مراجعة وتطوير :غامن بيبي ود .فادية حطيط ،ود.هيام لطفي ،ود.ب�رشى ق ّدورة (لبنان)،

		

		

و�صربي �سيحا (م�رص) ،ود.هيفاء �أبو اجلبني ،ودعد هداية (الأردن)،

العربية) ،وب�سمة فاروق
حجار (ور�شة املوارد
ّ
ود.غ�سان عي�سى والرا عودة ويو�سف ّ

		

ن�صار (م� ّؤ�س�سة الآغاخان).
ومتام ّ

		
ترجمة:

كلود وهبه ورانيا �ساحلي.

		
حترير:

غامن بيبي مع الرا عودة.

فريق التن�سيق:

غ�سان عي�سى والرا عودة مع هبة القا�ضي.
دّ .

مدخل �إىل مق ّرر علوم
تنمية الطفولة املبكرة

الئحة املحتويات:
أ ّوالً :ما الحاجة إلى هذا المق ّرر؟
ثان ًيا :ما مصدر الما ّدة؟
ثالثًا :ما الجديد في هذه الما ّدة؟
راب ًعا :الشركاء في المشروع
خامسا :كيف عملنا على اإلصدار العربي؟
ً

�أ ّو ًال :ما احلاجة �إىل هذا املق ّرر؟
إن المعرفة العلم ّية واالختبار ّية لنم ّو الطّفل في تط ّور مستمر:
منو الدماغ
البيولوجية،
• يف العقود الأخرية ،كان من �ش�أن الأبحاث
ّ
ّ
ال�سيما يف جمال ّ
امليدانية ّ
الطويلة املدى حول ت�أثري العمل
يف الأ�شهر وال�سنوات الأوىل ،وكذلك الأبحاث
ّ
فعالية برامج الطفولة
املبمج مع الأطفال والأهل� ،أن تنتج معرفة متج ّددة لهم يف حت�سني
ّ
رَ
ال�سيا�سات ال ّداعمة لهذا القطاع.
املبكرة و�إ�ضفاء
ّ
م�صداقية �أعلى على ّ

تـمـهــيـد

• من جهة �أخرى ،ال يزال قطاع ّ
ما�سة (وهي حاجة
الطفولة املبكّ رة يف املنطقة
ّ
العربية بحاجة ّ
واملربيات،
املربني
املهنيني الكفوئني،
تزداد كل يوم) �إىل �أعداد متزايدة من
ّ
ال�سيما من ّ
ّ
ّ
والتو�سع يف امل�شاريع مبا ي�ساعد
لتجديد وتطبيق مقاربات العمل مع الأطفال و�أهاليهم،
ّ
على الو�صول �إىل الأعداد الكبرية منهم التي ال تزال خارج �إطار العمل املربمج .على
�سبيل املثال ،ما زال هناك حوايل  ٪٨٠من الأطفال غري امللتحقني بريا�ض الأطفال يف
العربية.
البلدان
ّ
العربية،
• هناك �أ�شكال عديدة من التدريب املهني ،ما قبل و�أثناء اخلدمة ،قائمة يف البلدان
ّ
ولكنها ال تكفي لتغذية القطاع والتجاوب مع الطلب املتزايد.

امليدانية.
العلمية التي ترتكز عليها برامج الطفولة املبكرة
املادة تهدف �إىل تقوية دعائم املعرفة
هذه ّ
ّ
ّ
(مثل يف ريا�ض الأطفال
فهي بحاجة �إذً ا �أن ترتبط بالتدريب على املمار�سات
املهنية على اختالفها اً
ّ
�أو يف العمل مع الأهل ...الخ)� ،أكان ذلك قبل اخلدمة �أو �أثناءها ،لكي تكتمل حلقات الت�أهيل
املهني.
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ثان ًيا :ما م�صدر املا ّدة؟
العربية» برتجمة ومواءمة منهاج تدريبي جديد على علوم تنمية الطفولة
قامت «ور�شة املوارد
ّ
«كلية رِ ْد ري َفر» يف كندا (،)Red River College
املبكرة ،وهو م�أخوذ عن ّ
مو�سعة �أنتجتها ّ
مادة ّ
«دولية» بال ّتعاون مع م� ّؤ�س�سة الآغاخان ،الّتي هي �أي�ضً ا �رشيكتنا يف تطوير
وطورت منها ن�سخة
ّ
ّ
العربية.
البلدان
يف
املبكرة
الطفولة
قطاع
ّ

