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 7مبادئ التوجيهية  األهداف و ال

   ورسالتها لرياض األطفال  القيم األساسية .1

 القيم األساسية 

( علي أن   2010:800) التعليمينص قانون و .  ديموقراطي علي أساس   وتعمل  التعليممنظومة   هي جزء مناألطفال  رياض

ي 
تاح لهم الفرصة لتنميتها حصول األطفال يهدف الي  رياضالتعليم ف 

ٌ
يجب علي  .  األطفال علي معارف و قيم وأن ت

ي التعلم طوال الحياة  موتعلم جميع األطفال باإلضافة إلي تعزيز رغبته نمو  روضة األطفال تعزيز 
كما يهدف التعليم إلي  .  ف 

ي يقوم عليها المجتمع السويديمبادئ توصيل و ترسيخ 
ام حقوق النسان و القيم الديمقراطية األساسية التر  . احبر

وقيم  نسانية وحرية الفرد و سالمته الشخصية، م الحياة اإل ااحبر  تعزيز األطفال  رياض  جميع العاملير  علي  يجب 

باإلضافة إلي الشعور بالتضامن بير    ،اة بير  النساء و الرجال والفتيات و الفتيانالناس، والمساو  المساواة بير  جميع

 علي أساس الجنس ول يجوز أن. الناس
ي روضة األطفال إلي التميبر 

أو التعببر  ،أو الهوية الجنسية ،يتعرض أي طفل ف 

ي ، الجنسي 
 نفسه الطفل كانسواء    التوجه الجنسي أو العمر،أو  ،اإلعاقةأو  أو الديانة أو أي معتقد آخر، ، أو النتماء العرفر

 .  جميع هذه الميولل التصدييجب كما .  ول إلي أي نوع آخر من أنواع المعاملة المهينة أو شخص آخر له صلة بالطفل،

األساس لزيادة اهتمام األطفال وتحملهم للمسؤلية   وأن تضع حجر ديمقراطي  شكلالتعليم  تأخذ عمليةيجب أن 

ي المجتمع ومن أجل بشكل للمساهمة 
ي علي  وال   قتصاديال ىعلي المستو  –مستدام ال  التطوير فعال ف 

جتماعي و البيت 

 .  عالمية طويلة األمد  يةالتعليم رؤية مستقبلعملية يجب أن يخيم علي كما  .  حد سواء 

ي تم   أنشطة رياضيجب أن تعكس 
ي اتفاقية األمم المتحدة اإلعالناألطفال القيم و الحقوق التر

حقوق الطفل ل عنها ف 

تمتع هؤلء األطفال بالحق   مصالح األطفال و علإل   التعليمعملية ستند تيجب أن  ومن ثم،. )اتفاقية حقوق الطفل(

ي 
ورة توعية األطفالالمشاركة و  ف   .  بحقوقهم التأثبر وض 

 

 والتسامح    التفاهم 

ي 
ام القيمة الجوهرية لكل إنسان  رياضيجب علي كل من يعمل ف    التطوير أن يعمل من أجل و األطفال أن يعزز احبر

 . المستدام

  تشجيع وتعزيز تهم من خالل اومراعاآلخرين  التعاطف معالتعليم لألطفال فرصة تنمية قدرتهم علي  يتيحيجب أن و 

ام  ل التعليم طابع ا عل يجب أن يخًيم و .  وتقدير الظروف خرين اآل  مع والتعاطف شعور بالتضامن ال نفتاح واحبر

ي   الختالف
ي الحياةالناس وطريق آراء ف 

يجب أن يمنح التعليم لألطفال الفرصة للتفكبر وتبادل اآلراء حول  كما .  تهم ف 

 بطرق مختلفة.  األسئلة الوجودية

ي  تفرض
ة علي مق  الدولي علي المجتمع السويدي أعباء  إضفاء الطابع  الزيادة ف  القيم   وتقُبلالعيش  علرة الناس دكببر

ي يفرضها 
ي وفهمها االتنوع الثق التر

ي   األطفال ملتقر  ياضر وتعد . ف 
كما  .  التنوعفهم األطفال ألهمية  يعزز اجتماعي وثقاف 

ي ب اإللمام ساهمييمكن أن 
  القدرة علي فهم ظروف اآلخرين وقيمهم  ةتنميالظروف المعيشية و الثقافات المختلفة ف 

  .  والتعاطف معهم
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ي   أن تضع عمليةيجب 
ي ذلك  طفال لمختلف اللغات والثقافات، بما لفهم األ  الألزم ساس األطفال األ  رياضالتعليم ف 

ف 

  القومية األقلياتعل أن  ( 2009:724) األقليةولغات  القومية األقلياتينص قانون . قليات الوطنيةلغات وثقافات األ

ي السويد 
هم   كما إن قومية سامي .  اليهود وشعب الروما وقومية سامي والفنلنديير  السويديير  وشعب التورنيدال تشملف 

هي الفنلندية واليديشية وفنلندية   القومية األقلياتعل أن لغات  ( 600:  2009) ينص قانون اللغاتكما .  شعب أصلي 

 .  واللغة الرومنية ولغة السامي التورندال 

 

 والتنوع الموضوعية 

ي الوقت نفسه، . المختلفة ووجهات النظر   لآلراء أبوابها  األطفال تفتح رياضيجب أن 
ي    العالمير  يجب عل جميع وف 

ف 

ي ينص عليها  األساسيةالقيم   الدفاع عن األطفال رياض
ي هذا المنهج التعليمي وأن  التعليمقانون    التر

يستنكروا بشكل  وف 

ا يجب و . واضح كل ما يتعارض مع هذه القيم
ً
عل التعببر عن    األطفالتشجيع  األطفال العاملير  برياضعل أيض

ي  األعتبار بعير   األطفالأن تؤخذ آراء ، عل خواطرهم وآرائهم وتوفبر الظروف لذلك
تاح لهم  و التعليم عملية ف 

ُ
أن ت

  وتحديد الخياراتالفرصة لتكوين آرائهم الخاصة  
ً
من  األطفالوب  هذا الشكل يتمكن . من إمكانياتهم الخاصة بهم انطالقا

ي قدراتهم الشخصية، وبالتالي يمكنهم المشاركة 
ي عمليةتنمية ثقتهم ف 

 والتأثبر فيها.   التعليم  ف 

ي 
ي األطفال التأثبر عل  ل ينبغ 

  ةالتعليم موضوعيعملية كون تلذلك يجب أن . لصالح وجهة نظر معينةاألطفال  رياضف 

ي  ل تتبع أي اتجاهو   األوجه ةومتعدد
 .  ديت 

ي  العاملير   تؤثر سلوكيات
امهم   األطفالالمختلفة عل فهم  األمور حديثهم عن ترصفهم و وطريقة  األطفال رياض ف  واحبر

ي مجتمع ديموقراطي 
ي ترسي ف 

ي  ، لذلك.  للحقوق والواجبات التر
  بمثابة قدوة مهمة  األطفال رياضفإن جميع العاملير  ف 

 .  ألطفالل

   كاف   تعليم مت

ا لقانون 
ً
ي السويد  تقديمه بغض النظر عن مكان  توفبر فرص تعليم متكافئةيجب  التعليم،طبق

