعلم البعض أكثر 
ولھذا السبب نتأكد من    . ما بأیدیھمویتعلم آخرون المزید عندما یلعبون شیئاً   البعض یتعلمون المزید عندما یرون شیئاً ما. 

  اختالفھ .  رغم   إلى كل طفل  أن نصلیتسنى لنا  أن كل شيء یجري القیام بھ حتى
  

وجود طفل لھ احتیاجات   بعین االعتباربطبیعة الحال، عندما یعد المعلم جلسة تعلم، یجب أن یأخذ   نستخدم مناحي متباینة.
   خاصة، ویجب تكییف عملیة التعلم مع احتیاجات الطفل. 

  
  
  

كانوا یریدون   ومریح؛ سواءنشطة، سواء كانوا یریدون القیام بشيء سریع ونشط أو بطيء إعطاء األطفال الفرصة الختیار وتیرة األ
  الھدوء أو إصدار ضوضاء. 

  
  في االنتقال إلى نشاط آخر.   ال تسرع -دعھم یكملون ما یقومون بھ  

  
  
  
  

أكبر  ذه األنشطة، تصبح األنشطة متاحة بشكل عندما تتاح الفرصة لألطفال الختیار طبیعة أنشطة التعلم القائمة على اللعب ووتیرة ھ
  مع احتیاجاتھم وقدراتھم.  بوتتناس
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قد ترغب أحیانًا في تشجیع األطفال على أن یصبحوا أكثر حیویة أو أن یكونوا أكثر ھدوءا. قد تكون األنشطة التي تتضمن الموسیقى  

  والحركة مفیدة في ھذا الصدد.
  
  
  
  

  أن الطالب مشاركین نشطین في كل جلسة. یجب أن تتأكد من 
    

  
  استخدام عناصر من واقع الحیاة لتحفیز التعلم

  
  
  

   فاألطفال الصغار یتعلمون بشكل أفضل عندما یكون ھناك ارتباط واضح بین ما یتعلمونھ والحیاة الحقیقیة. 
  
  

یفة للغایة مع نباتات وأشجار مختلفة، مما یمنح لدینا منطقة خارجیة لط  نحاول ضمان فرص التعلم في الھواء الطلق.
لدینا مسار طبیعي حیث یمكن لألطفال التعلم من خالل التوقف في أماكن مختلفة والقیام بمھام    األطفال خیارات تعلم مختلفة. 

وبھذه الطریقة،    والمالحظات والبحث عن الكنز أو غیر ذلك من المھام اإلبداعیة.   والتجاربمختلفة، مثل األلعاب والترفیھ 
  یتحركون على طول الطریق ویتعلمون عن الظواھر الطبیعیة المختلفة واألشیاء. 

  
  

حیث یمكننا اللعب    نستخدم بعض العناصر التي نجمعھا في الخارج أو أي شيء آخر قلیل التكلفة قد نجدة في سلة القمامة.
 بھ في مرحلة ما قبل المدرسة 

  
على    متوفرة محلیاً مثل الحجارة، فإننا نرسم نستخدم موادھذا  ولكن لتجاوز  ألعاب. دم توفر عفنحن نواجھ تحدیات، مثل 

كما نستخدم علب الكرتون لصنع السیارات، مثل علب الحلیب لصنع    األحجار أیضاً ألن األطفال یحبون األشیاء الملونة.
   لیس لدینا منطقة لعب خارجیة ولكننا نستخدم إطارات قدیمة لألطفال للعب في الخارج.   السیارات واألشیاء. 

  
  
  

مرحلة الطفولة المبكرة، فأنت تحتاج إلى تزوید األطفال باألشیاء الحقیقیة التي یجب استخدامھا طوال   دامج فيوباعتبار أنك معلم 
  الیوم.

  
   إن استخدام أشیاء كھذه من شأنھ أن یساعد األطفال الصغار على تعلم األلوان واألشكال واألنسجة والروائح واألصوات واألوزان. 

   
  
  

 بشكل خاص للمتعلمین الذین یواجھون صعوبة في الرؤیة أو السمع.  متعددة مفیدةحواس   األجسام تستخدمقد تكون 
  
  
   

عدیدة  یمكن أن یساعد لمس األشیاء ومعالجتھا كجزء من نشاط تعلیمي األطفال الذین یحتاجون إلى مزید من الدعم باستخدام مھارات 
  م األشیاء أو تذكرھا.الذین یواجھون صعوبة في فھ أو

  
  
  

مرحلة الطفولة المبكرة العمل على أن یصبحوا أكثر شموالً ودعما لتعلیم وتنمیة جمیع  یستطیع معلموباستخدام ھذه األفكار البسیطة، 
 األطفال. 
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 أ   1ورقة العمل  
 

