"من أجل طفولة سعيدة"  :دليل تدريب مربيات رياض األطفال أثناء الخدمة.
تدربت فيها مجموعات من مربّيات الروضات العامالت
ينبع هذا الدليل ،في أساسه ،من جهد جماعي في دورات ّ
في عدد من الدول العربيّة ،فهو يبني على معارف وخبرات عدد كبير من المربيات المشاركات والميسّرات
المدربات.
ّ
يغ ّ
طي الدليل مفاهيم العمل في الروضة مع صغار األطفال ،ودور المربية ،وأركان أساسيّة في التدريب والتيسير
وتعزيز المهارات ،وذلك عبر سبعة مواضيع أساسيّة في تعزيز عمل المربية الناجح:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تعلّم الكبار
النهج الشمولي التكاملي ومراحل النمو
دور المربية
تعلّم األطفال
بيئة الروضة
اللّغة في الروضة
المشكالت السلوكيّة والتعامل معها في المواقف الصعبة.

ُكتب هذا الدّليل على نحوٍ مرن ،بحيث يمكن إدخال التّغييرات والتعديالت عليه كي يالئم خصائصٍوظروف
المدربونٍ .
مجموعة المربيات التّي يعمل معها المرشدون أو
ّ
إستندنا في ترتيب الجلسات ومادتها على المقاربة التي تبدأٍبالممارسة الفعلية التي تقوم بها المربيات والمتدربات فيٍ
روضاتٍاأل طفال ،والبناء عليها
ّ
نحو تعديل مواقفهن من المسائل التربوية باالستناد إلى مبادئ التعلم النشط ،للوصولٍإلى تعزيز المعرفة لديهن وتمكينهم من القدرة على الوصول إليها وتطويرها الدائمٍ :

ممارسة ← مواقف ← معرفة
ٍبعكس النهج السائد في تدريب المربيات الذي يبدأ بتلقين المعرفة نحو تعديل المواقفوبالتالي الممارسة
ٍ
ّ
مقترحة ومتعددة حول الموضوعٍ،ومهام مقترحة للتطبيق داخل المجموعة.
أنشطة
تليها
والمبادئ
المفاهيم
عن
أساسية
مقدمة
باب
ٍ
ل
ك
في
َ
ي ،وفتحٍالنّقاش في المجموعة حول الموضوع المطروح ٍ .
تبتغي األنشطة ترجمة النّقاط التّي تطرح في "المفاهيم والمنطلقات" على نحو عمل ّ
ل لقاء برحلة استكشافيّة مقترحةٍهدفهاٍاألساسيٍربطٍالمعارفٍالجديدةٍ
ل لقاءٍنجري عمليّة جمع مردود جماعي من المشاركات) تغذيةٍ مرتدّة جماعيّة(ٍ.كماٍننهي ك ٍّ
في نهاية ك ٍّ
بواقعٍالمتدرباتٍالعملي.
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محتوى التدريب:
األبواب /الجلسات

األهداف

الباب األول :تعّلم الكبار

الهدف العام:

تعزيز معرفة الراشد واستمرار مسار المعرفة ،والتعرف على أسس التعلم الناشط
المحددة:
األهداف
ّ

 .1افتتاح وتعارف



التعرف على واقع الطفولة المبكرة وتحديد األولويات



معرفة أهمية "أسس التعلم الفعال"



تعارف المشاركات وتوضيح التوقعات واالتفاق على قواعد العمل



االتفاق على األمور التقنية اإلدارية.



مية وبلورة المجموعة
البدء ببلورة أجواء تعّل ّ
االستمرار بتشكيل المجموعة



النشط
مفهوم التّعّلم ّ
المتبع في كل روضة
تعزيز ثقافة المشاركة في نهج العمل التربوي ّ
تعزيز الثقة بالذات وبالخبرات.

طفولة المبكرة
 .3أنا وال ّ



التعرف على واقع الطفولة المبكرة وتحديد األولويات

الفعال)
 .4أنا كمتعّلمة (أسس الّتعّلم ّ



التعرف على أسس تعلم األطفال



التعلمية بالعوامل المختلفة المحفزة للتعّلم
ربط التجربة
ّ
استمرار بلورة المجموعة

المؤسسة الّتي أعمل فيها
 .2أنا و ّ





 .5أسس تعّلم الكبار





تعريف دور البالغ في عملية التعّلم.