ويجب أن يأخذ بعير   . ف 

ي ر األطفال جميع ، وإمكانية تكييفه بحيث يناسب واحتياجاتهم المختلفةاألطفال ظروف  األعتبار 
ي . األطفال ياضف 

يعت 

امج يمكن   ل ذلك أنه   ي كل مكان،   يةالتعليم تصميم البر
  الموارد المتاحةتوزي    ع  ومن ثم فإنه ل يمكنبنفس الطريقة ف 

 .  متساويبشكل األطفال رياض 

ي   موضوعاتال عل و  ةهج التعليمياالمن علالتعليم  تعتمد عمليةيجب أن 
إل  باإلضافة  ،األطفال اهتماًما بها  ُيبديالتر

ي اكتسبها  
ات التر ي السابق األطفالالمعارف والخبر

ي تحدي   أن تستمر عمليةكما يجب .  ف 
وإلهامهم  األطفال التعليم ف 

الذين يحتاجون  األطفال بصورة خاصة إل  األنتباه األطفاليجب عل روضة و . إل اكتشافات ومعارف جديدة للوصول

عل تعليم  األطفال يجب أن يحصل جميع و . ألسباب مختلفةنتيجة  إل المزيد من التحفبر  والتوجيه أو إل دعم خاص

ي يع. اإلمكانقدر  تطور بالوتكييفه بطريقة تسمح لهم    تصميمهتم 
الذين يحتاجون إل المزيد  ، األطفال هذا أن يحصلت 

، سواء كان بشكل دائم أو مؤقت،   . وظروفهم الخاصةهم  اتحتياجاحسب ب ما يحتاجون إليه علمن الدعم والتحفبر 
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تقع  و . يجب أن تعزز روضة األطفال حقوق وإمكانيات جميع األطفال بصورة فعالة وواعية، برصف النظر عن الجنس

ي تحد 
حيث  . وخياراتهم وتعلمهم األطفال من تطور عل عاتق روضة األطفال مسؤولية مكافحة األنماط الجنسية التر

ي 
ي تتعامل بها مع عملية التعليماألطفال  رياض  تنظم بها  تؤثر الطريقة التر

  المتطلباتألطفال، باإلضافة إلي ا والطريقة التر

ي توضع عل 
ي تشكيل تصوراتهم حول  ،األطفالعاتق والتوقعات التر

لذلك يجب عل روضة   معت  المؤنث والمذكر. ف 

  قدراتهم  واختبار ، مًعا التعليم بطريقة تسمح األطفال بمقابلة بعضهم البعض واللعب والتعلم  عملية األطفال أن تنظم 

وط، برصف النظر عن الجنسوتنميتها  واهتماماتهم   . ، بنفس اإلمكانيات والرسر

 

 األطفالروضة  رسالة

 رؤية شاملة

ي   تضع عملية
فيه األطفال ويجب أن يكون الوقت الذي يمضيه . األطفال األساس للتعلم مدى الحياة رياضالتعليم ف 

ا وغني
ً
واحتياجاتهم،  األطفال رؤية شاملة عن  إلالتعليم  تستند عمليةيجب أن و . األطفالبالمعرفة لجميع   ا مسلًيا وآمن

شكل الرعاية  حيث
ُ
ي المنازلبالتعاون مع  ،األطفالروضة  تعزز . مجموعة متكاملةوالتعلم  والتطوير ت

من فرص  ، األهالي ف 

 بحيث يصبحوا األطفال تنمية 
ً
ي المجتمع الير   عً ف أكفاء و وأعضاءً  أفرادا

ون بروح ف   .  وتحمل المسؤولية اإلبداعويتمبر 

ي   التدريس.  التعليم تشمل عملية
 األطفال تحفبر  وتحدي التدريس ويعت 

ً
من أهداف المنهج التعليمي الذي يشكل   انطالقا

محتوى يتم تخطيطه   إلالتدريس  تستند عمليةيجب أن و . وتعليمهم األطفالتنمية وجهة العمل، والذي يهدف إل  

 ، ي
ا أو يظهر بشكل تلقان 

ً
األطفال  ياضر تقع عل عاتق مد رسي  .  حدث طوال الوقتتوتعلمهم  األطفال  تنميةألن مسبق

بوي  ي عمليةمسؤولية المحتوى البر
وبالتالي  .  وتعلمهماألطفال تنمية   وكذلك مسؤولية تشجيعالتدريس  المستخدم ف 

ي 
كةاألطفال  رياضيتحمل المد رسون ف  هناك  . مسؤولية خاصة عن التدريس الذي ينفذه فريق العمل بصورة مشبر

ي عملية التدريس، 
  تنميةبهدف تعزيز  ،األطفال جليسعل سبيل المثال بعض األشخاص اآلخرين الذين يساهمون ف 

 .  وتعلمهماألطفال 

 األطفال يجب أن تكون روضة 
ً
ي التعلم  باألمانرا ا يتمبر  بروح المجموعة ويوفر شعوً مكان

المعت   األطفال  يبتكر . والرغبة ف 

ي 
 انطالوالتسلسل المنطقر

ً
هم قا اتهم وطريقة تفكبر ي روضة .  من خبر

ام  األطفال لذلك يجب أن تتم معاملتهم ف  باحبر

هم ولفهمهم للعالم المحيط بهم ألشخاصهم ي لعاملير   يجب عل جميع او .  ولطرق تفكبر
أن يوفروا لكل  األطفال  رياضف 

 ويجب عليهم أي. والثقة بالنفس ألمانابطفل الظروف المناسبة لتنمية الشعور 
ً
بداع  اإل و الفضول حس  تشجيع  ا ض

ام .  األطفال والهتمامات لدى هذا من جملة أمور أخرى   ويرسيالجسدية والشخصية، األطفال  سالمةكما يجب احبر

   .  التوثيقبعل العناية اليومية وعل المسائل المتعلقة 

ي  ا التدريس وتنفيذهعملية يجب أن يتم تخطيط 
وصحتهم  األطفال  نمو  األطفال بطريقة تسمح بتعزيز  رياضف 

احة ونشاطات ابيئة جيدة ونظاألطفال يجب أن تعرض الروضة عل . وشعورهم بالراحة م يومي مناسب فيه أوقات اسبر

ي يتواجدون فيها مكيفة حسب احتياجاتهم 
ي روضة   والمدة التر

لجميع األطفال  يجب أن تكون البيئة متاحة . األطفالف 

 .  لعب والتواصللا األطفال وتعلمهم نمو  إل العمل الجماعي واستكشاف العالم المحيط بهم، وأن تدعم  هم وان تلهم

ي سياقات مختلفةاألطفال لجميع  رياض األطفاليجب أن تسمح بيئة كما  
تعدد    يوفر . بممارسة نشاطات مختلفة ف 

ايدة  إ الخيارات   العاملير  من المهم أن يساهم جميع و . ألطفال لتطوير نمط ألعابهم واختيارهم للنشاطات لمكانيات مبر 

ي األطفال  برياض
اتهم وإدراكهم لتوسيع نطاق  األطفال لجميع  إتاحة الفرصةف  .  مكانياتهم بغض النظر عن الجنسإل خبر
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بالقوالب   تقييدهمواهتماماتهم دون  وقدراتهماألطفال  آفاقعل توسيع   األطفال رياضيجب أن تشجع بيئة كما  