 التعلیمات: 

 بصمت.   ة ومشاركمشارك كل قرأھا ی المجموعة أو ورقة العمل بصوت عاٍل في  اءةقریتم  •

 فھم الجمیع لھا.  من تأكد الالقضایا المطروحة و ةناقشم •

یتم  حث عن ثالثة أمثلة من تجارب أعضاء المجموعة لتوضیح ھذه القضیة.  إذا لم یكن بوسع أحد أن یفكر في أي من األمثلة، الب  •
 بعض األمثلة.    إنشاء

 لتقدیم المسألة إلى المجموعة ككل وآخر لوصف األمثلة.    ممثل یار ممثلة أواخت  •

على سبیل المثال، یمكنھم استخدام ورقة كبیرة للعرض لكتابة النقاط  . أفرادھا رغبةبقدر یمكن أن تكون المجموعات إبداعیة  •
 ثیل النقاط الرئیسة.   الرئیسة، یمكنھم تیسیر وقت السؤال واإلجابة، یمكنھم لعب األدوار، أو رسم النقاط الرئیسة أو تم

 
 بني األساس لمستقبل مشرق  تالطفولة المبكرة من شانھا أن    والتعلیم في مرحلة تنمیةالإن  

 
 

. ھذا ألن المعرفة والمواقف والمھارات التي تعلمناھا في ھذه السنوات  التأسیسكثیراً ما یطلق على السنوات األولى اسم سنوات 
الحاسمة تشكل األساس لكل التعلم في المستقبل. إن تعلم السنوات المبكرة یخلف تأثیراً یدوم مدى الحیاة على صحة األطفال وسلوكھم  

متزایدة تولى لبرامج الطفولة المبكرة في مختلف أنحاء   ، ھناك أھمیةلذا. والعملوقدرتھم على تشكیل العالقات ونجاحھم في التعلیم 
في السنوات   هلتعلیم وتركیزایكون نھج أن العالم. بید أن ما یساء فھمھ في كثیر من األحیان ھو أنھ لكي تتحقق ھذه الفوائد، یجب 

 .   سنھ  وحسباألولى مالئمین لكل طفل  
 

ات  ز والتفاعل مع األطفال والمعلمی حفت أفضل وجھ من خالل االستكشاف واللعب والفي مرحلة الطفولة المبكرة، یتعلم األطفال على 
على قدراتھم  ونات والمعلمالمعلمخیالھم وإبداعھم.  یتعلم األطفال على أفضل وجھ عندما یتعرف ین اآلخرین، باستخدام والمعلم

 .   داعمة و محفزة للتعلمبیئة ب  یتمتع یزدھر الطفل حین ویستجیبون لھا. ھاون یحترمواھتماماتھم الفریدة و
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 ب    1ورقة العمل  
 

 التعلیمات: 

 بصمت.   الورقة مشاركمشاركة و كل قرأ ی ، أو ورقة العمل بصوت عاٍل في المجموعة اءةقریتم  •

 تأكد من فھم الجمیع لھا.  الالمسألة المطروحة و ةناقشم •

یتم  بحث عن ثالثة أمثلة من تجارب أعضاء المجموعة لتوضیح ھذه القضیة.  إذا لم یكن بوسع أحد أن یفكر في أي من األمثلة، ال •
 بعض األمثلة.    اءنشا

 لتقدیم المسألة إلى المجموعة ككل وآخر لوصف األمثلة.    ممثل یار ممثلة أواخت  •

على سبیل المثال، یمكنھم استخدام ورقة كبیرة للعرض لكتابة النقاط  . أفرادھا رغبة  حسبیمكن أن تكون المجموعات إبداعیة  •
 یل النقاط الرئیسة.   الرئیسة، یمكنھم تیسیر وقت السؤال واإلجابة، یمكنھم لعب األدوار، أو رسم النقاط الرئیسة أو تمث 

 
 المدارس الجاھزة لألطفال؟  ھل ھل أنت مستعد للمدرسة أو 

 
لتدریس المواد األكادیمیة (وخاصة تعلیم القراءة والكتابة والحساب) في بیئة الطفولة المبكرة باستخدام األسالیب   العدید یروج

غیر مناسب لألطفال الصغار الذین  الرسميدون إلى أن التدریس دات والمنتقالمدارس. یشیر المنتقفي تستخدم  تيال ذاتھاالتعلیمیة" "
 من خالل اللعب واالستكشاف، غالباً بدعم من أطفال آخرین وبالغین. بشكل أفضل حو األمیة والحساب یتعلمون المھارات األساسیة لم

