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 .1القيم األساسية لرياض األطفال ورسالتها
القيم األساسية
عل أن
اطٌ .وينص قانون التعليم ( ) 2010:800ي
عل أساس ديموقر ي
ه جزء من منظومة التعليم وتعمل ي
رياض األطفال ي
عل
التعليم يف رياض األطفال يهدف ي
عل معارف و قيم وأن تتاح لهم الفرصة لتنميتها .يجب ي
ال حصول األطفال ي
إل
إل تعزيز رغبتهم يف التعلم طوال الحياة .كما يهدف التعليم ي
روضة األطفال تعزيز نمو وتعلم جميع األطفال باإلضافة ي
ر
ر
الت يقوم عليها المجتمع السويدي.
توصيل و ترسيخ مبادئ احبام حقوق النسان و القيم الديمقراطية األساسية ي
يجب عل جميع العاملي رياض األطفال تعزيز ر
احبام الحياة اإلنسانية وحرية الفرد و سالمته الشخصية ،وقيم
ر
ي
إل الشعور بالتضامن ربي
باإلضافة
،
الفتيان
و
والفتيات
الرجال
و
النساء
بي
اة
والمساو
الناس،
جميع
بي
ر
المساواة ر
ي
التعبب
عل أساس الجنس ،أو الهوية الجنسية ،أو
إل
ر
ر
الناس .ول يجوز أن يتعرض أي طفل يف روضة األطفال ي
التميب ي
ر
الجنس أو العمر ،سواء كان الطفل نفسه
العرف ،أو الديانة أو أي معتقد آخر ،أو اإلعاقة ،أو التوجه
الجنس ،أو النتماء
ي
ي
ي
إل أي نوع آخر من أنواع المعاملة المهينة .كما يجب التصدي لجميع هذه الميول.
ول
بالطفل،
صلة
له
آخر
شخص
أو
ي
اط وأن تضع حجر األساس لزيادة اهتمام األطفال وتحملهم للمسؤلية
يجب أن تأخذ عملية التعليم شكل ديمقر ي
عل
جتماع و
عل المستوى القتصادي وال
البيت ي
ي
ي
للمساهمة بشكل فعال يف المجتمع ومن أجل التطوير المستدام – ي
عل عملية التعليم رؤية مستقبلية عالمية طويلة األمد.
حد سواء .كما يجب أن يخيم ي
ر
الت تم اإلعالن عنها يف اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
يجب أن تعكس أنشطة رياض األطفال القيم و الحقوق ي
(اتفاقية حقوق الطفل) .ومن ثم ،يجب أن تستند عملية التعليم إل مصالح األطفال و عل تمتع هؤلء األطفال بالحق
التأثب وضورة توعية األطفال بحقوقهم.
يف المشاركة و ر

التفاهم والتسامح
يجب عل كل من يعمل ف رياض األطفال أن يعزز ر
احبام القيمة الجوهرية لكل إنسان وأن يعمل من أجل التطوير
ي
ي
المستدام.
عل التعاطف مع اآلخرين ومراعاتهم من خالل تشجيع وتعزيز
ويجب أن يتيح التعليم لألطفال فرصة تنمية قدرتهم ي
ر
ً
الشعور بالتضامن والتعاطف مع اآلخرين وتقدير الظروف .ويجب أن يخيم عل التعليم طابع النفتاح واحبام
للتفكب وتبادل اآلراء حول
الختالف يف آراء الناس وطريقتهم يف الحياة .كما يجب أن يمنح التعليم لألطفال الفرصة
ر
األسئلة الوجودية بطرق مختلفة.
كببة عل مقدرة الناس عل العيش ُ
وتقبل القيم
تفرض الزيادة يف إضفاء الطابع
عل المجتمع السويدي أعباء ر
ي
ي
الدول ي
ر
ر
وثقاف يعزز فهم األطفال ألهمية التنوع .كما
اجتماع
الت يفرضها التنوع الثقا يف وفهمها .وتعد رياض األطفال ملتق
ي
ي
ي
عل فهم ظروف اآلخرين وقيمهم
يمكن أن يساهم اإللمام بالظروف المعيشية و الثقافات المختلفة يف تنمية القدرة ي
والتعاطف معهم.
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يجب أن تضع عملية التعليم يف رياض األطفال األساس الألزم لفهم األطفال لمختلف اللغات والثقافات ،بما يف ذلك
لغات وثقافات األقليات الوطنية .ينص قانون األقليات القومية ولغات األقلية ( ) 2009:724عل أن األقليات القومية
سام هم
السويديي وشعب التورنيدال .كما إن قومية
والفنلنديي
سام
يف السويد تشمل اليهود وشعب الروما وقومية
ر
ر
ي
ي
ه الفنلندية واليديشية وفنلندية
شعب
أصل .كما ينص قانون اللغات ( ) 600: 2009عل أن لغات األقليات القومية ي
ي
السام.
التورندال واللغة الرومنية ولغة
ي

الموضوعية والتنوع
العالمي يف
وف الوقت نفسه ،يجب عل جميع
ر
يجب أن تفتح رياض األطفال أبوابها لآلراء ووجهات النظر المختلفة .ي
ر
التعليم وأن يستنكروا بشكل
وف هذا المنهج
الت ينص عليها قانون التعليم ي
ي
رياض األطفال الدفاع عن القيم األساسية ي
ً
التعبب عن
العاملي برياض األطفال تشجيع األطفال عل
واضح كل ما يتعارض مع هذه القيم .ويجب أيضا عل
ر
ر
ُ
بعي األعتبار يف عملية التعليم وأن تتاح لهم
خواطرهم وآرائهم
ر
وتوفب الظروف لذلك ،عل أن تؤخذ آراء األطفال ر
ً
الفرصة لتكوين آرائهم الخاصة وتحديد الخيارات انطالقا من إمكانياتهم الخاصة بهم .وب هذا الشكل يتمكن األطفال من
والتأثب فيها.
وبالتال يمكنهم المشاركة يف عملية التعليم
تنمية ثقتهم يف قدراتهم الشخصية،
ر
ي
التأثب عل األطفال يف رياض األطفال لصالح وجهة نظر معينة .لذلك يجب أن تكون عملية التعليم موضوعية
ينبغ
ر
ل ي
ديت.
ومتعددة األوجه ول تتبع أي اتجاه ي
ر
واحبامهم
العاملي يف رياض األطفال وطريقة ترصفهم وحديثهم عن األمور المختلفة عل فهم األطفال
تؤثر سلوكيات
ر
ر
العاملي يف رياض األطفال بمثابة قدوة مهمة
اط .لذلك ،فإن جميع
ر
الت ترسي يف مجتمع ديموقر ي
للحقوق والواجبات ي
لألطفال.