  .  للجنسالنمطية  
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يجب عل  و . إمكانياتهمحسب ب لنمو األطفال فرصمور لتوفبر أل يجب عل روضة األطفال أن تتعاون مع أولياء اكما  

ي   العاملير  
ط لكي يمكنهم فهم   رياضف 

األطفال أن يوضحوا لألطفال وألولياء أمورهم ما هي أهداف التعليم، حيث إنه شر

ي التأثبر  رسالة
تاح لهم الفرصة ف 

ُ
من المهم أن يكون لدى جميع أفراد فريق العمل القدرة عل فهم  . روضة األطفال ولكي ت

ة لل كون ي معهم وتأسيس عالقات مبنية عل الثقة مع أولياء اآلمور، لكي األطفال والتفاعل  ي يقضيها فبر
ي   التر

األطفال ف 

ي بالنسبة لهم مردود الروضة   . إيجانر

 

و والتعلم والشعور بالراحة   اللعب هو األساس للنم 

، وب  هذه  النطباعات وفهمفرصة للتقليد والتخيل  لألطفالحيث يتيح اللعب . لألطفالهم بالنسبة أل اللعب بذاته هو ا

ي  كما يساهم .  والتعاطف التخًيلمهارات اللعب ويحفز . اآلخرينالطريقة يمكنهم تكوين رأي عن أنفسهم وعن 
اللعب ف 

هماألطفال  تشجيع ي   باإلضافةالمشاكل،  وحلً عل الحركة والتواصل والتعاون  وتحفبر 
إل تحفبر  القدرة عل التفكبر ف 

وري أن يتوفر لذلك. شكل صور ورموز   .  والقيام بالتجارب األلعاب لبتكار الوقت والمكان والهدوء  لألطفال، من الرص 

ي 
ا مركزًيا ف 

ً
ي قيطر ال وتؤكد لذلك  . التعليمعملية يجب أن يحتل اللعب مكان

جميع أفراد فريق العمل  بها ترصف  ي  ة، التر

ي 
 . وتعلمهم وشعورهم بالراحةاألطفال  نمو  عل أهمية اللعب بالنسبة ل،  عل اللعب تشًجعوالبيئة التر

تاح  
ُ
ي يبادرون بها بأنفسهم  األلعاب ة لممارسةالفرص لألطفاليجب أن ت

ي يقدمها أفراد فريق   أللعابكذلك او التر
التر

كة انطالقا من لمس ل  عل فرصةاألطفال جميع   يحصليجب أن و . العمل ي ألعاب مشبر
عندما  ظروفهم وقدراتهم. اهمة ف 

إل   النتباهبطريقة مناسبة، سواء دون أو مع المساهمة فيه بنفسه، يمكنه   توجيههيقوم فريق العمل بمتابعة اللعب أو 

ي تحفز اللعب
ي تحد من اللعب وتطوير طرق العمل والبيئة التر

الحضور النشط يمكن لفريق   خالل من . العوامل التر

 .  ووقاية الرصاعات والتعامل معها األطفال العمل دعم التواصل بير  

 و اإلبداعالتواصل 

  أن تولي األطفال اللغة والتعلم وتطوير الذات ببعضهم البعض بشكل وثيق، لذلك يجب عل روضة  ترتبط 
ْ
ا  كببر

ْ
اهتماما

يجب أن ُيعرض  و . واهتمامهم بالتواصل بأشكال عديدة  حس الفضول تشجيع   خاللللغة السويدية، من األطفال لتعلم 

إل القراءة بصوت مرتفع   الستماع خالل حيث تتوفر فيها الظروف لتطوير اللغة من  محفزةبيئة األطفال عل 

ي تمكنهم من اللألطفالتعليم  يوفر يجب أن كما  .  وعن أنواع أخرى من النصوص  اآلدبوالحديث عن 
  الظروف التر

ي سياقات مختلفة و 
األطفال   لكتساب األساسوب  هذه الطريقة يتم وضع . متعددةألهداف التفكبر والتعلم والتواصل ف 

ي المجتمع 
ي يحتاجها الجميع ف 

القدرة عل التواصل والبحث عن المعارف   تتسمحيث   ،عل المدى الطويل للمعارف التر

ي مجتمع يخيم عليه طابع تدفق كببر للمعلومات والتغبر المستمر   باألهميةالجديدة والتعاون 
  .  ف 
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 دعم األطفال الذين ينتمون إل األقليات 
ْ
ي ذلك الشعب األصلي القوميةيجب أيضا

، لتطوير ل، بما ف   اللغةقومية سامي

ي حماية وتعزيز لغات وثقافات . ثقافيةتهم الهوي نمو  الخاصة بهم وتعزيز 
بهذه الطريقة تساهم روضة األطفال ف 

 .  القوميةاألقليات 

األطفال الذي يعانون من نقص السمع، ياإلضافة إل األطفال و كما يجب تعزيز تعلم لغة اإلشارة لدى األطفال الصم 

 .  اآلخرين الذين هم بحاجة إل لغة اإلشارة ألسباب أخرى

تاح الفرصة لألطفال الذين  
ُ
 .  لغة األماللغة غبر السويدية لتعلم كل من اللغة السويدية و ب  يتحدثونكما يجب أن ت

اث الروضة األطفال تنمية  رسالة تتضمن ي البر
ونقله من جيل إل    – معارف ال لغة و التاري    خ و التقاليد و القيم و ال – ثقاف 

ا لكي .  آخر 
ً
ي التعليمكما يجب أن تبذل روضة األطفال جهود

 .   تظهر الثقافات المختلفة ف 

وفر لهم األمكانيات لستكشاف 
ُ
يجب أن توفر الروضة لألطفال الوقت والمكان والهدوء لإلبداع الفردي، ويجب أن ت

طفال إمكانية التجربة و اإلبداع والتواصل عن يجب أن يوفر التعليم لأل كما .  بهالعالم المحيط بهم ووصفه والتفكبر 

ية مثل الرسم والتشكيل والدراما والحركة والغناء والموسيقر والرقصطريق الف ويشمل ذلك  . نون التشكيلية والتعببر

لبناء والتشكيل و اإلبداع من خالل استخدام أنواع مختلفة من المواد  تساعده عل امكانيات إ األطفال عل  حصول

األطفال   نمو   يساعد عل تعزيز ه الطريقة محتوى تعليمي يصبح اإلبداع بهذ . والتقنيات، سواء كانت رقمية أو غبر رقمية

ي روضة األطفال
  ه يظلولكن ،وتعلمهم ف 

ً
ي الوقت نفسه   ا وسيلة أيض

 . ف 

ي روضة ا  التعليم  يتيحيجب أن 
وحل مشاكل من  ن العالم المحيطم والتحققلرياضيات اطفال لستخدام لفرصة لأل ف 

فهم  لمنحهم الفرصة   خالل ظروفا تنمي مهارات رقمية مناسبة من   التعليم لألطفاليوفر كما يجب أن .  الحياة اليومية

ي حياتهم اليوميةا
ي يواجهونها ف 

تاح الفرصة .  لرقمنة التر
ُ
  تجاه مسؤولة و  سلوكيات ناقدةلتنمية  لألطفالكما يجب أن ت

إل إمكانية تقييم   باإلضافةوفهم المخاطر مع مرور الوقت،  التعرف عل الفرصلتقنية الرقمية، لكي يمكنهم ا