 
أظھرت العدید   في السنوات المبكرة أنھ من الممكن أن یعطي األطفال میزة عندما یدخلون المدرسة. ولكنالرسمي یعتقد مؤیدو التعلیم 

من خالل   لم یصبحوا "جاھزین" للتعلماألبحاث أن بدء التعلم األكادیمي مبكراً ال یعطي أي میزة في الواقع. واألطفال الذین  من
في تعلم المھارات األساسیة    األطفال ال یتعلمون بشكل فعال بھذه الطریقة. فضالً عن ذلك فإن تقیید فرصاستقبال التعلیمات المباشرة 

تجربة  تكرار المرور ب القراءة والكتابة والحساب على النحو الالئق من شأنھ أن یقوض نجاحھم في المستقبل.  قبلالواجب تعلمھا 
للتعلم. إن التركیز الضیق على التعلیم األكادیمي من شأنھ  قد یؤدي لفقد األطفال الحافز الكفاح والفشل في تحقیق أھداف یتعذر تحقیقھا 

. على سبیل  ھاالمدارس وخارجداخل في  لالزدھاروتنمیة نطاق المھارات التي یحتاجون إلیھا   أن یحد من فرص األطفال في التعلم
 الذي یواجھ صعوبة في التحكم في عواطفھ أو التعاون مع أطفال آخرین.   الصغیر الطفل المدرسة التدریس الرسمي كالئم ی قد ال المثال، 

 
ات  ھي التي توجھ القائمیتھ تنموالطفل  اھتماماتعملیة التعلم وكذلك المحتوى. إن یركز التعلم المناسب للعمر في السنوات األولى على 

بتوعیة األطفال من منھج دراسي ضیق، بل إنھم   المعلمونین على التعلیم إلى التخطیط لتجارب التعلم وتنفیذھا. ال یقوم والقائم
 . بالدعم الذي یحتاجون إلیھ على طول الطریق فالھؤالء األط وتزوید وفھمھیسمحون لألطفال باستكشاف العالم من حولھم 

 
طفل  ال، ولكن یھدف التعلم في ھذه المرحلة إلى دعم لمدرسةا یة تسبقمھیدمرحلة ت تنمیة الطفولة المبكرة لیست مجرد مرحلة تعلیم و إن

     التجارب الحیاتیة واالزدھار في وقتھ الحاضر. لخوض 
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 ج   1ورقة العمل 
 
 

 التعلیمات: 

 بصمت.   الورقة مشاركمشاركة و كل قرأ ی ، أو ورقة العمل بصوت عاٍل في المجموعة اءةقریتم  •

 تأكد من فھم الجمیع لھا.  الالمسألة المطروحة و ةناقشم •

یتم  بحث عن ثالثة أمثلة من تجارب أعضاء المجموعة لتوضیح ھذه القضیة.  إذا لم یكن بوسع أحد أن یفكر في أي من األمثلة، ال •
 بعض األمثلة.    اءنشا

 لتقدیم المسألة إلى المجموعة ككل وآخر لوصف األمثلة.    ممثل یار ممثلة أواخت  •

على سبیل المثال، یمكنھم استخدام ورقة كبیرة للعرض لكتابة النقاط   .أفرادھا رغبة  حسبیمكن أن تكون المجموعات إبداعیة  •
 الرئیسة، یمكنھم تیسیر وقت السؤال واإلجابة، یمكنھم لعب األدوار، أو رسم النقاط الرئیسة أو تمثیل النقاط الرئیسة.   

 
 ؟تحویل مراكز الطفولة المبكرة الي مدرسة یساھم في عملیة الدمجھل 

 
 

الجزء  لتعلیم على غرار المدارس في بیئة الطفولة المبكرة من فرص إشراك األطفال ودعم إدماج األطفال اآلخرین. یمكن أن یقلل ا
.   تعلم األطفال من بعضھم البعضو ،والتقلید أو المعلمة، والتفاعل بین األطفال والمعلم ،دعم األطفالاألكبر من عملیة الدمج یركز على 

 نواع من التفاعالت في التدریس الرسمي.   وال یوجد مجال كبیر لھذه األ
 

ات  المعلم ومن ناحیة أخرى، یسمح التعلم القائم على اللعب لألطفال باالسترخاء واللعب والتحدث بطریقة طبیعیة. یتمثل دور
في اللعب جنباً إلى جنب مع األطفال، ودعمھم لالستمتاع بتجاربھم التعلیمیة والعمل كنماذج  اللعبفي التعلم القائم على  ینوالمعلم

عند الحاجة، بینما یعمل األطفال اآلخرون في مجموعات أو بشكل  لألطفال فردي ین تقدیم دعم ات والمعلمیحتذى بھا. یمكن للمعلم
 مستقل.   