تعليم متكاف
ً
بعي
طبقا لقانون التعليم ،يجب ر
توفب فرص تعليم متكافئة بغض النظر عن مكان تقديمه يف السويد .ويجب أن يأخذ ر
يعت
األعتبار ظروف األطفال واحتياجاتهم المختلفة ،وإمكانية تكييفه بحيث يناسب جميع األطفال يف رياض األطفال .ي
البامج التعليمية بنفس الطريقة يف كل مكان ،ومن ثم فإنه ل يمكن توزي ع الموارد المتاحة
ذلك أنه ل يمكن تصميم ر
رياض األطفال بشكل متساوي.
ً
ر
اهتماما بها ،باإلضافة إل
الت ُيبدي األطفال
يجب أن تعتمد عملية التعليم عل المناهج التعليمية وعل الموضوعات ي
ر
الت اكتسبها األطفال يف السابق .كما يجب أن تستمر عملية التعليم يف تحدي األطفال وإلهامهم
المعارف
ر
والخبات ي
للوصول إل اكتشافات ومعارف جديدة .ويجب عل روضة األطفال األنتباه بصورة خاصة إل األطفال الذين يحتاجون
التحفب والتوجيه أو إل دعم خاص نتيجة ألسباب مختلفة .ويجب أن يحصل جميع األطفال عل تعليم
إل المزيد من
ر
تم تصميمه وتكييفه بطريقة تسمح لهم بالتطور قدر اإلمكان .يع يت هذا أن يحصل األطفال ،الذين يحتاجون إل المزيد
والتحفب ،سواء كان بشكل دائم أو مؤقت ،عل ما يحتاجون إليه بحسب احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
من الدعم
ر
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يجب أن تعزز روضة األطفال حقوق وإمكانيات جميع األطفال بصورة فعالة وواعية ،برصف النظر عن الجنس .وتقع
ر
الت تحد من تطور األطفال وخياراتهم وتعلمهم .حيث
عل عاتق روضة األطفال مسؤولية مكافحة األنماط الجنسية ي
ر
ر
إل المتطلبات
الت تتعامل بها مع األطفال ،باإلضافة ي
الت تنظم بها رياض األطفال عملية التعليم والطريقة ي
تؤثر الطريقة ي
ر
الت توضع عل عاتق األطفال ،يف تشكيل تصوراتهم حول معت المؤنث والمذكر .لذلك يجب عل روضة
والتوقعات ي
األطفال أن تنظم عملية التعليم بطريقة تسمح األطفال بمقابلة بعضهم البعض واللعب والتعلم ً
معا ،واختبار قدراتهم
واهتماماتهم وتنميتها ،بنفس اإلمكانيات ر
والرسوط ،برصف النظر عن الجنس.

رسالة روضة األطفال
رؤية شاملة
تضع عملية التعليم يف رياض األطفال األساس للتعلم مدى الحياة .ويجب أن يكون الوقت الذي يمضيه األطفال فيه
ً
ً
مسليا وآمنا وغنيا بالمعرفة لجميع األطفال .ويجب أن تستند عملية التعليم إل رؤية شاملة عن األطفال واحتياجاتهم،
ُ
األهال يف المنازل ،من فرص
حيث تشكل الرعاية والتطوير والتعلم مجموعة متكاملة .تعزز روضة األطفال ،بالتعاون مع
ي
ً
ً
ويتمبون بروح اإلبداع وتحمل المسؤولية.
الي يف المجتمع
تنمية األطفال بحيث يصبحوا أفرادا
ر
وأعضاء أكفاء وف ًع ر
ً
تشمل عملية التعليم التدريس.
التعليم الذي يشكل
تحفب وتحدي األطفال انطالقا من أهداف المنهج
ويعت التدريس
ر
ي
ي
وجهة العمل ،والذي يهدف إل تنمية األطفال وتعليمهم .ويجب أن تستند عملية التدريس إل محتوى يتم تخطيطه
ً
رس رياض األطفال
مسبقا أو يظهر بشكل
ي
تلقان ،ألن تنمية األطفال وتعلمهم تحدث طوال الوقت .تقع عل عاتق مد ي
مسؤولية المحتوى ر
الببوي المستخدم يف عملية التدريس وكذلك مسؤولية تشجيع تنمية األطفال وتعلمهم.
وبالتال
ي
يتحمل المد رسون ف رياض األطفال مسؤولية خاصة عن التدريس الذي ينفذه فريق العمل بصورة ر
مشبكة .هناك
ي
بعض األشخاص اآلخرين الذين يساهمون يف عملية التدريس ،عل سبيل المثال جليس األطفال ،بهدف تعزيز تنمية
األطفال وتعلمهم.
ً
يتمب بروح المجموعة ويوفر ً
شعورا باألمان والرغبة يف التعلم .يبتكر األطفال المعت
يجب أن تكون روضة األطفال مكانا ر
المنطق انطال ًقا من خباتهم وطريقة تفكبهم .لذلك يجب أن تتم معاملتهم ف روضة األطفال ر
ر
باحبام
والتسلسل
ر
ر
ي
ي
لعاملي يف رياض األطفال أن يوفروا لكل
تفكبهم ولفهمهم للعالم المحيط بهم .ويجب عل جميع ا
ألشخاصهم ولطرق ر
ر
ً
طفل الظروف المناسبة لتنمية الشعور باألمان والثقة بالنفس .ويجب عليهم أيضا تشجيع حس الفضول واإلبداع
والهتمامات لدى األطفال .كما يجب ر
احبام سالمة األطفال الجسدية والشخصية ،ويرسي هذا من جملة أمور أخرى
عل العناية اليومية وعل المسائل المتعلقة بالتوثيق.
يجب أن يتم تخطيط عملية التدريس وتنفيذها يف رياض األطفال بطريقة تسمح بتعزيز نمو األطفال وصحتهم
وشعورهم بالراحة .يجب أن تعرض الروضة عل األطفال بيئة جيدة ونظام يوم مناسب فيه أوقات ر
اسباحة ونشاطات
ي
ر
الت يتواجدون فيها يف روضة األطفال .يجب أن تكون البيئة متاحة لجميع األطفال
مكيفة حسب احتياجاتهم والمدة ي
الجماع واستكشاف العالم المحيط بهم ،وأن تدعم نمو األطفال وتعلمهم اللعب والتواصل.
وان تلهمهم إل العمل
ي
كما يجب أن تسمح بيئة رياض األطفال لجميع األطفال بممارسة نشاطات مختلفة يف سياقات مختلفة .يوفر تعدد
الخيارات إمكانيات ر
العاملي
مبايدة لألطفال لتطوير نمط ألعابهم واختيارهم للنشاطات .ومن المهم أن يساهم جميع
ر
خباتهم وإدراكهم إلمكانياتهم بغض النظر عن الجنس.
برياض األطفال يف إتاحة الفرصة لجميع األطفال لتوسيع نطاق ر
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كما يجب أن تشجع بيئة رياض األطفال عل توسيع آفاق األطفال وقدراتهم واهتماماتهم دون تقييدهم بالقوالب
النمطية للجنس.
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لتوفب فرص لنمو األطفال بحسب إمكانياتهم .ويجب عل
كما يجب عل روضة األطفال أن تتعاون مع أولياء األمور
ر
ر
لك يمكنهم فهم
ر
ه أهداف التعليم ،حيث إنه شط ي
العاملي يف رياض األطفال ُأن يوضحوا لألطفال وألولياء أمورهم ما ي
التأثب .من المهم أن يكون لدى جميع أفراد فريق العمل القدرة عل فهم
ولك تتاح لهم الفرصة يف
ر
رسالة روضة األطفال ي
ر
ر
الت يقضيها األطفال يف
لك يكون للفبة ي
األطفال والتفاعل معهم وتأسيس عالقات مبنية عل الثقة مع أولياء اآلمور ،ي
إيجان بالنسبة لهم.
الروضة مردود
ري