 .  المعلومات

 والصحة والشعور بالراحةطوير المستدام الت

ً  يجب أن يتم ي ثقة ال التعليم ب بر
لتعلم كيفية التعامل مع البيئة المحيطة بهم   الفرصة لألطفال ُيتيحأن و . المستقبل  ف 

تاح  .  عل النحو الواجب والطبيعة والمجتمع
ُ
م الفرصة  لألطفالكما يجب أن ت

ً
ي يقوم بها   الختياراتأن  لتعل

المختلفة التر

ي عل حد سواءالجتماعي و ال قتصادي و عل المستوى ال  – التطوير المستدام الناس يمكنها أن تؤدي إل 
 .  بيت 

 . والتكنولوجياويشجع اهتمامهم بالطبيعة والمجتمع   األطفال الفضول لدىحس يجب أن يحفز التعليم  

ي نشاطات بدنية   خاللتنمية قدرة متنوعة عل الحركة، من ل لألطفالالفرصة يجب أن توفر الروضة 
المساهمة ف 

ي أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية
  خاللمن ذلك إمكانية تجربة متعة الحركة و  لألطفالأن يمنح التعليم و . والخروج ف 

ي ووجبات الطعام ف . البدنية باألنشطةزيادة اهتمامهم 
  الصحية وأسلوب الحياة الصحي جزءا عندما يصبح النشاط البدن 

ي  األطفالطبيعًيا من يوم 
ي الروضة، يمكن أن يساهم التعليم ف 

كيفية تأثبر ذلك عل الصحة وعل  لاألطفال فهم ف 

 . بالراحة شهورهم 

ي  وطرح  لستكشاف الفرصةيجب أن يمنح التعليم لكل طفل 
األسئلة والحديث عن الظواهر والعالقات الموجودة ف 

 .  طور المستداموبذلك تحفبر  اهتمامهم بالصحة وبالشعور بالراحة و الت البيئية المحيطة بهم، 
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 آمنة، مما يلعب دور  رعايةتوفر الروضة لألطفال  يجب أن
ً
  ا

ً
ي شعور   هاما
يجب أن  كما  .  باألمان وتقدير الذات األطفالف 

تجربة الشعور  من  األطفال جميع  يتمكنأن و . باألمانوبشعورهم األطفال يخيم عل التعليم طابع العناية براحة 

ي وتغلبهم عل الصعوبات   تحقيقبالراحة والبهجة عند   أن توفر   كما يجب.  داخل المجموعة همدور ب والقيامتقدم إيجانر

ي اإل دراك اإل تنمية ل روضة األطفال الفرصة تاح  . أفراد يتعلمون ويبدعونباعتبارهم أنفسهم   تجاهيجانر
ُ
لذلك يجب أن ت

ات مختلفة لالستكشاف لألطفالالفرصة   .  والتجربة، مع اكتساب معارف وخبر

  إلي األساس العلمي  بالكامل  التعليمعملية ستند تأن و . األطفالوتعلم كل  نمو  أن تشجع األطفال عل روضة  يجب

ة  الظروف   لألطفاليجب أن توفر الروضة  و . كل من المحتوى وطريقة العمل  عل مستوى، فاعليتها  المثبت والخبر

ي 
ي للحصول عل المعرفة والتفكبر والتطور المعرف 

والعملية    األخالقيةالذهنية واللغوية النواحي نواحي مختلفة مثل   ف 

ض ذلك مقدمً . والبدنية والفنية ي روضة  ا يفبر
ي نقاش األطفال أن يساهم جميع العاملير  ف 

األطفال حول تعلم  فًعالف 

ي المس 
ي هذا النوع   انطالقتقبل، حيث تكون نواحي المعرفة المختلفة نقاط وماهي المعارف المهمة اليوم وف 

طبيعية ف 

ي أشكال مختلفة   ،أحادي المعت   ا مً المعرفة ليست مفهو  وبما أن. من المناقشات
مثل   –يتم التعببر عن المعرفة ف 

ي  – والمهارات والمعرفة المتعمقة  و اإلدراكالحقائق 
يجب أن يركز  . ا البعضمع بعضه تلك األشكال وتتفاعلتستند   ف 

  األشكال تعلم تتوازن فيه هذه نوع من المختلفة من المعارف ولتأسيس  ألشكال عل فتح المجال األطفال عمل روضة 

األطفال معينة، يمكن أن يصبح تعلم   العمل بطريقة تركز عل مواضيع خاللمن و . مجموعة متكاملةشكل المختلفة وت

 
ً
  متواصل

ً
 .  و شامل

ات  ي تثبر اهتمامهم،  و اآلمور واحتياجاتهم األطفال يجب أن يستخدم التعليم خبر
 أيجب و التر

ً
األطفال ا أن يحفز يض

ا إلبصورة مستمرة 
ً
معارف اكتساب الو  الستكشافاتل اإلمكانياتتعزيز وتوفبر  خاللالمنهج التعليمي من  استناد

ي األطفال يجب أن تساهم روضة . جديدةال
 استمراريف 

ٌ
مواصلة  ل  إعدادهمإل  باإلضافةهم  نمو  و األطفال م تعلم ة وتقد

 . الدراسة

 
ٌ
تاح الفرصة و . األطفالوالفضول وتقدير الذات لدى  اإلبداعحس ز الروضة يجب أن تحف

ُ
  لالندهاش لألطفالأن ت

ل المبادرة وتحمل عاألطفال يجب أن يحفز التعليم كما  .  والتواصل والتفكبر  الستكشافعل  قدرتهموتطوير 

كما يجب أن يشجع  .  عل حد سواء  اآلخرينمع  أو  سواء بمفردهمإل إعطائهم فرصة العمل  باإلضافةالمسؤولية، 

 . بصورة عملية األفكار ، وحل المشاكل وتنفيذ اآلخرينعل تجربة كل من أفكارهم وأفكار األطفال التعليم 
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ي تعلم األطفال و إن مجموعة األطفال والتفاعل بير  
 ف 
ً
 وفٌعاال

ً
 هاما

ً
ي روضة األطفالنمو  األطفال يلعبان دورا

يجب . هم ف 

ي عملية أن يكون 
تعلم األطفال مع بعضهم البعض ومن بعضهم البعض عل حد سواء، وعن   هو التعليم األساس ف 

ي فريق العمل إل . طريق العمل الجماعي بير  الكبار األطفال
عل  األطفال  قدرة لذلك يجب أن ينتبه جميع العاملير  ف 

 . لتفاعل مع األطفال اآلخرين وداخل مجموعة األطفال ومع الكبارا

 عن طريق المشاهدة  هم يتعلمونيتعلم األطفال عن طريق اللعب والتفاعل و الستكشاف و اإلبداع، ولكن
ً
أيضا

ة للتحدي   يمكن أن يصبح.  والحديث والتفكبر   إذا كانت طرق العمل متنوعة والبيئة مثبر
ً
تعلم األطفال متنوًعا وشامل

ر التعليم لألطفال اإلمكانيات للمبادرة والتخٌيل و اإلبداعو . األنشطةوتدعو للعب ولممارسة 
ٌ
  يتمكنأن و . يجب أن يوف