فهم العوامل التي تجعل التعّلم أسهل وأكثر متعة وتزيد من دافعية المتعّلم.
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الباب الثاني :النهج الشمولي التكاملي ومراحل النمو

 .6التعلم الفعال

الهدف العام:
التعرفٍعلىٍمراحلٍالنموٍالتيٍتحدثٍبخطواتٍمتسلسلةٍتتخللهاٍفتراتٍتكونٍفيهاٍجاهزيةٍالطفلٍ
للتعلمٍفيٍأوجها.
المحددة:
األهداف
ّ
 التعرفٍعلىٍأسسٍالتعلمٍالفعالٍ ٍ
 تحديدٍأهميةٍالنهجٍالشموليٍالتكامليٍ ٍ
 التعرفٍعلىٍالمجاالتٍالنمائيةٍوشموليتهاٍ،والتكاملٍبينهاٍ
 التعرفٍعلىٍشروطٍالتقييمٍوأدواتهٍووسائله ٍ
 التعرفٍعلىٍأسسٍالتعلمٍالفعال ٍ

 .7النهج الشمولي التكاملي



التعرفٍإلىٍأه ّميّةٍالنّهجٍال ّ
ي.
يٍالتّكامل ّ
شمول ّ

 .8مراحل النمو



 .9نمو األطفال



تعرفٍالمربّياتٍعلىٍالمجاالتٍالنّمائيةٍوشموليتهاٍوالتكاملٍبينها.
ٍّ
ّةٍفهمٍنموٍال ّ
طفلٍفيٍسياقٍشمولي
استشفاف أه ّمي
ّ

 .10تقييم نمو األطفال



تعرفٍالمشاركاتٍعلىٍال ّ
شروطٍالواجبٍتوافرهاٍفيٍالتقييم
ّ

 .11وسائل وأدوات تقييم الطفل في الروضة



عرفٍعلىٍمفهومٍالتقييمٍوأهميتهٍووسائلهٍوأدواتهٍفيٍرياضٍاألطفال.
الت ّ ّ

الباب الثالث :دور المربية

 .12المربية ومسارها المهني

الهدف العام:
تعزيز معرفةٍالمربيةٍعنٍدورهاٍٍ،أهميتهٍ،وتعزيزٍقدراتهاٍفيٍالعملٍالناجحٍمعٍاألطفالٍ .
ٍ
المحددة:
األهداف
ّ
 التعرفٍبعمقٍعلىٍمهامٍالمربية
 التعرفٍعلىٍمفهومٍاالتصالٍالفعال
 التعرفٍعلىٍكيفيةٍتطويرالمهاراتٍالسلوكية
 التعرفٍعلىٍالمسارٍالمهنيٍللمربية

 .13الوصف الوظيفي للمربية ()1



التعرف بعمقٍعلىٍعملٍالمربيةٍومهامها

 .14الوصف الوظيفي للمربية ()2



التعرف بعمقٍعلىٍعملٍالمربيةٍومهامها

 .15المنظومة القيمية للمربية



التعرفٍعلىٍمسارٍتبلورٍالمواقف

"من أجل طفولة سعيدة"  :دليل تدريب مربيات رياض األطفال أثناء الخدمة.
 .16مهارات المربية



تعرفٍالمشاركاتٍعلىٍمفهومٍاالتصالٍالفعال

 .17مهارات اال ّتصال (االستماع الّنشط وعناصر لغة األنا)



تطويرٍمهاراتٍسلوكيّةٍمه ّمةٍلدىٍالمربّيات

 .18اإلشراف والمتابعة والتقييم للمربيات



التعرف علىٍمفهومٍوأهميةٍ"اإلشرافٍوالمتابعةٍوالتقييم"ٍللمربيات

الباب الرابع :تعلم األطفال

طفل
النهج الشمولي الت
كاملي وتعّلم ال ّ
ّ .19
ّ ّ ّ ّ
 .20تعّلم األطفال

طفل والمرّبية كوسيطة في المشروع
 .21أسئلة ال ّ
مؤشرات التّعّلم والتّوثيق وأدوات جمع المعلومات
 .22المصادر لجمع ّ
 .23تقييم األنشطة
الباب الخامس :بيئة الروضة