اللعب هو األساس للنمو والتعلم والشعور بالراحة
اللعب بذاته هو األهم بالنسبة لألطفال .حيث يتيح اللعب لألطفال فرصة للتقليد والتخيل وفهم النطباعات ،وب هذه
ً
التخيل والتعاطف .كما يساهم اللعب يف
الطريقة يمكنهم تكوين رأي عن أنفسهم وعن اآلخرين .ويحفز اللعب مهارات
ً
التفكب يف
تحفب القدرة عل
وحل المشاكل ،باإلضافة إل
وتحفبهم عل الحركة والتواصل والتعاون
تشجيع األطفال
ر
ر
ر
شكل صور ورموز .لذلك ،من الرصوري أن يتوفر لألطفال الوقت والمكان والهدوء لبتكار األلعاب والقيام بالتجارب.
ً
ً
ر
الت يترصف بها جميع أفراد فريق العمل
يجب أن يحتل اللعب مكانا مركزيا يف عملية التعليم .لذلك وتؤكد الطريقة ،ي
ً
ر
تشجع عل اللعب ،عل أهمية اللعب بالنسبة لنمو األطفال وتعلمهم وشعورهم بالراحة.
الت
والبيئة ي
ُ
ر
ر
الت يقدمها أفراد فريق
الت يبادرون بها بأنفسهم وكذلك األلعاب ي
يجب أن تتاح لألطفال الفرصة لممارسة األلعاب ي
العمل .ويجب أن يحصل جميع األطفال عل فرصة للمساهمة ف ألعاب ر
مشبكة انطالقا من ظروفهم وقدراتهم .عندما
ي
يقوم فريق العمل بمتابعة اللعب أو توجيهه بطريقة مناسبة ،سواء دون أو مع المساهمة فيه بنفسه ،يمكنه النتباه إل
ر
ر
الت تحفز اللعب .من خالل الحضور النشط يمكن لفريق
الت تحد من اللعب وتطوير طرق العمل والبيئة ي
العوامل ي
العمل دعم التواصل ربي األطفال ووقاية الرصاعات والتعامل معها.

التواصل و اإلبداع

ْ
ْ
كببا
تول اهتماما ر
ترتبط اللغة والتعلم وتطوير الذات ببعضهم البعض بشكل وثيق ،لذلك يجب عل روضة األطفال أن ي
ُ
لتعلم األطفال للغة السويدية ،من خالل تشجيع حس الفضول واهتمامهم بالتواصل بأشكال عديدة .ويجب أن يعرض
عل األطفال بيئة محفزة حيث تتوفر فيها الظروف لتطوير اللغة من خالل الستماع إل القراءة بصوت مرتفع
ر
الت تمكنهم من
والحديث عن اآلدب وعن أنواع أخرى من النصوص .كما يجب أن يوفر التعليم لألطفال الظروف ي
التفكب والتعلم والتواصل يف سياقات مختلفة وألهداف متعددة .وب هذه الطريقة يتم وضع األساس لكتساب األطفال
ر
ر
الت يحتاجها الجميع يف المجتمع ،حيث تتسم القدرة عل التواصل والبحث عن المعارف
عل المدى الطويل للمعارف ي
والتغب المستمر.
كبب للمعلومات
ر
الجديدة والتعاون باألهمية يف مجتمع يخيم عليه طابع تدفق ر
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ْ
سام ،لتطوير اللغة
األصل لقومية
يجب أيضا دعم األطفال الذين ينتمون إل األقليات القومية ،بما يف ذلك الشعب
ي
ي
الخاصة بهم وتعزيز نمو هويتهم الثقافية .بهذه الطريقة تساهم روضة األطفال يف حماية وتعزيز لغات وثقافات
األقليات القومية.
كما يجب تعزيز تعلم لغة اإلشارة لدى األطفال الصم واألطفال الذي يعانون من نقص السمع ،ياإلضافة إل األطفال
اآلخرين الذين هم بحاجة إل لغة اإلشارة ألسباب أخرى.
ُ
غب السويدية لتعلم كل من اللغة السويدية واللغة األم.
كما يجب أن تتاح الفرصة لألطفال الذين يتحدثون بلغة ر
ر
ثقاف – القيم والتقاليد والتاري خ واللغة والمعارف – ونقله من جيل إل
تتضمن رسالة روضة األطفال تنمية الباث ال ي
ً
لك تظهر الثقافات المختلفة يف التعليم.
آخر .كما يجب أن تبذل روضة األطفال جهودا ي
ُ
يجب أن توفر الروضة لألطفال الوقت والمكان والهدوء لإلبداع الفردي ،ويجب أن توفر لهم األمكانيات لستكشاف
والتفكب به .كما يجب أن يوفر التعليم لألطفال إمكانية التجربة و اإلبداع والتواصل عن
العالم المحيط بهم ووصفه
ر
ر
والتعببية مثل الرسم والتشكيل والدراما والحركة والغناء والموسيق والرقص .ويشمل ذلك
طريق الفنون التشكيلية
ر
حصول األطفال عل إمكانيات تساعده عل البناء والتشكيل و اإلبداع من خالل استخدام أنواع مختلفة من المواد
تعليم يساعد عل تعزيز نمو األطفال
غب رقمية .يصبح اإلبداع بهذه الطريقة محتوى
والتقنيات ،سواء كانت رقمية أو ر
ي
ً
وتعلمهم يف روضة األطفال ،ولكنه يظل وسيلة أيضا يف الوقت نفسه.
يجب أن يتيح التعليم يف روضة الفرصة لألطفال لستخدام الرياضيات والتحقق من العالم المحيط وحل مشاكل من
تنم مهارات رقمية مناسبة من خالل منحهم الفرصة لفهم
الحياة اليومية .كما يجب أن يوفر التعليم لألطفال
ظروفا ي
ُ
ر
الت يواجهونها يف حياتهم اليومية .كما يجب أن تتاح الفرصة لألطفال لتنمية سلوكيات ناقدة ومسؤولة تجاه
الرقمنة ي
لك يمكنهم التعرف عل الفرص وفهم المخاطر مع مرور الوقت ،باإلضافة إل إمكانية تقييم
التقنية الرقمية ،ي
المعلومات.

