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إطار التعلّم في السنوات املبكرة

إطار تعلّم جديد على املستوى الوطني في السنوات
املبكرة لألطفال منذ الوالدة إلى سن اخلامسة

ما هو إطار التع ّلم
اجلديد هذا؟
لقد أعددنا إطار التعلّم في السنوات املبكرة لضمان تلقّي
طفلك برامج تعليمية عالية اجلودة في بيئة طفولته املبكرة
ومنوه.
التي هي مرحلة هامة للغاية من حيث تعلّمه
ّ
وهدف اإلطار هو أن يختبر جميع األطفال طرق
وتؤسس لنجاحهم مدى احلياة.
تعلّم حتفّزهم
ّ
ملربي مرحلة الطفولة املبكرة الذين
وهو دليل ّ
يعملون مع األطفال منذ الوالدة لغاية بلوغهم خمس
سنوات من العمر .وسيستخدمون اإلطار بالشراكة
مربو األطفال األوائل
مع أفراد العائالت ،وهم ّ
وأكثرهم تأثيرا ،لتطوير برامج تعلّم تستجيب
ألفكار األطفال ورغباتهم ونقاط قوتهم وقدراتهم
وتعترف بأن األطفال يتعلّمون عن طريق اللعب.
يصف إطار التعلّم في السنوات املبكرة الطفولة
بأنها مرحلة االنتماء والواقع احلالي واملستقبل.
• االنتماء هو أساس عيش حياة مجزية.
يشعر األطفال باالنتماء نتيجة العالقات
التي تربطهم بعائالتهم ومجتمعهم
وثقافتهم واملكان الذي يوجدون فيه.
• الواقع احلالي معناه العيش هنا اآلن .الطفولة
مرحلة خاصة من مراحل العمر ،واألطفال يحتاجون
ملجرد أن يشعروا بأنهم “موجودون”–
لوقت ّ
وقت للّعب ،لتجربة أشياء جديدة ،وللمرح.
• املستقبل معناه التعلّم والنمو اللذان مير بهما
األطفال الصغار .يبدأ األطفال بتكوين شعورهم
بالهوية منذ سن مبكرة ،وهي التي حت ّدد أي
نوع من الراشدين سيصبحون في املستقبل.

“ أريد أن تكون
لطفلي فرص كثيرة
للّعب اخلالق”
ال ّلعب تع ّلم

اللّعب هام جد ًا لألطفال منذ حلظة والدتهم .فعن
الرضع واألطفال الصغار
طريق اللّعب يستكشف
ّ
العالم احمليط بهم ويتعلّمون على فهمه عن طريق
والتخيل واالبتكار.
التواصل واالستكشاف
ّ
عندما يلعب األطفال ،فإنهم يعرضون ما تعلّموه
وما يحاولون فهمه .ولذلك فإن اللّعب أحد
أسس إطار التعلّم في السنوات املبكرة.
املربون لعب
باستخدام هذا اإلطار سيرشد
ّ
طفلك بالتخطيط الدقيق ألنشطة التعلّم ومحاكاة
بيئات التعلّم الداخلية واخلارجية.

العالقات هي
األساس

من املعروف أن األطفال يتعلّمون بشكل أفضل
عند وجود عالقات آمنة تربطهم بالراشدين املعتنني
يطور األطفال منذ سن مبكرة جد ًا
بهم .عندما ّ
عالقات تتّسم بالثقة ،فإنهم يشعرون مبزيد من الثقة
بأنفسهم ويتم ّكنون من االستكشاف والتعلّم.
في بيئات الطفولة املبكرة ،عندما يشعر األطفال
باألمان العاطفي يستطيعون تنمية املهارات واملدارك
التي يحتاجونها للتفاعل بصورة إيجابية مع اآلخرين
حتمل املسؤولية.
ويتعلّمون تدريجي ًا على ّ

كيف سيتم تنفيذه؟

املربون هذا اإلطار اجلديد في مجموعة من
سيستخدم
ّ
بيئات الطفولة املبكرة ،مبا فيها مراكز الرعاية النهارية
الطويلة ،واملدارس التحضيرية ،وخدمات الرعاية النهارية
العائلية ،لضمان تلقّي طفلك جتربة عالية اجلودة .وقد
مربني خبراء في مجال
مت إعداده وجتربته من جانب ّ
الطفولة املبكرة وأكادمييني ووالدي أطفال ومعتنني بهم.
املربون
ير ّكز اإلطار على تعلّم طفلك .سيعمل
ّ
يتعرفوا جيد ًا على طفلك .وسيع ّدون
معك كي
ّ
برنامج تعلّم يؤسس على رغبات الطفل وقدراته،
وسيبقونك على معرفة مباشرة بتق ّدم طفلك.
وعبر أهداف التعلّم اخلمسة لهذا اإلطار،
املربون طفلك على تنمية ما يلي:
سيساعد
ّ
• شعور قوي بهويته
• روابط بعامله
• شعور قوي بحسن حاله
• الثقة واملشاركة في تعلّمه ،و
• مهارات التواصل الف ّعالة.

“ إن نتائج التعلّم
إيجابية وتساعدني
في التفكير بكيفية
تقدّم طفلي”

مراقبة تق ّدم طفلك

باستخدام إطار التعلّم في السنوات املبكرة سيراقب
املربون تعلّم طفلك كي يتم ّكنوا من التأسيس عليه
ّ
وتخطيط اخلطوات التالية .وسيقومون بذلك عن طريق
اإلصغاء لطفلك ومالحظة ما يقوم به والتح ّدث معه.
وسيبقون على اتصال بك بصورة منتظمة لبحث
تق ّدم طفلك .وقد يستخدمون صور ًا فوتوغرافية أو
يحتفظون بإضبارة تضم ما قام به طفلك كي ترى
ما يتعلّمه ومدى تق ّدمه وأوجه اهتماماته ورغباته.
قبل أن يبدأ طفلك في الذهاب إلى املدرسة ،سيع ّد
املربون معلومات عن تعلّم طفلك ومنوه إلعطائها ملعلّمته
ّ
ّ
ّ
(أو معلمه) اجلديدة .وسيساعد ذلك في التأكد من حسن
استعداد مدرسة طفلك اجلديدة على متابعة تعلّم طفلك.

العمل مع ًا

واملربون
بالعمل مع ًا يستطيع الوالدون
ّ
تعزيز تعلّم أطفالهم وحسن حالهم.
وبصفتك أهم شخص في حياة طفلك ،تستطيع حتقيق
مربي الطفولة املبكرة
فرق بالتح ّدث بصورة منتظمة مع ّ
املسؤولني عن طفلك وإبداء اهتمامك في تعلّمه.

“ يساعدني إطار التعلّم
في السنوات املبكرة
في فهم مدى مهارة
املوظفني في مركزي
والدعم العظيم الذي
يقدمونه لي ولعائلتي”

للمربني الربط
واملعلومات التي تقدمها تتيح
ّ
بني جتارب طفلك في املنزل والوقت الذي
يقضيه معهم في بيئة الطفولة املبكرة.

اكتشف املزيد

.الكتيب مقدمة إلطار التعلّم في السنوات املبكرة
هذا
ّ
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