 
حتى یشعر الطفل  و. ان حصول األطفال، بكل تنوعھم، على االندماج في المجتمعإن الشعور باالنتماء یشكل جزءاً أساسیاً من ضم

. وفي ھذا السیاق، فإن الطفل الذي یتطور بمعدل أو وتیرة مختلفة  ونماءه ،ونقاط قوتھفال بد أن یتم احترام وتقدیر اھتماماتھ، نتماء، باال
ً  یحظى بالتأیید وبالترحیب محتوى محدد سلفاً البد من تعلمھ من الممكن أن یضع نفس الطفل   شملی . ولكن التعلیم الرسمي الذي أیضا

 .   ألنھ یقدم نظام یعتمد على الفوز والخسارة في حالة من العزلة واإلحساس بالفشل
 

رس، ربما  فبدالً من تجھیز األطفال لاللتحاق بالمدا، یتطلب استجابة المدارس ومرحلة الطفولة المبكرة لألفراد. لذا الجامعإن التعلیم 
 كان من الواجب على المدارس أن تجعل نفسھا جاھزة لألطفال، كل األطفال.   
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 أ   2ورقة العمل  
 

 اإلدماج    مسؤولیةتقاسم 
 

 نسخ كافیة بحیث تتلقى كل مجموعة واحدة منھا.  اعةطب یتم 
 

 دراسات حالة  
 

مركز إعادة  يمدرب أحد . عرض بھا للتجول اتعلم كیفیة استخدامھ إلىولكنھ یحتاج  على عصا أو عكازةمؤخراً حصل   طفل كفیف
 . ھذا الطفلالتأھیل المجتمعي أن یأتي إلى مركز الطفولة المبكرة وأن یقدم الدروس ل 

 
ثیر من . یتحدث أحد العاملین لغة الطفل. یقضي ھذا الموظف الكلغة االغلبیة في مجتمعھ تعلمی أن انھ یرید طفل یتحدث لغة أقلیة. والداه

 .   لروتین الیومياكذا فھم اآلخرین و علىالوقت خاصة مع ھذا الطفل لمساعدتھ 
 
 

أحد   فقد قاموا بتخصیصألطفال اآلخرین. لذا قد تلحق الضرر بافریق العمل قلق من أنھا لدى ھذه الطفلة بعض السلوكیات العنیفة، و
 األطفال اآلخرین.  عب معھا بشكل منفصل عن الموظفین لل

   
 
 

 منفصلة لتطویر لغتھ ومھاراتھ المعرفیة.   یقوم معلم مختص بزیارتھ كل اسبوع والعمل معھ على طاولة داون.  لدیھ متزامنة طفل
   

 
 

  مشاركة بالتأكد من إمكانیةالمعلم یقوم ھذا معلّم مساعد.  ویحضر معھ مركز الطفولة المبكرة إلى إعاقاتیحضر طفل یعاني من عدة 
 الطفل في كافة النشاطات التي تحدث داخل المركز. 
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 ب    2ورقة العمل  
 

 األبحاث اإلجرائیة 
 

 .  عرض تقدیمي (بوربوینت)على ورقة كبیرة للعرض أو شریحة  ورقة العمل عرضیقوم المدرب أو المدربة ب 
 

 
 
 

أنظر

افعلفكر
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 أ   3ورقة العمل  
 الطفل   تطوربطاقات 

 
 .  التالیة البطاقاتكافة مجموعة  كل بحیث تتلقىالبطاقات قص یتم طباعة و

 
 المساعدة الذاتیة  

 الجوارب  یخلع
یمكنھ التمییز بین الجھة 

األمامیة والخلفیة 
  للمالبس

یفك أزرار المالبس    
   بنفسھ

دفع الذراعین عبر  ی
األكمام والساقین عبر  

   السروال

یضع قبعة على الرأس 
    حذاؤه بنفسھیربط    ھاینزعو

خلع المالبس البسیطة ی    یرفع ذراعیھ عند إلباسھ
 زرر مالبسھ بنفسھ ی  بعد أن یتم فك األزرار

أزرار كبیرة على  یفك
 لوحة أزرار 

المالبس مع   یرتدي 
احتیاج مساعدة في وضع  

  و السحاباتأاالزرار 
 الحذاء   لبسی

 
 
 
 