هذه الما ّدة التدريب ّية متو ّفرة اآلن في شكلين رئيس ّيين:

تـمـهــيـد

ون
املو�سعة باللّغة ال
ال�صيغة
•
إنكليزية فقط ،وهي مع ّدة لال�ستخدام على ّ
الرقمية «�أُ ْ
ال�شبكة ّ
ّ
ّ
ّ
أ�سبوعا ب�إ�رشاف عدد منا�سب من
الين» ،ويتم التدريب عليها خالل ثالثة ع�رش (� )١٣
ً
ْ
املادة
املدر�سني
واملن�سقني( .من املفيد القول هنا �أن م�ؤ�س�سة الآغاخان قد ا�ستخدمت هذه ّ
ّ
ّ
لتدريب �أكرث من  ١٢٥من العاملني والعامالت لديها ،يف خمتلف البلدان والربامج التي
يعملون فيها ،ال برنامج الطفولة املبكرة فح�سب).
ال�صيغة املخت�رصة املع ّدة لل ّتدريب يف ور�ش عمل من خم�سة �أيام ،نقلتها ور�شة املوارد
•
ّ
العربية ،بعد �أن قامت م�ؤ�س�سة الآغاخان بتطبيقها واختبارها بالأ�صل الإنكليزي
�إىل اللّغة
ّ
يف �أماكن ع ّدة من العامل .كما متت يف �إطار الربنامج العربي لنمية الطفولة املبكرة جتربة
ال�صيغة العربية يف ور�شة تدريبية يف �أكتوبر  2014يف �إطار .APECD

4

مق َّرر علوم تنمية الطفولة املبكرة  -متهيـد

ثالثًا :ما اجلديد يف هذه املا ّدة؟
التدريبية يف �شكلها على الوِ حدات اخلم�س التالية:
املادة
ّ
يتوزع حمتوى ّ
ّ

 .1نمو الدماغ:

يت�ضمن �أحدث الدرا�سات يف ّ
تط ّور الدماغ ،كذلك مفاهيم مثل علوم اخلاليا واجلينات والوراثة
ّ
معا يف ر�سم
اجلينية والوراثة
ّ
ّ
الالجينية ،علوم ت�ساعد على برهنة مدى ت�أثري اجلينات والبيئة ً
والنمو منذ احلمل وكذلك ت�أثريها مدى احلياة.
التطور
م�سارات
ّ
ّ

 .2التك ّيف والكفاءة:

تـمـهــيـد

ي�ستك�شف هذا املحور جمموعة من املعارف والقدرات واملهارات مثل الت�أقلم مع التح ّديات،
ف�ضل عن الت�أقلم مع الأو�ضاع اجلديدة
والتعاطي مع الإحباط ،و�إدارة اخلوف ،والتو ّتر،
اً
ويذكر �أي�ضً ا � ّأن البكاء،
والتم ّتع باملرونة والقدرة على التعايف لدى بع�ض الأطفال دون غريهمُ .
متت درا�ستها �ضمن �إطار عالقات
واملزاجية ،واخلوف ،والإجهاد ،والعدوان .كلّها ممار�سات ّ
الرعاية املحيطة بالطفل.

 .3التواصل والتعلّم:

ي�ستك�شف هذا املحور كيف يفكّ ر الطفل ويتعلّم .وهو يطرح مفاهيم جديدة ومثرية حول ذاكرة
مثل ،نحو حتديد �أنواع
الطفل .ينطلق املحور من مبادئ و� ّآليات تعلّم اللّغة
والريا�ضيات ،اً
ّ
املمار�سات والبيئات ال ّتي تدعم التعلّم عند الأطفال ب�شكل �أف�ضل.

 .4إيكولوجيا الطفولة:

ينظر هذا املحور يف املحيط الذي يعي�ش فيه الطفل خرباته الأوىل ،ومنها احلياة يف املنزل،
احلكومية .ي�ش ّدد هذا املحور على
وبرامج الطفولة املبكرة ،واملجتمعات املحيطة وال�سيا�سات
ّ
للتدخالت املبكرة كدليل يقود �إىل حت�سني البيئات التي ينمو فيها الأطفال
إيجابية
ّ
الت�أثريات ال ّ
ال�صغار.

