مقرر علوم تنمية الطفولة المبكرة
ّ
قامت "ورشة الموارد العربية" بترجمة ومواءمة
منهاج تدريبي جديد على علوم تنمية الطفولة
المبكرة ،وهو مأخوذ عن مادّة موسّعة أنتجتها كليّة
رد ريفر في كندا (.)Red River College
قرر باللّغة العربيّة معد للتّدريب في ورش عمل
الم ّ
من ستّة أيام ،نقلته ورشة الموارد إلى اللّغة العربيّة،
بعد أن قامت مؤسسة اآلغاخان بتطبيقه واختباره
باألصل اإلنكليزي في أماكن عدّة من العالم .كما
تمت تجربة الصيغة العربية في ورشة تدريبية في
أكتوبر  ،2014في إطار البرنامج العربي التنمية
الطفولة المبكرة.

ما الجديد في هذه المادة؟
يتوزع محتوى المادة التدريبية في شكلها على ال ِوحدات الخمس التالية:

أ.

نمو الدماغ  :يتض ّمن أحدث الدراسات في ت ّ
ط ّور الدماغ ،كذلك مفاهيم مثل
علوم الخاليا والجينات والوراثة الجينيّة والوراثة الالجينية وعلم التخلّق ،علوم
التطور
تساعد على برهنة مدى تأثير الجينات والبيئة معًا في ترسيم مسارات
ّ
والنمو منذ الحمل وكذلك تأثيرها مدى الحياة.

1

مقرر علوم تنمية الطفولة المبكرة
ّ
ب .التكيّف والكفاءة :يستكشف هذا المحور مجموعة من المعارف والقدرات
والمهارات مثل التأقلم مع التحدّيات والتعاطي مع اإلحباط وإدارة الخوف
والتوتّر ،فضالً عن التأقلم مع األوضاع الجديدة والتمتّع بالمرونة والقدرة
على التعافي لدى بعض األطفال دون غيرهم .البكاء ،والمزاجية،
والخوف ،واإلجهاد ،والعدوان كلّها ممارسات ت ّمت دراستها ضمن إطار
عالقات الرعاية المحيطة بالطفل.

ت .التواصل والتعلّم :يستكشف هذا المحور كيف يف ّكر الطفل ويتعلّم ،ويطرح
مفاهيم جديدة ومثيرة حول ذاكرة الطفل .ينطلق المحور من مبادئ وآليّات
تعلّم اللّغة والرياضيات ،مثالً ،لتحديد أنواع الممارسات والبيئات التّي تدعم
التعلّم عند األطفال بشكل أفضل.

ث .إيكولوجيا الطفولة  :ينظر هذا المحور في المحيط الذي يعيش فيه الطفل
خبراته األولى ومنها الحياة في المنزل وبرامج الطفولة المبكرة
والمجتمعات المحيطة والسياسات الحكوميّة .يشدّد هذا المحور على
التأثيرات اإليجابيّة للتد ّخالت المبكرة كدليل إلى تحسين البيئات التي ينمو
فيها األطفال الصغار.
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ّ
ج.

الصحّة النمائيّة :يعطي نظرة واضحة وشاملة على التأثير البعيد
المدى الذي تتركه السنوات األولى من حياة اإلنسان في حياته كفرد
وفي المجتمع ككلّ ،ويستكشف تفاصيل االختالفات بين األسر
والمجتمعات من حيث التعامل مع حاجات الطفولة المبكرة.

مصورة مع أخصائيين وأخصائيات،
تشتمل كل ِوحدة على مادة علميّة واختباريّة تُعرض في نصوص مكتوبة وفي مقابالت
ّ
وتدعمها نشاطات معدّة لتحفيز تفاعل المتدربين والمتدربات وتجديد وزيادة المعرفة لديهم وكذلك أوراق مفيدة للتوزيع على
المشاركين والمشاركات.
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