 114 

 اجتماعي 
 

 .  التالیة البطاقاتكافة مجموعة  كل تتلقىبحیث البطاقات قص یتم طباعة و
 

یھدئ من روع أصدقاؤه 
   إن شعروا بالضیق 

كتاب یعطي أحد البالغین 
یقرأه لھ أو یشاركھ في ل

  قراءتھ
 یختار أصدقاءه 

استجابةً صدر األصوات ی
إثنین أو ثالثة یلعب مع  ینتظر دوره  عند منحھ االھتمام

 أقرانھ  من 

 ھاسم إلى یظھر استجابة
مد النظر أو من خالل 

 اآلخرون حملھیل  یدیھ
 ما یُسألیختار عند

أو األشیاء   یشارك الطعام
 عندما یطلبھا منھ طفل

 آخر 

یقلد حركات طفل آخر 
 أثناء اللعب  

حاكي لعبة من لعب  ی
 األطفال 

(یضع یدیھ على عینیھ و  
  یرفعھما)

رقص  یاألغاني أو   یكرر
 لآلخرین 
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 .  التالیة البطاقاتكافة مجموعة  كل بحیث تتلقىالبطاقات قص طباعة ویتم 
 
 

 فعلي  
 

یستخدم قلم التلوین لعمل  صفق الیدین  ی
  عالمات

یقلب الصفحات واحدة 
   تلو األخرى

 3یبني برًجا یتكون من  
 مقص  ال یستخدم   مجسمات

الرصاص بین   قلم مسك
اإلبھام والسبابة، مع  
 وضع اإلصبع الثالث  

  إلىیمد یدیھ للوصول 
 المفضلة  ألشیاء ا

یضع أحد األجسام في 
موضع متعمد للوصول  

 إلى جسم آخر 

 6إلى   5یبني برًجا من 
  مجسمات

نقل األشیاء من ید إلى ی
 الجلوس  أثناء أخرى 

 –یقلب صفحات الكتب 
   یفرغ جسم ما في وعاء   عدة صفحات كل مرة
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 .  التالیة البطاقاتكافة مجموعة  كل بحیث تتلقىالبطاقات قص یتم طباعة و
 

 إدراكي  

  من Vرسم شكل حرف   یھز أوتار لعبة صوتیة
 التقلید   خالل

سمیة ثالثة  یستطیع ت
 أشكال 

 یجد أشیاء مخبأة تحت دائرة    نسخی 
  وعاء

  طریقعن  3إلى  یعد
 التقلید  

یشیر إلى نفسھ عند   یطابق ثالثة ألوان  
 ثمانیة ألوان   یسمي ؟  "أین ھو"سؤالھ 

یشیر إلى جزء من الجسم  
 عند الطلب  

عن رسم خط عمودي 
 التقلید   طریق

تسمیة األشیاء الكبیرة  
  الصغیرةو
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 .  التالیة البطاقاتكافة مجموعة  كل بحیث تتلقىالبطاقات قص یتم طباعة و

 
   والتواصل اللغة 

یقوم بتسمیة خمسة من 
 أفراد عائلتھ

 طلبین تنفیذ سلسلة من 
 مرتبطین  

 

یصف العناصر بأنھا  
 مفتوحة أو مغلقة 

 

 في الكالم  " ال"یستخدم 
 

ما " اإلجابة على السؤال 
   الشيءمع اسم " ھذا؟ 

 

یوضح كیفیة استخدام  
 الشائعة   األغراض
 

یجمع بین اثنین من  
 الصوتیة أثناء المقاطع 

 اللعب 
 

یحكي قصة مألوفة بدون  
 صور 

 

بدالً   و "لي" "أنا"یقول 
   ھمن اسم

 

األصوات التي   یكرر
   یصدرھا اآلخرون

 

  غرض  12یشیر إلى 
   امألوف عند تسمیتھ

 

یقول خمس كلمات 
 مختلفة 
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 ب    3ورقة العمل  
 

 قوائم إجابات تطویر األطفال  
 

 مساعدة ذاتیة  

 یرفع ذراعیھ عند إلباسھ 
  ھاینزعو یضع قبعة على الرأس 

 الجوارب   یخلع
   السروالعبر األكمام والساقین عبر الذراعین  یدفع
 الحذاء   یلبس

   بعد أن یتم فك األزرارخلع المالبس البسیطة ی 
 والخلفیة للمالبس یمكنھ التمییز بین الجھة األمامیة 

 یفك أزرار كبیرة على لوحة أزرار 
 یفك أزرار المالبس بنفسھ 

 یزرر مالبسھ بنفسھ 
 یرتدي المالبس مع احتیاج مساعدة في وضع األزرار أو السحابات 

 یربط حذاؤه بنفسھ 

 
 اجتماعي  

 یصدر األصوات استجابةً عند منحھ االھتمام  
 على عینیھ ویرفعھما)یحاكي لعبة من لعب األطفال (یضع یدیھ 