التطوير المستدام والصحة والشعور بالراحة

يجب أن يتم رًب التعليم بالثقة يف المستقبل .وأن ُيتيح لألطفال الفرصة لتعلم كيفية التعامل مع البيئة المحيطة بهم
ً
ُ
ر
الت يقوم بها
والطبيعة والمجتمع عل النحو الواجب .كما يجب أن تتاح لألطفال الفرصة لتعلم أن الختيارات المختلفة ي
بيت عل حد سواء.
الناس يمكنها أن تؤدي إل التطوير المستدام – عل المستوى القتصادي وال
جتماع وال ي
ي
يجب أن يحفز التعليم حس الفضول لدى األطفال ويشجع اهتمامهم بالطبيعة والمجتمع والتكنولوجيا.

يجب أن توفر الروضة الفرصة لألطفال لتنمية قدرة متنوعة عل الحركة ،من خالل المساهمة يف نشاطات بدنية
والخروج يف أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية .وأن يمنح التعليم لألطفال إمكانية تجربة متعة الحركة وذلك من خالل
الصح جزءا
البدن ووجبات الطعام الصحية وأسلوب الحياة
زيادة اهتمامهم باألنشطة البدنية .فعندما يصبح النشاط
ي
ي
ً
تأثب ذلك عل الصحة وعل
طبيعيا من يوم األطفال يف الروضة ،يمكن أن يساهم التعليم يف فهم األطفال لكيفية ر
شهورهم بالراحة.
يجب أن يمنح التعليم لكل طفل الفرصة لستكشاف وطرح األسئلة والحديث عن الظواهر والعالقات الموجودة يف
تحفب اهتمامهم بالصحة وبالشعور بالراحة و التطور المستدام.
البيئية المحيطة بهم ،وبذلك
ر
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الرعاية و النمو والتعلم
ً
ً
يجب أن توفر الروضة لألطفال رعاية آمنة ،مما يلعب دورا هاما يف شعور األطفال باألمان وتقدير الذات .كما يجب أن
يخيم عل التعليم طابع العناية براحة األطفال وبشعورهم باألمان .وأن يتمكن جميع األطفال من تجربة الشعور
إيجان وتغلبهم عل الصعوبات والقيام بدورهم داخل المجموعة .كما يجب أن توفر
بالراحة والبهجة عند تحقيق تقدم
ري
ُ
يجان تجاه أنفسهم باعتبارهم أفراد يتعلمون ويبدعون .لذلك يجب أن تتاح
روضة األطفال الفرصة لتنمية اإلدراك اإل ر ي
وخبات مختلفة.
الفرصة لألطفال لالستكشاف والتجربة ،مع اكتساب معارف ر
العلم
إل األساس
يجب عل روضة األطفال أن تشجع نمو وتعلم كل األطفال .وأن تستند عملية التعليم بالكامل ي
ي
والخبة المثبت فاعليتها ،عل مستوى كل من المحتوى وطريقة العمل .ويجب أن توفر الروضة لألطفال الظروف
ر
النواح الذهنية واللغوية األخالقية والعملية
نواح مختلفة مثل
المعرف يف
والتفكب والتطور
للحصول عل المعرفة
ر
ي
ي
ي
والبدنية والفنية .ر
ً
ً
العاملي يف روضة األطفال يف نقاش فعال حول تعلم األطفال
يفبض ذلك مقدما أن يساهم جميع
ر
نواح المعرفة المختلفة نقاط انطالق طبيعية يف هذا النوع
وف المستقبل ،حيث تكون
ي
وماه المعارف المهمة اليوم ي
ي
ً
التعبب عن المعرفة يف أشكال مختلفة – مثل
من المناقشات .وبما أن المعرفة ليست مفهوما أحادي المعت ،يتم
ر
الحقائق و اإلدراك والمهارات والمعرفة المتعمقة – يف تستند تلك األشكال وتتفاعل مع بعضها البعض .يجب أن يركز
عمل روضة األطفال عل فتح المجال ألشكال مختلفة من المعارف ولتأسيس نوع من التعلم تتوازن فيه هذه األشكال
المختلفة وتشكل مجموعة متكاملة .ومن خالل العمل بطريقة تركز عل مواضيع معينة ،يمكن أن يصبح تعلم األطفال
ً
ً
شامل.
متواصل و
ً
ر
تثب اهتمامهم ،ويجب أيضا أن يحفز األطفال
الت ر
يجب أن يستخدم التعليم ر
خبات األطفال واحتياجاتهم و اآلمور ي
ً
وتوفب اإلمكانيات لالستكشافات واكتساب المعارف
التعليم من خالل تعزيز
بصورة مستمرة استنادا إل المنهج
ر
ي
ٌ
الجديدة .يجب أن تساهم روضة األطفال يف استمرارية وتقدم تعلم األطفال ونموهم باإلضافة إل إعدادهم لمواصلة
الدراسة.
ُ
ٌ
يجب أن تحفز الروضة حس اإلبداع والفضول وتقدير الذات لدى األطفال .وأن تتاح الفرصة لألطفال لالندهاش
والتفكب .كما يجب أن يحفز التعليم األطفال عل المبادرة وتحمل
وتطوير قدرتهم عل الستكشاف والتواصل
ر
المسؤولية ،باإلضافة إل إعطائهم فرصة العمل سواء بمفردهم أو مع اآلخرين عل حد سواء .كما يجب أن يشجع
التعليم األطفال عل تجربة كل من أفكارهم وأفكار اآلخرين ،وحل المشاكل وتنفيذ األفكار بصورة عملية.
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ً
ً ٌ ً
وفعاال يف تعلم األطفال ونموهم يف روضة األطفال .يجب
إن مجموعة األطفال والتفاعل ربي األطفال يلعبان دورا هاما
أن يكون األساس يف عملية التعليم هو تعلم األطفال مع بعضهم البعض ومن بعضهم البعض عل حد سواء ،وعن
العاملي يف فريق العمل إل قدرة األطفال عل
الجماع ربي الكبار األطفال .لذلك يجب أن ينتبه جميع
طريق العمل
ر
ي
التفاعل مع األطفال اآلخرين وداخل مجموعة األطفال ومع الكبار.
ً
يتعلم األطفال عن طريق اللعب والتفاعل و الستكشاف و اإلبداع ،ولكنهم يتعلمون أيضا عن طريق المشاهدة
ً
ً
مثبة للتحدي
والحديث
والتفكب .يمكن أن يصبح تعلم األطفال متنوعا وشامل إذا كانت طرق العمل متنوعة والبيئة ر
ر
ٌ
ٌ
وتدعو للعب ولممارسة األنشطة .ويجب أن يوفر التعليم لألطفال اإلمكانيات للمبادرة والتخيل و اإلبداع .وأن يتمكن
وف بيئات
األطفال من ممارسة أنشطة مختلفة خالل يومهم يف روضة األطفال ،يف الخارج و يف الداخل عل حد سواء ي
ٌ
متنوعة.

