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چوکات تعليم اولني سال های طفوليت

يک چوکات جديد ملی تعليم اوليه
برای اطفال از تولد تا پنج سالگی

موضوع اين چوکات
جديد تعليم چيست؟
ما چوکات تعليم سال های اوليه را توسعه داده امي تا
اطمينان حاصل شود که طفل شما در دوران اوليه طفوليت
خود ،شامل پروگرام های تعليمی پرکيفيت می شود .اين يک
فرصت حياتی برای آموزش و انکشاف اطفال می باشد.
نقطه نظر اين چوکات برای متام اطفال ،جتربه کردن
آموزشی دلپذيراست که موجب کاميابی درزندگی آنها باشد.
اين يک طريق رهنمايی برای آن عده از معلمني اطفال
است که با اطفال از وقت والدت تا سن پنج سالگی
سروکاردارند .آنها با مشارکت فاميلی ها که اولني و
پرنفوذترين معلمني اطفال هستند ،از اين چوکات استفاده
خواهند کرد ،تا پروگرام های تعليمی متناسب با عقايد،
عالئق ،قدرت ها و توانائی های اطفال تهيه کنند و تشخيص
دهند که اطفال از طريق بازی های خود تعليم می گيرند.
چوکات تعليم سال های اوليه ،دوران طفوليت را به
حيث اوقات تعلق داشنت ،بودن و شدن شرح می هد.
• تعلق داشنت بنيان يک زندگی رضايت بخش می باشد.
اطفال بخاطر روابطی که با فاميلی خود ،با جامعه،
کلتور و محل خود دارند ،احساس تعلق می کنند.
• بودن به معنای زندگی در اينجا و در همني حال
می باشد .دوران طفوليت زمان خاصی در زندگانی
است و اطفال ضرورت به وقتی دارند که ِصرف
آن را داشته باشند – وقت برای بازی ،سعی در
اجنام کارهای جديد و ساتيری داشته باشند.
• شدن مربوط به تعليم گرفنت و رشد کردن است که
اطفال خُ ردسال جتربه می کنند .اطفال از همان سن
کم شروع به احساس هويت می کنند که همني امر
نوع شخصيت آنها را در کالن سالی شکل می هد.

“ من می خواهم طفلم
فرصت های بسيار
برای بازيهای ابتکاری
داشته باشد”.
بازی برای تعليم
گرفنت است

برای اطفال اشتغال به بازی از همان حلظه والدت
مهم است .اطفال شيرخوار و خردسال از طريق
بازی کنجکاوی کرده و تعليم می گيرند و در جريان
ارتباط برقرار کردن با ديگران ،دنيای اطراف خود
را می فهمند ،کشف کرده ،تصور و خلق می کنند.
وقتی اطفال بازی می کنند ،نشان می دهند که کدام
چيزهايی را آموخته اند و کوشش دارند بدانند.
بخاطر اين است که بازی به شمول يکی از اصول
“چوکات تعليم در اولني سال های طفوليت” می باشد.
معلمني با استفاده از اين چوکات با طرح دقيق فعاليت
های تعليمی و محيط های تعليمی داخل مکتب و
درهوای آزاد بازی اطفال شما را هدايت می کنند.

روابط کليد هستند

اين امری دانسته شده است که وقتی اطفال روابطی
َامن با کالن ساالنی مهربان دارند بهتر تعليم می گيرند.
وقتی اطفال از همان سن کم ،روابطی مطمئن
بوجود می آورند ،اعتماد به نفس بيشتری احساس
می کنند و قادر به حتقيق و تعليم گرفنت می شوند.
در محيط سالهای اوليه طفوليت ،وقتی اطفال از
نظر عاطفی احساس امنيت می کنند ،آنها می توانند
مهارت ها و مفاهيمی را کسب کنند که برای
ايجاد رابطه صحيح با ديگران ضرورت دارند و به
تدريج ياد می گيرند که مسئوليت هم قبول کنند.

اين چوکات چطور کار
خواهد کرد؟

تعليم دهندگان از اين چوکات جديد در يک سلسله اماکن
مختلف ،خاص اطفال خردسال به شمول مراکز روزانه
مراقبت از اطفال ،کودکستان ها و مراقبت از اطفال در
منازل استفاده خواهند کرد تا اطمينان حاصل شود که
اوالد شما جتربه پرکيفيتی کسب می کند .اين چوکات توسط
تعليم دهنگان مجرب دوران طفوليت ،اشخاص آکادميک،
والدين و مراقبني ،بوجود آمده و امتحان شده است.
منظور اصلی اين چوکات تعليم گرفنت اطفال شما
می باشد .تعليم دهنگان برای خوب شناخنت طفل شما
با شما همکاری خواهند کرد .آنها پروگرامی بوجود
خواهند آورد که متناسب باعالئق و قدرت مندی های
اطفال شما باشد .آنها همچنني در متاس بودن خود
را درمورد پيشرفت طفل تان ادامه خواهندداد.
اين چوکات پنچ هدف تعليمی به شمول زيردارد که تعليم
دهندگان توسط آنها به پرورش طفل شما کمک خواهندکرد:
• احساس قوی در مورد هويت خود
• وصل شدن به دنيای خود
• احساس قوی برای آسايش خود
• اعتماد به نفس و شرکت کردن در تعليم گيری
• مهارت های مؤثر در برقراری ارتباط

“ نتايج تعليم گرفنت،
مثبت است و به من
کمک می کنند تا
فکر کنم طفل من
چطورپيشرفت می کند”.

نظارت بر پيشرفت
طفل شما

تعليم دهنگان با استفاده از چوکات تعليم اولني سال
های طفوليت تعليم گيری طفل شما را نظارت خواهند
کرد تا بتوانند اين چوکات را توسعه دهند و قدم های
بعدی را پالن کنند .آنها اين منظوررا با گوش دادن،
مشاهده و گپ زدن با طفل شما اجنام خواهند داد.
آنها مرتب ًا با شما در متاس خواهند شد تا پيشرفت طفلتان
را با شما مذاکره کنند .آنها ممکن است عکس بگيرند يا
يک دوسيه از کارهای اوالدتان تهيه کنند تا به شما نشان
دهند که طفل شما کدام چيزهايی را ياد می گيرد ،کدام
پيشرفت ها را می کند و عالقه او به کدام چيزها می باشد.
قبل از اينکه طفل شما مکتب را شروع کند ،تعليم
دهنگان معلوماتی را درمورد يادگيری و رشد او تهيه
می کنند تا آنها را با معلم جديد او سهيم شوند.
اين کمک برای خاطر جمعی از اين است که مکتب
جديد طفل شما ،برای ادامه تعليم او بهتر مهيا باشد.

همکاری باهم

از طريق همکاری باهم ،والدين و تعليم دهندگان
می توانند يادگيری و آسايش طفل را تقويت منايند.

“ چوکات تعليم اولني
سال های طفوليت به من
کمک می کند تا بدامن
کارکنان مرکز من چقدر
مجرب هستند و چه
حمايت خوبی برای من
و فاميلی من هستند”.

به حيث مهم ترين شخص در زندگی طفل خود،
شما با صحبت کردن مداوم با تعليم دهنده دوران
طفوليت و نشان دادن عالقمندی خود به تعليم
طفل خويش ،تغييرات خوبی را ايجاد کنيد.
معلوماتی که شما ارائه می کنيد به تعليم دهندگان
کمک می کند تا جتربيات طفل را در خانه با وقتی که
در محيط دوران طفوليت طی می کند ،ارتباط دهد.
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