 یظھر استجابة السمھ من خالل النظر أو مد یدیھ لیحملھ اآلخرون) 
 یقلد حركات طفل آخر أثناء اللعب  

 یعطي أحد البالغین كتاب لیقرأه لھ أو یشاركھ في قراءتھ 
   اثنین أو ثالثة من أقرانھیلعب مع 

   أو األشیاء عندما یطلبھا منھ طفل آخر یشارك الطعام
 ما یُسألندیختار ع

 ینتظر دوره 
 لآلخرین   یرقصاألغاني أو  یكرر

 یھدئ من روع أصدقائھ إن شعروا بالضیق  
 یختار أصدقاءه  

 
 فعلي  

 ألشیاء المفضلة  الوصول إلى یمد یدیھ ل 
 یضع أحد األجسام في موضع متعمد للوصول إلى جسم آخر  

 الجلوس  أثناء نقل األشیاء من ید إلى أخرى 
   وعاءما في  جسم  یفرغ

 عدة صفحات كل مرة  - یقلب صفحات الكتب
 الیدین  یصفق
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   مجسمات 3یبني برًجا یتكون من 
 یستخدم قلم التلوین لعمل عالمات 

   مجسمات 6إلى  5یبني برًجا من 
 یقلب الصفحات واحدة تلو األخرى  

 مسك القلم الرصاص بین اإلبھام والسبابة، مع وضع اإلصبع الثالث  ی 
 مقص یستخدم ال

 
 اكي إدر

   أوتار لعبة صوتیةھّز ی 
 یجد أشیاء مخبأة تحت وعاء 

 یشیر إلى جزء من الجسم عند الطلب  
 یشیر إلى نفسھ عند سؤالھ "أین ھو"؟ 

  عن طریق التقلید رسم خط عمودي ی 
 نسخ دائرة ی 

 یطابق ثالثة ألوان  
   والصغیرةتسمیة األشیاء الكبیرة 

 التقلید  عن طریق 3عد إلى ی 
 التقلید  من خالل Vرسم شكل حرف 

 سمیة ثالثة أشكال  یستطیع ت 
 ثمانیة ألوان  یسمي

 
   والتواصلاللغة 

  یكرر األصوات التي یصدرھا اآلخرون
  أثناء اللعب الصوتیةیجمع بین اثنین من المقاطع 

 یقول خمس كلمات مختلفة 
 مألوف عند تسمیتھ  غرض 12یشیر إلى 

   الشيءعلى السؤال "ما ھذا؟" مع اسم  یجیب
 یقوم بتسمیة خمسة من أفراد عائلتھ 

 یستخدم "ال" في الكالم  
 طلبین مرتبطین نفذ سلسلة من ی 

   اسمھبدالً من  " ليیقول "أنا"، "
 یصف العناصر بأنھا مفتوحة أو مغلقة  

 الشائعة  األغراضیوضح كیفیة استخدام 
 یحكي قصة مألوفة بدون صور  
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 ج   3ورقة العمل  
 

 أنواع المالحظات  
 

 نسخة من ورقة العمل ھذه لكل مجموعة.   یتم طباعة
 

 وسلوكیاتھم  تھم  اوإیماء ابیرھموتعاألطفال  مشاھدة أفعال  •
(مثل اللوحات، واإلبداعات الرملیة، وعجینة اللعب،  األطفال یصنعھ إلى ما  النظر  •

 ، وما إلى ذلك) واالستماع إلى كیفیة وصفھا  المجسماتوالوحل، و 
 التي یستخدمونھا   باللغة ماذا یتحدثون  عن االستماع إلى أحادیث األطفال:  •
 األطفال أو محادثتھم   لعب االنضمام إلى  •
   من إثنین أو أكثر بمفردھم وفي مجموعات  أثناء لعبھم  مشاھدة سلوك الطالب  •
صعوبة (مثل العمل بمفردھم أو مع   فیھ ونو یجدأالطالب مالحظة ما یستمتع بھ  •

أطفال آخرین، الرسم، البناء، اللعب الخالق، التحرك، االستماع، االختیار، فھم  
 أنفسھم)  

 مشاھدة كیفیة تفاعلھم مع البالغین أو األطفال األكبر سناً    •
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     د 3 ورقة العمل
 