عملية التطوير كل روضة من رياض األطفال
ُ
لت األهداف الوطنية ،وتقع تلك المسؤولية عل عاتق الجهة
يجب تشكيل التعليم يف روضة األطفال بطريقة ت ر ي
رسي لمسؤولياتهم ،بحيث يتم التعليم بالتوافق
المسؤولة عن روضة األطفال .وتعد طريقة عمل المدير وتحمل المد ر
ً
ً
تحفب نمو األطفال وتعلمهم ،متطلبا رئيسيا لتطوير عملية
التعليم ومع مهمة فريق العمل يف
مع أهداف المنهج
ر
ي
التعليم وتقديمه بجودة عالية .ويتطلب هذا النوع من التطور أن يقوم المدير وأفراد فريق العمل بتدوين ومتابعة وتقييم
وتحليل نتائج التعليم بصورة منهجية ومتواصلة.
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 .2األهداف والمبادئ التوجيهية
ر
النوع المتوقع يف عملية التعليم ،باإلضافة إل
وبالتال التطور
كب عل التعليم يف روضة األطفال
توضح األهداف الب ر
ي
ي
كيفية مساهمته يف نمو وتعلم األطفال.
التعليم.
س روضة األطفال بحيث يتم التدريس بالتوافق مع أهداف المنهج
ي
وتوضح المبادئ التوجيهية مسؤولية مدر ي
ٌ
س روضة األطفال
كما ر
تبي المبادئ التوجيهية مهمة كل فرد من أفراد فريق العمل ،الذي يمكن أن يتألف من مدر ي
ولتحفب نمو وتعلم جميع األطفال.
لتوفب الرعاية اآلمنة لكل طفل
والموظفي اآلخرين،
والقائمي عن رعاية األطفال
ر
ر
ر
ر
ر
التعليم والمساهمة يف
الت ينص عليها المنهج
العاملي يف روضة األطفال اتباع
يجب عل جميع
ر
ر
ي
المعايب والقيم ي
تحقيق مهام روضة األطفال.

المعايب و القيم
1 .2
ر
ر
ٌ
المشبكة يف مجتمعنا
لك يتبنوا القيم
يجب أن تؤثر روضة األطفال عل األطفال وتحفزهم بشكل فعال وبصورة واعية ي
والتعبب عنها يف األفعال اليومية يف سياقات مختلفة.
ر

األهداف
يجب أن تمنح الروضة لكل طفل فرص تنمية
• النفتاح و ال ر
حبام والشعور بالتضامن واإلحساس بالمسؤولية
بعي العتبار أوضاع اآلخرين والتعاطف معهم والرغبة يف مساعدة اآلخرين
• القدرة عل األخذ ر
والتعبب عن الرأي يف مسائل أخالقية وحياتية يف الحياة اليومية
والتفكب
• القدرة عل الستكشاف
ر
ر
ر
احبام وفهم قيمة جميع الناس المتساوية وحقوق اإلنسان
•
ٌ
• تحمل المسؤولية والهتمام بالتطوير المستدام والمساهمة بشكل فعال يف المجتمع.

المبادئ التوجيهية
ّ
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال مسؤولية
ر
لك يشعروا بقيمتهم،
• احبام احتياجات األطفال وتلبيتها ي
•

تطبيق طريقة عمل ديموقراطية بحيث يتمكن األطفال من المشاركة بشكل ٌ
فعال

لك يحصل جميع األطفال عل فرص متساوية بغض النظر
• دمج وجهات نظر مساوية عن
ر
الجنسي بشكل فعال ي
عن الجنس
معايب وطرق ترصف للعمل والتفاعل داخل مجموعة األطفال
• تنمية
ر
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ويجب عىل فريق العمل أن
ر
الحبام للفرد ويساهم ف تأسيس جو ديموقراط يحصل فيه األطفال عل فرصة للشعور بالرتباط ٌ
ونمو
• يظهر
ي
ي
اإلحساس بالمسؤولية والشعور بالتضامن،
• يساهم ف العمل عن طريق إجراءات ٌ
التميب وصد جميع أشكال المعاملة المهينة،
فعالة بهدف مكافحة
ر
ي
ٌ
الجنسي،
• يعمل بصورة واعية وبشكل فعال لتحقيق المساواة ربي
ر
الجماع ربي األطفال ويساعدهم عل التعامل مع الرصاعات والتخلص من سوء الفهم والتوصل إل
• يحفز العمل
ي
ر
حلول توفيقية واحبام بعضهم البعض،
•
•

ينتبه إل المشاكل األسئلة الوجودية يف الحياة اليومية،

ً
وف الوقت
يجلب انتباه األطفال إل أنه يمكن أن يكون لدى الناس قيما مختلفة تؤثر عل مفاهيمهم وترصفاتهم ،ي
نفسه يرسخ القيم األساسية لديهم،

• يتعاون مع أولياء األمور ويتناقش معهم حول القواعد وطرق الترصف يف رياض األطفال ،لتعزيز نمو األطفال
ً
ً
أشخاصا ذوي ح ٌ
نشيطي يف المجتمع
س بالمسؤولية وأفرادا
ليصبحوا
ر

 2. 2.الرعاية و النمو والتعلم
يجب أن تساهم عملية التعليم يف روضة األطفال يف فهم الطفل لنفسه والعالم المحيط به .ويجب أن يكون
الستكشاف والفضول والرغبة يف اللعب والتعلم هو أساس التعليم ،وأن تتعامل عملية التعليم مع الرعاية و النمو
التعليم
والتعلم عل أنها مجموعة متكاملة .كما يجب أن تكون نقطة انطالق التعليم يف روضة األطفال هو المنهج
ي
ر
تثب اهتمامهم .كما يجب وضعأفكار األطفال وتخميناتهم المختلفة يف
الت ر
واحتياجات األطفال ر
وخباتهم و األمور ي
العتبار ل ربسيخ التعددية يف التعلم.