ي روضة من ألطفالا
ي الخارج واألطفال ممارسة أنشطة مختلفة خالل يومهم ف 

ي بيئات  ، ف 
ي الداخل عل حد سواء وف 

ف 

 . متنٌوعة

 

 طفالمن رياض األ ر كل روضة يتطو عملية ال

ي روضة   
ي بطريقة األطفال يجب تشكيل التعليم ف  لتر

ُ
، وتقع تلك المسؤولية عل عاتق الجهة  الوطنية األهداف ت

يتم التعليم بالتوافق   ، بحيث تهمالمسؤوليطريقة عمل المدير وتحمل المد رسير   وتعد . األطفالالمسؤولة عن روضة 

ي تحفبر   
  ، متطلًبا رئيسًيا لتطوير عمليةوتعلمهماألطفال  نمو  مع أهداف المنهج التعليمي ومع مهمة فريق العمل ف 

العمل بتدوين ومتابعة وتقييم   ويتطلب هذا النوع من التطور أن يقوم المدير وأفراد فريق . وتقديمه بجودة عاليةالتعليم 

 . تحليل نتائج التعليم بصورة منهجية ومتواصلةو 
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كبر  عل  األهدافتوضح 
ي روضة  البر

ي  األطفالالتعليم ف 
إل   باإلضافةالتعليم، عملية وبالتالي التطور النوعي المتوقع ف 

ي 
 .  األطفالوتعلم  نمو  كيفية مساهمته ف 

سي مسؤولية لمبادئ التوجيهية ا توضح و 
.  التعليمي يتم التدريس بالتوافق مع أهداف المنهج  بحيثاألطفال روضة  مدر 

سي العمل، الذي يمكن أن يتألف من مهمة كل فرد من أفراد فريق مبادئ التوجيهية  الكما تبيرٌ  
األطفال روضة  مدر 

 . األطفالوتعلم جميع   نمو  ولتحفبر    عاية اآلمنة لكل طفللتوفبر الر ، اآلخرينوالموظفير  األطفال والقائمير  عن رعاية 

ي روضة  
ي  األطفال يجب عل جميع العاملير  ف 

ي ينص عليها المنهج التعليمي والمساهمة ف 
اتباع المعايبر والقيم التر

 . تحقيق مهام روضة األطفال

 

 المعايبر و القيم   1. 2

ي مجتمعنا   فٌعالوتحفزهم بشكل األطفال عل روضة األطفال يجب أن تؤثر  
كة ف  وبصورة واعية لكي يتبنوا القيم المشبر

ي 
ي سياقات مختلفة األفعالوالتعببر عنها ف 

 . اليومية ف 

 

 األهداف

 يجب أن تمنح الروضة لكل طفل فرص تنمية 

امو ال  النفتاح •  بالمسؤولية  واإلحساسوالشعور بالتضامن  حبر

ي مساعدة  اآلخرينأوضاع  العتبار بعير   األخذ القدرة عل  •
 اآلخرين والتعاطف معهم والرغبة ف 

ي مسائل  الستكشافالقدرة عل  •
ي الحياة اليوميةوالتفكبر والتعببر عن الرأي ف 

  أخالقية وحياتية ف 

ام وفهم قيمة جميع  •   نسانالناس المتساوية وحقوق اإل احبر

ي المجتمع فٌعالوالمساهمة بشكل طوير المستدام بالت   والهتمامتحمل المسؤولية   •
 .  ف 

 

 المبادئ التوجيهية 

ي روضة 
 
رسون ف

ّ
 مسؤولية  األطفال يجب أن يتحمل المد

ام احتياجات  •  وتلبيتها لكي يشعروا بقيمتهم، األطفال احبر

 البشكل فعٌ  من المشاركة األطفال يتمكنحيث  بية تطبيق طريقة عمل ديموقراط •

بغض النظر  متساوية  فرصعل األطفال لكي يحصل جميع  بشكل فعال الجنسير   عننظر مساوية  اتوجه دمج •

   عن الجنس

 األطفالمجموعة  داخلتنمية معايبر وطرق ترصف للعمل والتفاعل  •
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 يجب عىل فريق العمل أن و 

ي تأسيس جو ديموقراطي يحصل فيه  •
ام للفرد ويساهم ف  و  ونمٌ  بالرتباطللشعور  فرصةعل  األطفاليظهر الحبر

 بالمسؤولية والشعور بالتضامن، اإلحساس

ي العمل عن •
 الة بهدف مكافحة التميبر  وصد جميع أشكال المعاملة المهينة،  طريق إجراءات فعٌ  يساهم ف 

،  لتحقيق ال يعمل بصورة واعية وبشكل فعٌ  •  المساواة بير  الجنسير 

سوء الفهم والتوصل إل   التخلص منالتعامل مع الرصاعات و  علويساعدهم األطفال يحفز العمل الجماعي بير   •

ام بعضه  م البعض،  حلول توفيقية واحبر

ي الحياة اليومية،   األسئلةينتبه إل المشاكل  •
 الوجودية ف 

ي الوقت   ،مختلفة تؤثر عل مفاهيمهم وترصفاتهما   أنه يمكن أن يكون لدى الناس قيمً إلاألطفال يجلب انتباه  •
وف 

 لديهم،   ساسيةاأل نفسه يرسخ القيم 

ي   األمور يتعاون مع أولياء  •
األطفال   نمو  لتعزيز   ،األطفال رياضويتناقش معهم حول القواعد وطرق الترصف ف 

 ليصبحوا 
ً
ي المجتمع  ٌس حذوي  أشخاصا

ا نشيطير  ف 
ً
   بالمسؤولية وأفراد

 

 والتعلم نمو  و ال الرعاية .2 .2

ي روضة  عملية ساهمتيجب أن  
ي  األطفال التعليم ف 

يجب أن يكون  و . نفسه والعالم المحيط بهلالطفل  فهم ف 

ي اللعب والتعلم  الستكشاف
  نمو  و الالرعاية مع عملية التعليم   تتعاملأن و ، أساس التعليمهو  والفضول والرغبة ف 

ي روضة  انطالقيجب أن تكون نقطة كما  .  مجموعة متكاملة عل أنها والتعلم 
المنهج التعليمي  هو األطفال التعليم ف 

اتهم األطفال واحتياجات  ي تثبر اهتمامهم و األمور وخبر
ي  وتخميناتهم المختلفة األطفال أفكار وضعكما يجب .  التر

ف 

سيخلالعتبار  ي التعلم بر
 .  التعددية ف 

 

 األهداف

 يجب أن تمنح الروضة لكل طفل فرص تنمية  

ي   بإلضافةفيها  باألمانوشعوره  هويته •
 الجسدية والشخصية،  سالمتهإل إدراكه بحقه ف 

ي   الستقالل •
 قدارته،  والثقة ف 

ي اللعب والتعلم،  اإلبداع الفضولية  •
 والرغبة ف 

داخل مجموعة، والتعاون والتعامل مع الرصاعات وفهم الحقوق والواجبات،  و   بشكل فرديالقدرة عل العمل  •

كة، باإلضافة  إل تحمل مسؤولية القواعد المشبر

ي والتفكبر  اآلخرين إل مفاهيم  الستماع القدرة عل  •
 المفاهيم الخاصة به والتعببر عنها،  ف 

 ل والقدرة عل التخيل،التخيٌ  •

بالصحة والشعور  العتناءإل فهم أهمية  باإلضافةالجسدي  و اإلدراكالحركات  التنسيق بير  التحرك والقدرة عل  •