 االفتراضات   
 

 قصھا بحیث تحصل كل مجموعة على بطاقة واحدة لكل منھا. وھذه البطاقات  ةعاطب یتم 
 

 . ولیس المسألة أو المتعلمة انظر إلى المتعلم

 .  إن األطفال ھم من المتعلمین الخبراء

 .   یملك الطالب المعرفة والمھارات والمواقف الحالیة التي یمكن استخدامھا للتعلم

 .  ولیس ما ھو غائبلنبدأ بما ھو موجود،  

 .  وقدراتھم اھتماماتھمنمو تینمو األطفال و

 .   یستطیع كل األطفال التعلم من خالل الدعم المناسب
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 ھـ    3ورقة العمل  
 

 تغییر تركیزك  
 

  1نسًخا من ورقة العمل ھذه أو تُعرض على شاشة.   یتم طباعة
 

 

 
 

 
  

 
   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Youngoldwoman.jpgالمصدر:  1
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 و   3ورقة العمل  
 ماذا ترى؟  

 
 2.  ومشاركة  نسخة من ورقة العمل ھذه لكل مشاركیتم طباعة 
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 أ   4ورقة العمل  
 

 خلفیة عائلیة  
 

 تتلقى كل مجموعة قطعة ورق واحدة.    ما یلي بحیثوقص یتم طباعة 
 

 

 یتحدث الطفل بلغة مختلفة في المنزل 

 الطفل لدیھ عادات وثقافة فریدة في بیتھ  

 لدى الطفل عائلة مختلطة 

 یعاني الطفل من خلل في التعلم  

 لفترة طویلة لیست جیدة الطفل  ت صحةكان

 إلى البلد   انتقل الطفل مؤخراً  

 یعاني الطفل من إعاقة جسدیة 
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 ب    4ورقة العمل  
 

 خبرة الوالدین واألسرة  
 

 ج عبارة من القائمة التالیة في المساحة الفارغة في كل نسخة:  ادرإنسخ و 9 یتم طباعة
 

 اتخاذ القرار    .1
 تقدیم الدعم على المدى الطویل    .2
 المناصرة .3
 تحدید األھداف   .4
 التخطیط للمستقبل   .5
 تحدید القدرات    .6
   واالھتماماتفھم المزاج، والدافع،  .7
 الصحة   .8
 التواصل  .9
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 __________________________   في  ةخبرالاآلباء أو األسر لدى 
 ...  ألن  للطفل
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 أ   5ورقة العمل  
 

 التفاعالت  
 

 بحیث تتلقى كل مجموعة قسیمة واحدة.   یتم طباعة وقص ما یلي 
 

 

 . اطرح األسئلة وامنحھم الوقت الكافي لتقدیم إجابات مطولة

 .   إجراء محادثات مفیدة مع األطفال حول األمور المھمة بالنسبة إلیھم

 . تابع المبادرة التي یقوم بھا طفل في مناقشة

 .  إجراء محادثات ثنائیة مع الكثیر من الوقت للطفل للتحدث

 .  امنح الطالب الوقت للتعبیر عن أفكارھم والمساھمة بھا

 .   الفردیةالتفاعل مع االحتیاجات 

 .  الحظ أن الطفل یحتاج إلى مزید من المساعدة

 .   اسمح للطالب باختیار مكان اللعب وما الذي یلعبون بھ وكیفیة اللعب

 .  ساعد الطالب على تقدیر مساھمة أقرانھم 

 .   التدخل عند حدوث االستبعاد ودعم األطفال لحل المشاكل
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 أ   6ورقة العمل  
 

 الطرق الموحلة الشاملة  
 

  3. عرض تقدیميعلى شریحة  یتم طباعة التالي على ورق كبیر أو عرضھ
 

 

 
   https://pxhere.com/en/photo/1190505 Creative Commonsالمصدر: 3

https://pxhere.com/en/photo/1190505
https://pxhere.com/en/photo/1190505
https://pxhere.com/en/photo/1190505
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 ب    6ورقة العمل  
 

   األطفالمثال 
 

 نسخ كافیة لكل مجموعة وقص قصاصات.  یتم طباعة 
 

أنت تعلم  . للغایةقمیصا نظیفا ومرتبا  طفل واحد یتردد في االنضمام، وتالحظ أنھ یرتدي 
 .  أن عائلتھ لیست غنّیة 

من أن الطین أو الماء قد یھیّج جلده، لكنھ    قلقأنت . فاف البشرةن ج یعاني طفل واحد م
 .  بالطین اللعب رید ی بدو فعالً وكأنھ  ی 

 .  ألطفال آخرین باالنضمامیحرس طفل البركة وال یسمح 

ً  یستخدم أحد األطفال  ً  كرسیا مس الطین  لویحاول االنحناء إلى األسفل بما یكفي ل متحركا
 .  بأصابعھ