األهداف
يجب أن تمنح الروضة لكل طفل فرص تنمية
• هويته وشعوره باألمان فيها بإلضافة إل إدراكه بحقه يف سالمته الجسدية والشخصية،
• الستقالل والثقة يف قدارته،
• الفضولية اإلبداع والرغبة يف اللعب والتعلم،
• القدرة عل العمل بشكل فردي وداخل مجموعة ،والتعاون والتعامل مع الرصاعات وفهم الحقوق والواجبات،
ر
المشبكة،
باإلضافة إل تحمل مسؤولية القواعد
والتعبب عنها،
والتفكب يف المفاهيم الخاصة به
• القدرة عل الستماع إل مفاهيم اآلخرين
ر
ر
ٌ
التخيل والقدرة عل التخيل،
•
• التحرك والقدرة عل التنسيق ربي الحركات و اإلدراك الجسدي باإلضافة إل فهم أهمية العتناء بالصحة والشعور
بالراحة
• القدرة عل استخدام المفاهيم وفهمها ،ومالحظة العالقات واكتشاف طرق جديدة لفهم العالم المحيط،
األهداف و المبادئ التوجيهية 13

تعببية مختلفة مثل الرسم والتشكيل
والتعبب والتواصل بشأن األفكار
• القدرة عل اإلبداع
والخبات يف أشكال ر
ر
ر
ر
والدراما والحركة والغناء والموسيق والرقص،
وغب الرقمية عل حد سواء ،باإلضافة
• الهتمام بالقصص والصور والنصوص يف وسائل اإلعالم المختلفة ،الرقمية ر
وتفسبها والشك فيها والحديث عنها،
إل القدرة عل استخدامها
ر
والتعبب
• لغة منطوقة ومعجم لغوي متوازن والقدرة عل اللعب باستخدام الكلمات ،باإلضافة إل إمكانية الحديث
ر
عن األفكار وطرح األسئلة والنقاش والتواصل مع اآلخرين يف سياقات مختلفة ولتحقيق أهداف متعددة،
• الهتمام باللغة المكتوبة وفهم الرموز وكيفية استخدامها لنقل األخبار،
يتمب بالتعددية ،باإلضافة
• فهم الهوية الثقافية الخاصة به ومعرفة الثقافات المختلفة وفهم قيمة العيش يف مجتمع ر
إل الهتمام بالحياة الثقافية المحلية،
ينتم إل أقلية وطنية،
• اللغة السويدية ولغة األقلية الخاصة به ،إذا كان الطفل
ي
غب السويدية،
• اللغة السويدية واللغة األم عل حد سواء ،إذا كان للطفل لغة أم أخرى ر
يعان من ضعف السمع أو لديه حاجة لستخدام لغة اإلشارة ألسباب
• لغة اإلشارة السويدية ،إذا كان الطفل أصم أو ي
أخرى،
والتفكب وتجربة حلول مختلفة للمشاكل الخاصة به ومشاكل اآلخرين،
• القدرة عل استعمال الرياضيات للتحقق
ر
• فهم الفضاء الرياض والزمن واألشكال ،والخصائص األساسية الممبة للكميات و األنماط و األعداد ر
والبتيب
ر
ي
الرياض بشأن تلك األمور،
والتفكب
والتغب،
والقياس
ر
ر
ي
والتعبب عنها والتحقق منها واستخدامها ،باإلضافة إل فهم العالقات ربي
التميب ربي المفاهيم الرياضية
• القدرة عل
ر
ر
المفاهيم المختلفة،
عل
• فهم العالقات الموجودة يف الطبيعة ودورات الحياة المختلفة فيها ،وكيفية ر
تأثب الناس والطبيعة و المجتمع ي
بعضهم البعض.
ر
الت يقوم بها الناس يف الحياة اليومية عل التطوير المستدام،
• فهم كيفية ر
تأثب الختيارات ي
الفبيائية،
• فهم العلوم الطبيعية والنباتات والحيوانات والعمليات الكيميائية والظواهر ر
•

القدرة عل الستكشاف والوصف بطرق مختلفة ،وطرح األسئلة والحديث عن العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

• القدرة عل استكشاف التكنولوجيا يف الحياة اليومية،
• القدرة عل البناء واإلنشاء باستخدام تقنيات ومعدات وأدوات متعددة.
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المبادئ التوجيهية
ّ
لك
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال المسؤولية عن كل طفل ي
•

يشعر أن تعلم أشياء جديدة أمر ممتع وله مغزى،

خبات ومعارف جديدة،
• مواجهة تحديات جديدة تحفز رغبته يف اكتساب ر
•
•

تحفبه لستخدام كافة قدراته،
وف الوقت نفسه أن يتم
ر
تتوفر له الظروف للنمو واللعب والتعلم ي
يحصل عل الرعاية الجيدة مع وجود توازن بي أوقات النشاط وأوقات ال ر
سباحة،
ر

اك،
الجنماع
الحرك و
وتحفب نموه
• تشجيع
ر
والعاطق واإلدر ي
ي
ي
ي
• الحصول عل ظروف جيدة لتأسيس عالقات مبنية عل الثقة والشعور باألمان داخل المجموعة،
وتحفبه عل تطوير اللغة والتواصل والرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا،
• تشجيعه
ر
ُ
ر
عمليت النمو والتعلم.
• تتاح له الفرصة لستخدام األدوات الرقمية بطريقة تحفز
ي

يجب عىل فريق العمل أن
ُ
توفب بيئة جيدة تتاح فيها إمكانيات الرعاية واللعب والحركة و النمو والتعلم،
• يعمل من أجل ر
• يحفز ويتحدى األطفال لتوسيع قدراتهم واهتماماتهم بطريقة تتجاوز الختيارات المبنية عل القوالب الجنسية
النمطية
• ينطلق من معارف األطفال والرغبة يف التعلم وحب الستطالع واللعب وتقوية ثقة الطفل يف قدراته الخاصة،
وتحفبهم ،باإلضافة إل مساندة األطفال الذين هم بحاجة إل دعم
• ينتبه إل جميع األطفال ويقوم بتوجيههم
ر
ألسباب مختلفة بشكل خاص،
• يتحدى حس الفضول األطفال وفهمهم للغات والتواصل ،باإلضافة إل الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا،
خباتهم وأفكارهم عن طريق أشكال
• يوفر الظروف لألطفال لتطوير قدرتهم عل التواصل والتوثيق
والتعبب عن ر
ر
تعببية مختلفة ،بواسطة األدوات الرقمية وبدونها عل حد سواء،
ر
تأثب ترصفاتهم عل البيئة وكيف يمكنهم المساهمة يف التطوير المستدام،
• يساهم يف أن يفهم األطفال كيفية ر
• يوفر الظروف لألطفال للتعرف عل البيئة المحيطة بهم والوظائف الجتماعية المهمة للحياة اليومية ،و الطالع
عل الحياة الثقافية المحلية.
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وتأثبهم
 .3 .2مساهمة األطفال ر
جتماع
يجب أن تضع عملية التعليم يف روضة الطفال األساس لفهم الطفال لمعت الديموقراطية .إن نمو الطفال ال
ي
ر
يفبض مقدما تحمل المسؤولية بالتدري ج عن ترصفاتهم داخل روضة األطفال وتجاه البيئة المحيطة بهم .يحق
ر
يعب األطفال عنها بأنفسهم بطرق مختلفة
لألطفال المشاركة
الت ر
ر
والتأثب ،ويجب أن تكون الحتياجات و الهتمامات ي
ه األساس لتصميم البيئة والتخطيط عملية التعليم.
ي

األهداف
يجب أن تمنح الروضة لكل طفل الفرصة لتنمية
التأثب يف أوضاعه،
لك يمكنه
• الهتمام والقدرة عل
ر
ر
التعبب عن األفكار و اآلراء ي
• القدرة عل تحمل المسؤولية عن ترصفاته الخاصة وعن البيئة يف روضة األطفال،
•

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

المبادئ التوجيهية
ّ
لك
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال المسؤولية عن كل طفل ي
• يتأثر بشكل فع يل عن طريق العمل ومحتوى التعليم.