الهدف العام:
التأكيد على أهمية المتعة في عملية التعلم والتأكيد على دور المربية كوسيطة
المحددة:
األهداف
ّ
 تقديمٍنماذجٍعنٍالعملٍبالنهجٍالشموليٍالتكامليٍ
 التعرفٍعلىٍمصادرٍلجمعٍمؤشراتٍالتعلم
 التعرفٍعلىٍأهميةٍالتوثيقٍوأساليبٍومعاييرٍتقييمٍاألنشطة
 التعرف على أهمية الّلعب في تعّلم الطفل


تقديم نموذج تطبيقي للعمل بالنهج الشمولي التكاملي مع األطفال



تقديم نموذج تطبيقي للعمل بالنهج الشمولي التكاملي مع األطفال



التعرف على مصادر لجمع مؤشرات التعلم



التعرف على التوثيق وأهميته

 التعرف على أساليب ومعايير تقييم االنشطة مع األطفال.
الهدف العام:
وتطوره من خالل:
ضمان تطور الطفل من خالل توفير بيئة مثرية وداعمة لنموه
ّ


التعرف على أسس تنظيم البيئة التربوية والبنية التحتية



تعلم انتاج اللوحات األساسية المثرية لبيئة الروضة
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األهداف المحددة:


التعرف على معايير:
ّ
النشط
 البيئة المثلى للتعّلم ّ

طفل
لنمو ال ّ
الم ْثرية و ّ
الداعمة ّ
 البيئة ُ




النشط
 .24البيئة المثلى للتعّلم ّ

طفل
لنمو ال ّ
الم ْثرية و ّ
الداعمة ّ
 .25البيئة ُ
 .26بيئة الروضة الجديدة

 .27ورشة إنتاج لوحات وألعاب إلثراء بيئة الروضة



بيئة الروضة الجديدة

التعرف على سبل إنتاج لوحات وألعاب إلثراء بيئة الروضة.
ّ
النشط في الروضة
عرف على السبل المختلفة في تنظيم بيئة للتّعّلم ّ
التّ ّ



النشط
تنظيم بيئة التّعّلم ّ



أسس تنظيم البيئة التربوية والبنية التحتية.



تعرف المشاركات على أنواع اللوحات واأللعاب المثرية لبنية الروضة.

الباب السادس :اللغة في الروضة
العامة:
األهداف ّ



مو
نحو اللغة لدى األطفال بما يتالءم مع مراحل ّ
تعزيز التّ ّ
الن ّ
وجه اإليجابي ّ
بوية لغوي
إتاحة الفرصة للمرّبيات الكتشاف مقدراتهن على إنتاج ألعاب تر ّ

األهداف المحددة:


 .28اللغة في الروضة

لغوية
 .29إنتاج ألعاب ّ

الباب السابع :المشكالت السلوكية والتعامل معهم في المواقف الصعبة

تحديد مؤشرات االستعداد للقراءة والكتابة لدى األطفال

اعداد وتجهيز بيئة مثرية لغويا وانتاج ألعاب تربوية لغوية داعمة لنمو الطفل.

مو
نحو اللغة لدى األطفال بما يتالءم مع مراحل ّ
 تعزيز التّ ّ
الن ّ
وجه اإليجابي ّ
بوية لغوية
 إتاحة الفرصة للمرّبيات الكتشاف مقدراتهن على انتاج ألعاب تر ّ
األهداف المحدّدة:
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 .30التّعاملٍمعٍالمشاكلٍّاليوميّة
 .31تعاملٍالمربّياتٍمعٍاألطفالٍفيٍالمشاكلٍالسلوكية ٍ

 من صفحات الدليل:






التعرفٍعلىٍالمشاكلٍالسلوكيةٍالعاديةٍوكيفيةٍالتعاملٍمعها.
تعزيزٍوعيٍالمشاركاتٍبأنٍالظروفٍالضاغطةٍلهاٍتأثيراتٍعلىٍالطفل
التعرفٍعلىٍالمشاكلٍالسلوكيةٍالعاديةٍوكيفيةٍالتعاملٍمعها.
تعزيزٍوعيٍالمشاركاتٍبأنٍالظروفٍالضاغطةٍلهاٍتأثيراتٍعلىٍالطفل
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 أدوات مساندة للجلسات
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