    وھو یضحك.الوحل لرمي اآلخرین   یركض ویلتقطیرید طفل االنضمام، 

طفل واحد یصب الطین بحرص شدید في حاویة صغیرة ویتطلع بعصبیة إلى أطفال  
 .   آخرین قریبین من نشاطھ المركز

یراقب األطفال اآلخرین، ولكنھ یبدو وكأنھ یشعر  . یقف طفل یلمس الماء بقدمیھ وأصابعھ 
 .   بالملل بعض الشيء
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 سیناریوھات التدریس المتعمدة 
 

 لتلقي نسخة واحدة.   فریق من شخصینكافیة لكل   نسخیتم طباعة 
 

أنت   ھذا األسبوع ھناك یوم مھم ثقافیا وھو مھم لبعض األطفال والعائالت في المركز.
 .   هوتقدیربھذا الیوم  االعترافترغب في 

 
 

 إن موسم اإلنفلونزا یقترب، وترید زیادة وعي األطفال بالنظافة الشخصیة الیدویة.  
 
 

یبعدونھ  أن األطفال اآلخرین   ظمجموعة إثنیة من األقلیات. تالح طفل من في المركز  یوجد
 اللعب.   عن 

 
 

ل بلغة اإلشارة. ال یعرف أي من  تواصصم مؤخرا في حضور المركز، وھو ی أقد بدأ طفل 
 األطفال اآلخرین أي لغة إشارة حتى اآلن.   

 
 

باللعب   الطفل مھتم جداً باللعب مع الدیناصورات. یحب أن یلعب بمفرده وال یسمح لآلخرین
 .   معھ

 
 

 یبدي طفل اھتمامھ بالطبول ویصدر أصواتاً عالیة مع العصي والعلب.   
 
 

 قطط.   متنكرات في شكل  في المركز ا كامالً تقضي مجموعة من الفتیات یومً 
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 التفاح   عن فاكھةتعلم من واقع الحیاة ال

 
 نسخة واحدة لقراءتھا بصوت عاٍل.   یتم طباعة

 

تذھب مجموعة من األطفال من مركز الطفولة المبكرة في رحلة إلى بستان التفاح المحلي. البستان ملك 
 لعائلة أحد األطفال.   

 
ستكشاف األشجار. لیس من السھل تسلق األشجار، ولكن بعض  ال  یتوجھونو سالل لألطفال  یعطى

د في ثمار التفاح فق  ثقوبا یجد األطفال .األطفال یحاولون ذلك. لقد سقط بعض التفاح وجمع األطفال القلیل
التفاح التي تحتوي على دیدان.  یقوم أحد  حبات   مجموعة من األطفال حول بعض تتجمع  أكل البق منھا.

 الدودة.    تناولتھ  حجم مابكسر التفاحة المفتوحة حتى یمكنھم معرفة  ینات أو المعلمالمعلم
 

تفاحة غیر  تُقطف لھم التفاح.   لقطف األطفال على تسلق ما یكفيیجلب عامل سلما صغیرا ویساعد 
أرادوا ذلك. یستطیع كل   منھا إذاناضجة، تقطع بعض القطع الصغیرة بحیث یمكن لألطفال أن یتذوقوا 

 .   من ساللھم الملیئة بالتفاح الناضج تذوق تفاح ناضجأیضاً األطفال 
 

بحیث یتمكن األطفال المھتمون من   التقشیرتعلیم واألوعیة ل األدوات  المعلم أو المعلمة في المركز، یوفر
بتقطیع   للحفاظ علیھا. وفي وقت الحق من الیوم، یقوم أحد المعلمین واألطفالالتفاحة   تقشیراالنضمام إلى 

 تفاح إلى المنزل لمشاركتھ مع أسرتھ.  الالتفاح لیأكل األطفال في وقت الغداء، ویأخذ كل طفل بضع 
 

خل التفاح،   لیصبحعلى مدار األسبوع التالي، یتم تحضیر التفاح بطرق مختلفة، وتجفیفھ، وتحضیره 
بإعداد طاولة   علمینالمأحد ذوقھ األطفال. لكل وصفة، یقوم توفطیرة التفاح، وتفاح مشكل، وكل ذلك لی

نسخ من الوصفات التي  بعمل   المعلمونویقوم تتضمن جزًءا من العملیة التي یمكن لألطفال المساعدة بھا. 
 یمكن لألطفال أخذھا إلى المنزل.   

 
شجرة تفاح یتم زراعتھا في حدیقة مركز الطفولة المبكرة والعنایة بھا   بتقدیم مالك البستان فیما بعد  یقوم

 طفال.  من قبل األ
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 عناصر متفرقة  –الموارد الطبیعیة 

 
 4كمثال  ام التالياستخدیتم 
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