يجب عىل فريق العمل أن
والتأثب يف عملية التعليم.
• يشجع قدرة األطفال عل المشاركة
ر
ر
بعي
يحبم حق كل طفل يف
•
التعبب عن أفكاره بطرق ر
ر
تعببية مختلفة والتأكد من أخذمفاهيم األطفال وآرائهم ر
والتعبب عنها يف عملية التعليم،
العتبار
ر
• يعزز قدرة األطفال عل تحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن العالقات الجتماعية داخل مجموعة األطفال،
التأثب يف عملية التعليم بغض النظر عن الجنس،
• يضمن حصول جميع األطفال عل المقدار نفسه من
ر
ٌ
ر
اط.
الت ترسي يف المجتمع الديموقر ي
• يحرص األطفال للمشاركة ولتحمل المسؤولية عن الحقوق والواجبات ي
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 4 .2روضة األطفال وأولياء اآلمور
لك ينعم األطفال بأفضل ما يمكن
يجب أن تتعاون روضة األطفال مع أولياء اآلمور بطريقة وثيقة ومفعمة بالثقة ي
تقديمه من مقومات النمو والتعلم.

المبادئ التوجيهية
ّ
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال مسؤولية
• توافق محتوى وتصميم المقابالت الخاصة بتطور الطفل ونموه مع األهداف القومية،
• إتاحة الفرصة ألولياء األمور للمشاركة يف تقييم العملية التعليمية.

يجب عىل فريق العمل أن
• يتحمل مسؤولية تنمية عالقة وثيقة ربي روضة األطفال وأولياء اآلمور،
للتأثب يف العملية
لتوفب الفرصة لألطفال وأولياء اآلمور
• يكون واض ًحا فيما يتعلق بأهداف التعليم ومحتواه
ر
ر
التعليمية،
• يتواصل بشكل مستمر مع أولياء أمر الطفل حول شعور الطفل بالراحة تجاه نموه وتعلمه ،وإجراء مقابالت بخصوص
تطور الطفل ونموه
• يتابع الظروف الشخصية للطفل مع ر
احبام خصوصية األطفال.

 5 .2ر
الفبة النتقالية والتعاون
يجب أن تتعاون روضة األطفال بكل ثقة مع الصف التمهيدي والمدرسة ودور الرعاية بعد أوقات المدرسة لدعم نمو
األطفال وتعلمهم عل المدى البعيد .خالل ر
الفبة النتقالية ،يجب عل روضة األطفال والصف التمهيدي أو المدرسة
والخبات والمعلومات حول محتوى التعليم لتعزيز استمرارية نمو
ودار الرعاية بعد أوقات المدرسة تبادل المعارف
ر
ُ
تحضب األطفال وأولياء أمورهم قبيل األنتقال من روضة
األطفال وتعلمهم .كما يجب أن تتوفر أنواع تعاون تهدف إل
ر
األطفال إل الصف التمهيدي والمدرسة ودار الرعاية بعد أوقات المدرسة.

المبادئ التوجيهية
ّ
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال مسؤولية
والخبات والمعلومات حول محتوى العملية التعليمية لتعزيز الستمرارية ونمو وتطور األطفال،
• تبادل المعارف
ر
بالتعاون مع مد رس الروضة ومعلم الصف التمهيدي ودار الرعاية بعد أوقات المدرسة،
• النتباه بصورة خاصة ،خالل ر
الفبة األنتقالية ،إل األطفال الذين يحتاجون إل دعم خاص لضمان نموهم.
يجب عل فريق العمل أن
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• إعداد األطفال وأولياء أمورهم إل األنتقال ،بالتعاون مع مدرس الروضة ومعلم الصف التمهيدي والمدرسة ودار
الرعاية بعد أوقات المدرسة.
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 6 .2المتابعة والتقييم والنمو
العاملي يف فريق العمل ،انطالقا من أدوارهم ،تطبيق العملية التعليمية بالتوافق مع األهداف القومية،
يجب عل جميع
ر
ر
وبالتال زيادة تحقيق األهداف.
لتحسي عملية التعليم
الت يجب القيام بها
ر
ي
والتحقق من اإلجراءات ي
خبات كل
لك يمكن
للعاملي يف روضة األطفال دعم األطفال ودعمهم خالل رحلة التعلم ،هناك حاجة إل التعرف عل ر
ر
ي
التأثب عل األهداف المختلفة .كما أن هناك حاجة إل التعرف عل
عل
القدرة
إل
باإلضافة
ومساهمته،
اته
ر
وقد
طفل
ر
وخبات واهتمامات األطفال خالل األنشطة ر
الت يمارسها يف روضة األطفال.
كيفية الستفادة من استكشافات وأسئلة ر
ي
ً
ً
باإلضافة إل كيفية تطور قدراتهم ر
ومسليا وله مغزى.
مثبا لألهنمام
ومت يجدون أن النشاط ر
يهدف التقييم إل اكتساب المعرفة حول كيفية تنمية جودة التعليم يف رياض األطفال ،أي كيفية تنظيم النشاط
ُ
ومحتواه وتنفيذه ،بحيث تتاح الفرصة لكل طفل يف الحصول عل أفضل ظروف ممكنة للنمو والتعلم .كما يتعلق األمر
ً
أيضا بتطوير إجراءات العمل عل نحو أفضل ،وإمكانية تقييم العمل ومدى توافقه مع األهداف ،والتحقق من اإلجراءات
ر
لتحسي الظروف للعب األطفال وتعلمهم ونموهم وشعورهم باألمان وقضاء وقت ممتع يف روضة
الت يجب القيام بها
ر
ي
ه نقطة
األطفال .يوضح تحليل نتائج التقييم مجالت التطوير األساسية .ويجب أن تكون وجهة نظر األطفال ي
األنطالق يف التقييم .كما يجب أن يشارك األطفال وأولياء األمور يف التقييم مع وضع آرائهم ووجهات نظرهم يف العتبار.