 بالراحة

 المحيط، واكتشاف طرق جديدة لفهم العالم   العالقات مالحظةو المفاهيم وفهمها،  استخدام القدرة عل  •
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ية مختلفة بشأنالقدرة عل اإلبداع والتعببر والتواصل  • ي أشكال تعببر
ات ف  مثل الرسم والتشكيل   األفكار والخبر

 والدراما والحركة والغناء والموسيقر والرقص، 

ي وسائل اإلعالم المختلفة، الرقمية وغبر الرقمية عل حد   بالقصصهتمام ال •
سواء، باإلضافة  والصور والنصوص ف 

ها والشك فيها والحديث عنها، خدامها إل القدرة عل است  وتفسبر

  الكلمات، باإلضافة إل إمكانية الحديث والتعببر  باستخداملغة منطوقة ومعجم لغوي متوازن والقدرة عل اللعب   •

ي سياقات مختلفة و 
 داف متعددة،أه لتحقيق عن األفكار وطرح األسئلة والنقاش والتواصل مع اآلخرين ف 

 لنقل األخبار،  استخدامها باللغة المكتوبة وفهم الرموز وكيفية  الهتمام •

ي مجتمع يتمبر  بالتعددية، باإلضافةفهم  •
 الهوية الثقافية الخاصة به ومعرفة الثقافات المختلفة وفهم قيمة العيش ف 

 إل الهتمام بالحياة الثقافية المحلية،  

 اللغة السويدية ولغة األقلية الخاصة به، إذا كان الطفل ينتمي إل أقلية وطنية، •

 لغة األم عل حد سواء، إذا كان للطفل لغة أم أخرى غبر السويدية، الاللغة السويدية و  •

ي من  أصملغة اإلشارة السويدية، إذا كان الطفل  •
ألسباب  اإلشارةلغة   لستخداممع أو لديه حاجة الس  ضعفأو يعان 

 أخرى،

 اآلخرين، القدرة عل استعمال الرياضيات للتحقق والتفكبر وتجربة حلول مختلفة للمشاكل الخاصة به ومشاكل •

ة للكميات و األنماط و األعداد  • ي والزمن واألشكال، والخصائص األساسية الممبر 
تيب   فهم الفضاء الرياض  والبر

ي 
، والتفكبر الرياض   ،بشأن تلك األمور والقياس والتغبر

العالقات بير    ، باإلضافة إل فهمواستخدامها نها مالقدرة عل التميبر  بير  المفاهيم الرياضية والتعببر عنها والتحقق   •

 المفاهيم المختلفة،

ي الطبيعة ودورات  •
و المجتمع علي   المختلفة فيها، وكيفية تأثبر الناس والطبيعة الحياةفهم العالقات الموجودة ف 

 . بعضهم البعض

ي الحياة اليومية عل الت •
ي يقوم بها الناس ف 

 ، طوير المستدامفهم كيفية تأثبر الختيارات التر

يائية، فهم العلوم الطبيعية والنباتات والحيوانات والعمليات  •  الكيميائية والظواهر الفبر 

 .  التكنولوجيا و  القدرة عل الستكشاف والوصف بطرق مختلفة، وطرح األسئلة والحديث عن العلوم الطبيعية •

ي الحياة اليومية، التكنولوجيا القدرة عل استكشاف  •
 ف 

 . تقنيات ومعدات وأدوات متعددة باستخدام  واإلنشاءالقدرة عل البناء  •
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 المبادئ التوجيهية 

ي روضة األطفال المسؤولية عن كل طفل لكي 
 
رسون ف

ّ
 يجب أن يتحمل المد

 مغزى،  ولهيشعر أن تعلم أشياء جديدة أمر ممتع  •

ي   واجهةم •
ات  اكتسابتحديات جديدة تحفز رغبته ف   معارف جديدة، و خبر

ه  نمو  تتوفر له الظروف لل • ي الوقت نفسه أن يتم تحفبر 
 كافة قدراته،  لستخدامواللعب والتعلم وف 

احة، مع وجود توازن بير  أوقات النشاط وأوقات ال  يحصل عل الرعاية الجيدة  •  سبر

،نمو  تشجيع وتحفبر    • ي واإلدراكي
 ه الحركي و الجنماعي والعاطق 

 المجموعة، داخلمان جيدة لتأسيس عالقات مبنية عل الثقة والشعور باأل  الحصول عل ظروف  •

ه عل •  ،  كنولوجيا للغة والتواصل والرياضيات والعلوم الطبيعية والتا تطوير  تشجيعه وتحفبر 

تاح له الفرصة  •
ُ
ي ا األدوات الرقمية بطريقة تحفز لستخدام ت

 .  والتعلم نمو  لعمليتر

 

 يجب عىل فريق العمل أن 

تاح فيها إمكانيات  •
ُ
 والتعلم،  نمو  واللعب والحركة و ال الرعايةيعمل من أجل توفبر بيئة جيدة ت

يحفز ويتحدى األطفال لتوسيع قدراتهم واهتماماتهم بطريقة تتجاوز الختيارات المبنية عل القوالب الجنسية  •

 النمطية 

ي التعلم وحب  •
ي قدراته الخاصة،ينطلق من معارف األطفال والرغبة ف 

 الستطالع واللعب وتقوية ثقة الطفل ف 

هم، باإلضافة إل مساندة األطفال الذين هم بحاجة إل دعم   • ينتبه إل جميع األطفال ويقوم بتوجيههم وتحفبر 

 ،بشكل خاص ألسباب مختلفة

 ، كنولوجيا بيعية والتاألطفال وفهمهم للغات والتواصل، باإلضافة إل الرياضيات والعلوم الط حس الفضوليتحدى  •

اتهم وأفكارهم عن طريق عل يوفر الظروف لألطفال لتطوير قدرتهم  • أشكال   التواصل والتوثيق والتعببر عن خبر

ية مختلفة، بواسطة   الرقمية وبدونها عل حد سواء، األدواتتعببر

ي أن يفهم  •
ي الت  األطفاليساهم ف 

 ،طوير المستدامكيفية تأثبر ترصفاتهم عل البيئة وكيف يمكنهم المساهمة ف 

 طالعو ال اليومية،  للحياة   المهمة جتماعيةال للتعرف عل البيئة المحيطة بهم والوظائف  لألطفال الظروف يوفر  •

 .  عل الحياة الثقافية المحلية
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هم  طفالمساهمة األ . 3. 2  وتأثبر

ي روضة الطفال األساس لفهم الطفال  عمليةأن تضع يجب 
جتماعي الطفال ال  نمو  إن . الديموقراطية لمعت  التعليم ف 

ض مقدما  يحق  .  المحيطة بهمالبيئة تجاه روضة األطفال و  داخلعن ترصفاتهم  بالتدري    جالمسؤولية   تحمليفبر

ي يعبر األطفالو ال حتياجاتال ، ويجب أن تكون والتأثبر المشاركة  لألطفال
بطرق مختلفة   عنها بأنفسهم هتمامات التر

 .  التعليمعملية تخطيط اللتصميم البيئة و  األساس هي 

 