 .5الص ّحة النمائ ّية:

يعطي نظرة وا�ضحة و�شاملة على الت�أثري البعيد املدى الذي ترتكه ال�سنوات الأوىل من حياة
الإن�سان يف حياته كفرد ويف املجتمع ككلّ  ،وي�ستك�شف تفا�صيل االختالفات بني الأُ�رس واملجتمعات
من حيث التعامل مع حاجات الطفولة املبكرة.

تشمل كل وِحدة على مادة علم ّية واختباريّة تُعرض في:
•
•
•
•

ن�صو�ص مكتوبة.
واالختبارية التي ت�ستند �إليها
العلمية
م�صورة مع �أخ�صائيني تطرح الأ�س�س
مقابالت
ّ
ّ
ّ
املفاهيم واملعرفة.
املتدربني واملتدربات وجتديد وزيادة املعرفة لديهم.
�أن�شطة ي�ستخدمها املي�سرّ لتحفيز تفاعل
ّ
�أوراق مفيدة للتوزيع على امل�شاركني.
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راب ًعا :ال�شركاء يف امل�شروع
«كلية رِ ْد رِ ي َفر» و«م�ؤ�س�سة
• دخلت ور�شة املوارد
العربية منذ ب�ضعة �سنوات يف �رشاكة مع ّ
ّ
الدولية لتنمية الطفولة املبكرة» ( )CGECCDبهدف
اال�ست�شارية
الآغاخان» و«املجموعة
ّ
ّ
العربية ،مع توفري �إمكانات
املادة للتدريب يف املنطقة
تطوير م�رشوع ي�ستخدم هذه ّ
ّ
والتو�سع.
اال�ستدامة
ّ

تـمـهــيـد

• من جهة �أخرى ،مت �إر�ساء �رشاكة بني ّ
العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو)
املنظمة
ّ
العربية» لتنفيذ الربنامج العربي لتنمية الطفولة املبكر َة(، )APECD
و«ور�شة املوارد
ّ
وهو واحد من خم�سة برامج ُت�شكّ ل الربنامج العربي لتح�سني جودة التعليم (- ARAIEQ
أ�صيل
العربية) ،ف�أ�صبح امل�رشوع ال ّأول
للألك�سو – ت�ست�ضيفه وتن ّفذه ور�شة املوارد
جزءا � اً
ّ
ً
يف برجمة ومتويل الربنامج العربي لتنمية الطفولة املبكرة .وقد ُعقدت ور�شتا العمل على
تطوير الإ�صدار العربي يف هذا الإطار.
العربية �إىل �أن ي�صبح امل�رشوع  -من
بناء على مقاربتها اجلمعية� ،سعت ور�شة املوارد
•
ّ
ً
قابل لإ�رشاك �أكرب عدد ممكن من الفرقاء
خالل تطويره احلايل كما يف امل�ستقبل  -اً
العربية.
العاملني يف تدريب العاملني والعامالت يف قطاع الطفولة املبكرة يف املجتمعات
ّ
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خام�سا :كيف عملنا على الإ�صدار العربي؟
ً
التحضير لهذا اإلصدار ح ّتى يصبح أكثر قابل ّية لالستخدام في المنطقة العرب ّية ،شمل
المحطّات اآلتية:
.1

العربية.
املادة كما هي �إىل
ترجمة ّ
ّ

.3

املهنيني ذوي اخلربة يف جمال الطفولة املبكرة واختبارها معهم.
تدريب عدد من
ّ

.2

�سورية وم�رص �شاركتا يف دورة
التفاعل والتعاون مع خبريتني من برامج الآغاخان يف
ّ
ّ
حمطات التح�ضري والتغذية والتطوير.
املادة .اخلبريتان �شاركتا يف كل
دولية على هذه ّ
ّ

تـمـهــيـد

عربية مرتاكمة (ن�صو�ص،
املادة وحتديثها وتطويرها مبا �أمكن من جتارب
�	.4إغناء ّ
ّ
متخ�ص�ص يف ِف َرق
مت ذلك الح ًقا من خالل فريق
مقابالت� ،أمثلة ،ن�شاطات ...الخ) .و ّ
ّ
وور�ش عمل.

