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چارچوب یادگیری نخستنی سالهای كودكی
یك چارچوب نوین و سراسری نخستنی سالهای
یادگیری برای كودكان از تولد تا پنج سالگی

موضوع این چارچوب
نوين یادگیری چیست؟
ما چارچوب یادگیری نخستنی سالهای كودكی را
به این منظور تهیه كرده امی تا اطمینان حاصل كنیم
كه فرزندان شما در سالهای نخستنی زندگی شان
برنامه های آموزشی پر كیفیت دارند .این یك
دوران مهم برای یادگیری و رشد آنها است.
چشم انداز این چارچوب این است كه كه جتربه ای را كه
متام كودكان از یادگیری بدست می آورند برایشان خوشایند
بوده و پایه ای برای موفقیت در زندگی شان بشود.
این چارچوب یك راهنما برای آموزش دهندگانی است
كه با خردساالن از تولد تا پنج سالگی كار می كنند.
آموزش دهندگان با همكاری خانواده ها – نخستنی و
مؤثرترين آموزندگان كودكان – و با استفاده از این
چارچوب برنامه های آموزشی تهیه می كنند تا پاسخگوی
ایده ها ،عالیق ،قدرت ها و توانایی های كودكان باشد ،و
تشخیص می دهند كه كودكان از طریق بازی یاد می گیرند.
دوران كودكی در “چارچوب یادگیری نخستنی سال ها” به
عنوان دوران دلبستگی ،بودن و شدن تشریح شده است.
• دلبستگی اساس یك زندگی پربار است.
كودكان بخاطرروابطی كه با خانواده ،جامعه،
فرهنگ و مكان دارند احساس تعلق می كنند.
• بودن یعنی زندگی در اینجا و همنی حاال .كودكی
دوره ويژه ای از زندگی است و كودكان نياز به
زمانی دارند كه فقط “باشند” – زمانی كه بازی
كنند ،چیزهای جدید را بیازمایند و شاد باشند.
• شدن در مورد یادگیری و رشدی است كه كودكان
خردسال جتربه می كنند .كودكان از نوباوگی شناخت
هویت خودرا آغاز می كنند ،چیزی كه چگونگی
شخصيت بزرگسالی آنها را شكل می دهد.

“من می خواهم
فرزندم فرصت های
زیادی برای بازی
خالق داشته باشد”
بازی برای
یادگیری است

بازی كردن از حلظه تولد برای كودكان خیلی مهم
است .از طریق بازی همانطور كه نوزادان و خردساالن
با شروع به ارتباط ،كشف ،تخیل و خالقيت می كنند،
دنیای اطرافشان را كاوش كرده و یاد می گیرند.
وقتی كودكان بازی می كنند چیزهایی را كه
یاد گرفته اند و آنچه را سعی می كنند درك
كنند نشان می دهند .به این خاطر است كه
بازی یكی از اركان “چارچوب یادگیری
نخستنی سالهای كودكی” تلقی می شود.
با استفاده از این چارچوب ،آموزش دهندگان
با طراحی دقیق فعالیت های یادگیری و
محیط های جذاب یادگیری اندرونی و بیرونی،
بازی های كودك شمارا هدایت می كنند.

پیوندها كلیدی
هستند

واقعیت این است كه زمانی كه كودكان پیوندی محكم
با بزرگساالنی دلسوز دارند بهتر یاد می گیرند .وقتی
كودكان از یك سن خیلی پاینی پیوندهای عاطفی
بوجود می آورند ،احساس اعتماد بنفس بیشتری
می كنند و می توانند كشف كنند و یاد بگیرند.
در محیط نخستنی سالهای كودكی ،هنگامی كه كودكان
احساس امنیت می كنند آنها می توانند مهارت ها و
تفاهمی كه برای برقراری ارتباط با دیگران نیاز دارند
بدست آورند و به تدریج مسولیت پذیری را یاد بگیرند.

اين چارچوب چگونه
كار خواهد كرد؟

آموزش دهندگان چارچوب جدید را در محیط های
گوناگون سالهای نخستنی ،از جمله مهد كودك ها ،مراكز
مراقبت روزانه ،آمادگی ها و مراقبت در محیط خانواده
استفاده می كنند تا اطمینان حاصل كنند كه كودك شما
یادگیری با كیفیتی را جتربه كند .این چارچوب توسط
آموزش دهندگان خردساالن كارآزموده ،آكادمیك ها،
والدین و مراقبت كنندگان تهیه و امتحان شده است.
متركز چارچوب بر روی یادگیری كودكان شما است.
آموزش دهندگان با شما همكاری می كنند تا كودك شمارا
بخوبی بشناسند .آنها یك برنامه آموزشی درست می كنند كه
با عالیق و توانایی های فرزند شما سازگار باشد و متاس
خود را در مورد پیشرفت كودكتان با شما حفظ می كنند.
از طریق پنج هدف یادگیری چارچوب ،آموزش دهندگان به
كودك شما كمك می كنند تا درموارد زیر پرورش يابد:
•
•
•
•
•

یك حس قوی از هویت خود
ارتباط با دنیای خود
یك حس قوی از رفاه خود
اعتماد بنفس و مشاركت در یادگیری خود ،و
مهارت های كارآمد برای ارتباط برقرار كردن

“ نتایج یادگیری مثبت
می باشند و به من كمك
می كند تا فكر كنم چگونه
فرزندم پیشرفت می كند”

مشاهده پیشرفت
كودكتان

با استفاده از چارچوب یادگیری نخستنی سالهای كودكی،
آموزش دهندگان یادگیری كودك شمارا نظاره می كنند
تا بتوانند به آن توسعه دهند و برای گام های بعدی
برنامه ریزی كنند .آنها با گوش دادن ،مشاهده كردن و
صحبت كردن با كودك شما این كار را اجنام می دهند.
آنها بطور مرتب با شما متاس خواهند گرفت تا در
مورد پیشرفت كودكتان با شما صحبت كنند .آنها
ممكن است عكس بگیرند یا پوشه ای از كارهای
فرزندتان تهیه كنند تا به شما نشان دهند كه كودك
شما چه چیزهایی یاد می گيرد ،چگونه پیشرفت
می كند و به چه چیزهایی عالقمند است.
پیش از اینكه كودكتان مدرسه را شروع كند،
آموزش دهندگان اطالعاتی را درباره یادگیری و رشد
فرزند شما تهیه می كنند تا آنرا با آموزگار جدید او درمیان
بگذارند .این كمك می كند تا اطمینان حاصل شود كه مدرسه
جدید كودكتان برای ادامه یادگیری او بخوبی آماده است.

همكاری با یكدیگر

با همكاری یكدیگر ،والدین و آموزش دهندگان
می توانند یادگیری و رفاه یك كودك را تقويت كنند.

“چارچوب یادگیری نخستنی
سالهای كودكی كمكم
می كند تا بفهمم كاركنان
مركز من چقدر مهارت
دارند و چه پشتیبان
محكمی برای من و
خانواده ام هستند”

به عنوان مهمترین شخص در زندگی فرزندتان شما
می توانید با صحبت كردن مداوم با آموزش دهنده
دوران خردسالی فرزندتان و عالقه نشان دادن به
یادگیری فرزندتان تغييراتی بوجود آورید.
اطالعاتی كه شما می دهید به آموزش دهندگان
كمك می كند تا جتربیات كودكتان را در منزل با
زمانی كه در محیط خردساالن می گذراند مرتبط كند.
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