 األهداف

 تنميةل  ةفرصاليجب أن تمنح الروضة لكل طفل 

ي أوضاعهلكي يمكنه التأثبر    و اآلراء األفكار والقدرة عل التعببر عن  هتمامال •
 ،ف 

ي روضة  •
 ،  األطفالالقدرة عل تحمل المسؤولية عن ترصفاته الخاصة وعن البيئة ف 

 .  فهم المبادئ الديموقراطية والقدرة عل التعاون واتخاذ القرارات بالتوافق مع تلك المبادئ •

 

 المبادئ التوجيهية 

ي روضة 
 
رسون ف

ّ
 المسؤولية عن كل طفل لكي األطفال يجب أن يتحمل المد

 .  طريق العمل ومحتوى التعليم نع لي يتأثر بشكل فع •

 يجب عىل فريق العمل أن 

ي عملية والتأثبر عل المشاركة األطفال يشجع قدرة  •
 .  التعليم ف 

ية مختلفة والتأكد من  • ي التعببر عن أفكاره بطرق تعببر
م حق كل طفل ف  بعير   وآرائهم   األطفالمفاهيم أخذيحبر

ي العتبار 
 التعليم، عملية والتعببر عنها ف 

 ،األطفالمجموعة داخل  الجتماعية العالقاتعل تحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن األطفال يعزز قدرة  •

ي عمليةمن نفسه عل المقدار األطفال يضمن حصول جميع  •
 التعليم بغض النظر عن الجنس،  التأثبر ف 

•  
ي المجتمع للمشاركة ولتحمل األطفال  يحرص ٌ

ي ترسي ف 
 .  الديموقراطي  المسؤولية عن الحقوق والواجبات التر
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 اآلموروأولياء  األطفالروضة  4. 2

يمكن    بأفضل ما األطفال بطريقة وثيقة ومفعمة بالثقة لكي ينعم  اآلمور مع أولياء األطفال يجب أن تتعاون روضة 

 . من مقومات النمو والتعلمتقديمه 

 المبادئ التوجيهية 

ي روضة 
 
رسون ف

ّ
 مسؤولية  األطفاليجب أن يتحمل المد

 ، القومية األهدافمع   ونموه الطفلتطور الخاصة ب وتصميم المقابالتتوافق محتوى  •

ي تقييم  مور األ  ءألوليا إتاحة الفرصة  •
 ية. التعليمالعملية للمشاركة ف 

 

 يجب عىل فريق العمل أن 

 ،اآلمور وأولياء األطفال وثيقة بير  روضة  عالقةيتحمل مسؤولية تنمية  •

ي العملية    اآلمور وأولياء ألطفال الفرصة لا فيما يتعلق بأهداف التعليم ومحتواه لتوفبر ًح ضيكون وا •
للتأثبر ف 

 التعليمية،  

  مقابالت بخصوص ه وتعلمه، وإجراءنمو    بالراحة تجاهيتواصل بشكل مستمر مع أولياء أمر الطفل حول شعور الطفل  •

   تطور الطفل ونموه 

ام خصوصية  •  . األطفاليتابع الظروف الشخصية للطفل مع احبر

 

ة  5. 2  والتعاون  النتقاليةالفبر

  نمو  لدعم   الرعاية بعد أوقات المدرسةر و مع الصف التمهيدي والمدرسة ود بكل ثقة األطفاليجب أن تتعاون روضة 

ة  خالل. عل المدى البعيد وتعلمهم  األطفال المدرسة   والصف التمهيدي أو  األطفال، يجب عل روضة النتقاليةالفبر

ات والمعلومات حول محتوى التعليم لتعزيز ار الرعاية بعد أوقات المدرسة ود   نمو    استمراريةتبادل المعارف والخبر

  األطفالكما يجب أن تتوفر أنواع تعاون تهدف إل تحضبر .  وتعلمهم األطفال
ُ
روضة   بيل األنتقال منوأولياء أمورهم ق

   الرعاية بعد أوقات المدرسة. إل الصف التمهيدي والمدرسة ودار  األطفال

  ئ التوجيهية المباد

ي روضة 
 
رسون ف

ّ
 مسؤولية  األطفاليجب أن يتحمل المد

ات والمعلومات حول محتوى ا  •  ،األطفالوتطور  نمو  و  الستمراريةلتعزيز  يةلتعليملعملية ا تبادل المعارف والخبر

 ، الرعاية بعد أوقات المدرسةبالتعاون مع مد رس الروضة ومعلم الصف التمهيدي ودار 

ة  خاللبصورة خاصة،  نتباهال  •  .  همنمو   لضمان الذين يحتاجون إل دعم خاص  األطفال، إل األنتقاليةالفبر

 يجب عل فريق العمل أن
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والمدرسة ودار   الروضة ومعلم الصف التمهيدي   رس بالتعاون مع مد،  األنتقالوأولياء أمورهم إل  األطفالإعداد  •

  .  الرعاية بعد أوقات المدرسة
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 المتابعة والتقييم والنمو   6. 2

ي فريق العمل، 
  ، القومية األهدافبالتوافق مع  يةالتعليم تطبيق العمليةمن أدوارهم،   انطالقا يجب عل جميع العاملير  ف 

ي يجب القيام بها لتحسير   اإلجراءات منوالتحقق 
 . األهدافالتعليم وبالتالي زيادة تحقيق عملية التر

ي روضة 
ات كل   التعرف عل، هناك حاجة إل خالل رحلة التعلمودعمهم  األطفال دعم  األطفاللكي يمكن للعاملير  ف  خبر

  التعرف عل إل هناك حاجة أن كما .  األهداف المختلفةإل القدرة عل التأثبر عل  باإلضافةطفل وقدراته ومساهمته، 

ات واهتمامات  ستفادةال كيفية  ي األطفال من استكشافات وأسئلة وخبر
ي يمارسها ف 

 . األطفال روضة خالل األنشطة التر

 قدراتهم ومتر يجدون أن النشاط  تطور إل كيفية  باإلضافة
ً
ا  .  مغزى ولها ومسليً  لألهنمام  مثبر

ي اكتساب المعرفة حول كيفية تنمية   إل هدف التقييم ي
أي كيفية تنظيم النشاط   ،األطفال رياض  جودة التعليم ف 

ي الحصول عل أفضل ظروف ممكنة   بحيثوتنفيذه،   ومحتواه 
تاح الفرصة لكل طفل ف 

ُ
األمر  يتعلق كما .  والتعلم نمو  لل ت

ا بتطوير 
ً
  اإلجراءات من، والتحقق  األهداف أفضل، وإمكانية تقييم العمل ومدى توافقه مع عل نحو عمل الإجراءات أيض

ي 
ي  مانباأل وشعورهم   همنمو  و وتعلمهم  األطفال يجب القيام بها لتحسير  الظروف للعب   التر

روضة   وقضاء وقت ممتع ف 

هي نقطة  األطفال نظر   تكون وجهةيجب أن و . األساسيةالتطوير  مجالتتحليل نتائج التقييم  يوضح. األطفال

ي التقييم  األنطالق
ي التقييم   وأولياء األمور األطفال كما يجب أن يشارك .  ف 

ي العتبار.   آرائهم ووجهات نظرهم  مع وضعف 
 ف 

 المبادئ التوجيهية 

ي روضة 
 
رسون ف

ّ
 مسؤولية  األطفاليجب أن يتحمل المد

كيفية تلبية روضة    تقييم بحيث يمكنوتعلم كل طفل بصورة متواصلة ومنهجية، وتدوينها وتحليلها  نمو  متابعة  •