المبادئ التوجيهية
ّ
يجب أن يتحمل المدرسون يف روضة األطفال مسؤولية
• متابعة نمو وتعلم كل طفل بصورة متواصلة ومنهجية ،وتدوينها وتحليلها بحيث يمكن تقييم كيفية تلبية روضة
التعليم،
األطفال لفرص األطفال يف النمو والتعلم بالتوافق مع أهداف المنهج
ي
التعليم لتشكيل مجموعة متكاملة تساند العملية
• دمج التوثيق والمتابعة والتقييم والتحليل مع أهداف المنهج
ي
التعليمية،
ر
الت يتم
• فحص طرق التقييم المستخدمة بطريقة ناقدة للتأكد من أنها تنطلق من القيم األساسية و األهداف ي
التعليم،
التعبب عنها يف المنهج
ر
ي
وبالتال فرص
تحسي نوعية روضة األطفال
• تحليل نتائج المتابعات والتقييمات بصورة منهجية ومتواصلة بهدف
ر
ي
األطفال يف الحصول عل رعاية من نوعية جيدة ،باإلضافة إل توفر الظروف المناسبة للنمو و التعلم
تحسي العملية التعليمية.
• استخدام أساليب التحليل لتخاذ إجراءات تهدف إل
ر

يجب عىل فريق العمل أن
لك يمكن متابعة تعلم الطفل وتقييم مدى
• يتابع ويحلل ويدون بصورة متواصلة ومنهجية نمو كل طفل وتعلمه ،ي
التعليم،
تلبية روضة األطفال لفرص األطفال يف النمو والتعلم بالتوافق مع أهداف المنهج
ي
بعي العتبار احتياجات
• متابعة وتقييم إمكانيات األطفال يف
ر
التأثب عل العملية التعليمية وكيف يأخذ التعليم ر
األطفال و اهتمامهم و آرائهم
التأثب.
• متابعة و تقييم فرص أولياء األمور يف
ر
تحسي نوعية التعليم يف روضة األطفال
• تحليل نتائج المتابعات والتقييمات بصورة منهجية ومتواصلة بهدف
ر
توفب الظروف المناسبة للنمو والتعلم.
وبالتال فرص األطفال يف الحصول عل الرعاية بجودة عالية ،باإلضافة إل ر
ي
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 7 .2مسؤولية مدرس روضة األطفال يف التعليم
يجب أن يتم التعليم يف روضة األطفال تحت رإشاف مدرس روضة األطفال وأن يهدف إل نمو الطفل وتعلمه عن
ر
الت تهدف إل
طريق الحصول عل المعارف والقيم وتنميتها .يجب عل مدرس روضة األطفال أن يقوم باإلجراءات ي
يل:
تحقيق األهداف ،ويقوم خالل التعليم بتحمل مسؤولية ما ي
• دمج الرعاية والنمو والتعلم يف مجموعة متكاملة،
ر
الت اكتسبها األطفال من قبل،
التعليم وإل المعارف
• استناد عمليات التخطيط والتنفيذ إل المنهج
ر
والخبات ي
ي
ر
تلقان باعتبارها جزء من عملية
الت تظهر بشكل
ي
• التعامل مع األنشطة اليومية واإلجراءات الروتينية والهتمامات ي
التعليم،
• تطوير المحتوى ال رببوي والبيئة والظروف المحيطة بحيث تحفز النمو والتعلم والتحدي وتشجع اهتمام األطفال
وفضولهم ،باإلضافة إل المحافظة عل انتباههم.

 8 .2مسؤولية المدير
ر
والموظفي اآلخرين يف روضة األطفال ،يتحمل
والقائمي عن رعاية األطفال
رسي
ر
ر
بصفته الرائد الببوي ورئيس المد ر
المدير المسؤولية الكاملة تجاه تحقيق العملية التعليمية لألهداف القومية .وتقع عل عاتق المدير مسؤولية جودة
يل:
روضة األطفال
ي
وبالتال فإنه يتحمل مسؤولية خاصة يف إطارات معينة تجاه ما ي
وبالتال العمل من أجل تحقيق
• تخطيط ومتابعة وتقييم وتطوير العملية التعليمية بصورة منهجية ومتواصلة
ي
األهداف
والقائمي عن رعاية األطفال
رسي
ر
• اتخاذ إجراءات تجاه تطوير نوعية التعليم بصورة منهجية مع مساهمة المد ر
والموظفي اآلخرين يف روضة األطفال ،والتأكد من إتاحة الفرصة ألولياء أمورر األطفال للمساهمة يف العمل بشأن
ر
نوعية التعليم،
الجنسي يف العمل الخاص بنوعية التعليم،
• دمج مسألة المساواة ربي
ر
• العمل نحو اتخاذ إجراءات ٌ
التميب والمعاملة المهينة وتدوينها بشكل مستمر،
فعالة لصد جميع أشكال
ر
رس روضة األطفال لتحمل مسؤولية العملية التعليمية،
• إتاحة الفرصة لمد ي
• تعريف كل طفل وكذلك أولياء األمور بروضة األطفال بشكل جيد،
تأثب األطفال،
• تطوير أشكال العمل يف روضة األطفال لتعزيز ر
•

وغب رقمية عل حد سواء،
تأسيس بيئة جيدة ومتاحة ،مع إمكانية الوصول إل أدوات دراسية رقمية ر

• تشكيل العملية التعليمية بحيث يحصل األطفال الذين هم بحاجة إل دعم خاص عل الدعم والتحديات المناسبة
لهم.
ر
الت
• تشكيل العملية التعليمية وتعديل توزي ع الموارد بحيث يحصل جميع األطفال عل الدعم والتحديات ي
يحتاجون إليها للنمو والتعلم،
• تطوير أشكال التعاون مع الصف التمهيدي والمدرسة ودار الرعاية بعد أوقات المدرسة لدعم نمو األطفال
وتعلمهم،
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• التعاون مع الصف التمهيدي والمدرسة ودار الرعاية بعد أوقات المدرسة لتوفب الظروف المناسبة لرؤية ر
مشبكة
ر
وتعاون مفعم بالثقة،
• تنمية أشكال التعاون ربي روضة األطفال وأولياء األمور وتوعيتهم بأهداف روضة األطفال وطريقة عملها.
والموظفي اآلخرين بحيث يمكنهم
والقائمي عن رعاية األطفال
س روضة األطفال
ر
ر
• تطوير الكفاءات الرصورية لمدر ي
ولك تتاح لهم الفرصة لتبادل المعارف والتعلم من بعضهم البعض بصورة متواصلة من
مهت ي
أداء مهامهم بشكل ي
أجل تطوير العملية التعليمية.
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اس لمرحلة رياض األطفال من جزأين تقررهما الحكومة .يشمل الجزء األول قيم رياض األطفال
يتكون المنهج الدر ي
الثان األهداف والمبادئ التوجيهية .ولفهم رسالة العملية التعليمية ،يجب قراءة جزأي
ورسالتها ،بينما يشمل الجزء ي
المنهج ككل.
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