جرى ذلك في  3مراحل:
إقليمية لعر�ض الوحدات ،واختبارها واختبار
املرحلة الأوىل :طرح ّ
املادة كلّها يف ور�شة عمل � ّ
مالءمتها بيئات العمل املتباينة .1ا�شتغل امل�شاركون على:
• اكت�ساب معارف جديدة وحديثة يف العلوم ذات �صلة بتنمية الطفولة املبكرة.
ال�سبل الأجدى للتدريب عليها يف
العلمية
املادة
• اختبار ّ
والعملية بهدف ّ
ّ
ّ
تقييمها والتباحث يف ّ
العربية.
املنطقة
ّ

ديناميكية
املادة و�ضمان مالءمتها مع
• جتميع اقرتاحات وتنظيم م�ساهمات لتعريب ّ
ّ
واحتياجات قطاع ّ
العربية.
املبكرة يف البلدان
الطفولة ّ
ّ

املادة يف تدريب مهنيي قطاع الطفولة ،وما يحتاجه
• درا�سة �إمكانات
التو�سع يف ا�ستخدام ّ
ّ
ومادية.
وب�رشية
ؤ�س�ساتية
ذلك من �إمكانيات م�
ّ
ّ
ّ

الين» وما هو مطلوب لبنائها.
• التباحث يف احلاجة �إىل �صيغة للتدريب على ّ
املادة «�أُ ْون ْ

املادة
املادة و ُق ّدمت �صيغة
متطورة من ّ
املرحلة الثانية :جرى �ضم مخُ رجات ور�شة العمل �إىل ّ
ّ
مف�صلة
�إىل اجتماع فريق خرباء امل�رشوع الإقليمي الذي �أعاد مراجعة الن�صو�ص مراجعةً
ّ
العربية� .إ�شتغل اخلرباء طوال ّ � 4أيام
و�أجرى تعديالت تي�سرّ ا�ستخدامها يف التدريب يف املنطقة
ّ
حمرر امل�رشوع غامن بيبي من خالل:
على الن�صو�ص
املطورة التي ق ّدمها ّ
ّ

إقليمية،
• مراجعة كل الن�صو�ص بد ّقة يف �ضوء التعديالت التي �أُدخلت بعد ور�شة العمل ال ّ
املحرر.
وتو�صيات
ّ

عربية.
عمان – الأردن ،2014/10/17-13 ،وجمعت  36م�شاركة وم�شارك ًا من  9بلدان
ّ
 .1انتظمت الور�شة يف ّ
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• تقرير ما يجب �أن ي�ضاف/يحذف من �أفالم ون�صو�ص و�صور.
• تقرير حمتويات و�شكل املنهاج يف هذه املرحلة وما ميكن �إحالته �إىل املرحلة القادمة.
املرحلة الثالثة :عمل مديرا التحرير غامن بيبي والرا عودة على املراجعة الأخرية وعلى
تو�ضيب املواد وتي�سري �إخراجها يف حلّتها الراهنة و�إعدادها للن�رش.
املادة ،ركّ ز امل�شاركون وامل�شاركات على املهام التالية:
يف ال�شغل على ّ
ومنهجية عملها.
املادة
• الإملام مبحتويات ّ
ّ

العلمية.
• طرح التح ّديات الكربى التي ُيواجهها قطاع الطفولة املبكرة يف التفاعل مع املعرفة
ّ

التعمق
املادة ،وتنفيذ ن�شاطات يف الوِ حدات ت�ساعد يف
• العمل على الف�صول بالتتايل :عر�ض ّ
ّ
يف املعرفة التي تق ّدمها.

تـمـهــيـد

العربية.
للمادة من ناحية املحتوى ومالءمتها حلاجات التدريب يف البلدان
• تقييم جماعي
ّ
ّ

والعملية
التدريبية
املادة
• تقدمي اقرتاحات ت�ستفيد من التجارب واملوارد املرتاكمة لإغناء ّ
ّ
ّ
الواقعية يف املنهاج.
ّ

والتو�سع يف ا�ستخدامها ،مبا يف ذلك ما يلزم من
املادة
• و�ضع تو�صيات حول كيفية ن�رش ّ
ّ
دعم وكفاءات.
الطوعية يف التب ّني الأو�سع واملتابعة.
• حتديد التزامات امل�شاركني وال�رشكاء
ّ
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