ي ال لفرصاألطفال 
،  نمو  األطفال ف   والتعلم بالتوافق مع أهداف المنهج التعليمي

  لعمليةتساند االتوثيق والمتابعة والتقييم والتحليل مع أهداف المنهج التعليمي لتشكيل مجموعة متكاملة   دمج •

 ، يةالتعليم

ي يتم   و األهداف األساسيةللتأكد من أنها تنطلق من القيم   ناقدةبطريقة  المستخدمةفحص طرق التقييم  •
التر

ي المنهج التعليمي 
 ، التعببر عنها ف 

األطفال وبالتالي فرص  ومتواصلة بهدف تحسير  نوعية روضة  ةتحليل نتائج المتابعات والتقييمات بصورة منهجي •

ي الحصول عل رعاية من نوعية جيدة، باإلضافة إل 
 علم تو ال  نمو  المناسبة لل توفر الظروفاألطفال ف 

 ية.  التعليم العملية إجراءات تهدف إل تحسير   لتخاذ التحليل  استخدام أساليب •

 يجب عىل فريق العمل أن 

مدى   ويحلل ويدون بصورة متواصلة ومنهجية نمو كل طفل وتعلمه، لكي يمكن متابعة تعلم الطفل وتقييميتابع  •

ي ال
،  نمو  تلبية روضة األطفال لفرص األطفال ف   والتعلم بالتوافق مع أهداف المنهج التعليمي

ي التأثبر عل  •
احتياجات  العتبار وكيف يأخذ التعليم بعير    يةالتعليمالعملية متابعة وتقييم إمكانيات األطفال ف 

 األطفال و اهتمامهم و آرائهم 

ي أولياء األ  فرصمتابعة و تقييم  •
 .  التأثبر مور ف 

ي التعلتحليل نتائج المتابعات والتقييمات بصورة منهجية ومتواصلة بهدف تحسير  نوعية  •
 روضة األطفاليم ف 

ي الحصول عل الرعاية بجودة عالية، باإلضافة إل توفبر الظروف المناسبة للنمو والتعلم. 
   وبالتالي فرص األطفال ف 
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ي التعليم سدر  مسؤولية م 7. 2
 روضة األطفال ف 

ي روضة 
اف مديجب أن يتم التعليم ف  الطفل وتعلمه عن    نمو  األطفال وأن يهدف إل  رس روضة األطفال تحت إشر

ي تهدف اإلجراءاتب يقومأن  األطفالرس روضة يجب عل مد. ارف والقيم وتنميتها طريق الحصول عل المع
إل   التر

:  التعليم بتحمل مسؤولية خالل ، ويقوم األهدافتحقيق   ما يلي

ي والتعلم  والنمو  دمج الرعاية •
 مجموعة متكاملة، ف 

ي اكتسبها  إل المنهج التعليمي و  إلالتخطيط والتنفيذ استناد عمليات  •
ات التر  قبل، من األطفالالمعارف والخبر

ي  هتماماتوالالروتينية  اإلجراءاتو اليومية   التعامل مع األنشطة •
ي تظهر بشكل تلقان 

عملية   من جزءباعتبارها  التر

 التعليم، 

بوي و المحتوى ال طوير ت • األطفال   اهتمام والتحدي وتشجعوالتعلم   نمو  ال والظروف المحيطة بحيث تحفز بيئة  البر

 .  وفضولهم، باإلضافة إل المحافظة عل انتباههم

 مسؤولية المدير 8. 2

بوي ورئيس المد ي روضة   اآلخرينوالموظفير  األطفال رسير  والقائمير  عن رعاية بصفته الرائد البر
يتحمل   ،األطفالف 

  جودةتقع عل عاتق المدير مسؤولية و . لألهداف القومية  يةالتعليم تجاه تحقيق العملية  الكاملةالمدير المسؤولية 

ي إطارات معينة فإنه يتحمل روضة األطفال وبالتالي 
:   تجاهمسؤولية خاصة ف   ما يلي

  وبالتالي العمل من أجل تحقيقة ومتواصلة بصورة منهجي   يةالتعليمالعملية تقييم وتطوير تخطيط ومتابعة و  •

 األهداف

األطفال رسير  والقائمير  عن رعاية ة مع مساهمة المدبصورة منهجي نوعية التعليم  اتخاذ إجراءات تجاه تطوير  •

ي روضة األطفال والموظفير  
ي العمل  للمساهمةمورر األطفال أولياء أل إتاحة الفرصةوالتأكد من  ،اآلخرين ف 

 بشأنف 

 التعليم،   نوعية

ي العمل  دمج •
 التعليم،   نوعيةب الخاصمسألة المساواة بير  الجنسير  ف 

 مستمر، لصد جميع أشكال التميبر  والمعاملة المهينة وتدوينها بشكلفٌعالة  إجراءات نحو اتخاذ  العمل •

 ية،  التعليمالعملية لتحمل مسؤولية األطفال رسي روضة إتاحة الفرصة لمد •

 بشكل جيد،   األطفالروضة األمور بأولياء وكذلك كل طفل   تعريف •

ي روضة  •
 ،األطفال تأثبر لتعزيز  األطفالتطوير أشكال العمل ف 

 سواء، دراسية رقمية وغبر رقمية عل حد  أدواتتأسيس بيئة جيدة ومتاحة، مع إمكانية الوصول إل  •

المناسبة   عل الدعم والتحديات اصخالذين هم بحاجة إل دعم األطفال  ية بحيث يحصلالتعليمالعملية تشكيل  •

 .  لهم

ي   األطفاليحصل جميع   بحيثتوزي    ع الموارد   وتعديل يةالتعليمالعملية تشكيل  •
عل الدعم والتحديات التر

 والتعلم،  نمو  لل  يحتاجون إليها 

 األطفال نمو  لدعم  الرعاية بعد أوقات المدرسةتطوير أشكال التعاون مع الصف التمهيدي والمدرسة ودار  •

 ، وتعلمهم
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كة  لتوفبر الظروف المناسبة لرؤية  الرعاية بعد أوقات المدرسةالتعاون مع الصف التمهيدي والمدرسة ودار  • مشبر

 وتعاون مفعم بالثقة،

 .  عملها  وطريقةاألطفال أهداف روضة ب وتوعيتهم  مور األ وأولياء األطفال تنمية أشكال التعاون بير  روضة  •

ورية  الكفاءات تطوير  • سي لالرص 
  بحيث يمكنهم  اآلخرينوالموظفير  األطفال والقائمير  عن رعاية األطفال روضة مدر 

ي أداء مهامهم بشكل 
بعضهم البعض بصورة متواصلة من    المعارف والتعلم منولكي تتاح لهم الفرصة لتبادل  مهت 

 ية.  التعليم تطوير العمليةأجل 
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رياض األطفال الجزء األول قيم يشمل تقررهما الحكومة. من جزأين  رياض األطفاللمرحلة يتكون المنهج الدراسي 

ي األهداف والمبادئ التوجيهية. ورسالتها، بينما يشمل 
قراءة جزأي    يجب، يةالتعليم رسالة العمليةلفهم  و الجزء الثان 

 المنهج ككل. 
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