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  دليل املعلمة

  تطبيقات ملعايري معلمة الروضة

 متهيد

أصبح تطبيق جودة عالية حقيقة ملموسة فى مؤسساتنا التعليمية، بما فيها مؤسسات رياض 
األطفال، حيث اتسعت مظلة ضمان الجودة واالعتماد لتشمل هذه المؤسسات بكل مدخالتها وعملياتها 

  .تهاومخرجا

  املعايري القومية لرياض األطفال

 2008 تطلب األمر بناء معايير قومية لرياض األطفال أقرتها وزارة التربية والتعليم عام  

أساسا  لضمان الجودة واالعتماد التربوي وتجعل من  المعاير القومية لرياض األطفالميالدية ، تعد 
دات األطفال لاللتحاق بالتعليم االبتدائي من خالل الروضة مؤسسة ذات قدرة عالية على تنمية استعدا

مناهج على درجة متميزة من الجودة ومعلمات أكفاء قادرات على توجيه األطفال وإرشادهم، قادرات 
على القيام باألدوار والمهام المتوقعة منهن في ظل التغيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية 

  :معايير معلمة رياض األطفال مجاالت خمس رئيسية هيالحادثة في المجتمع، وقد شملت 

  .التخطيط :المجال األول
  .أساليب التعليم وإدارة مواقف التعلم :المجال الثاني
  .المعرفة بالتخصص :المجال الثالث
  .التقويــــم: المجال الرابع

  .مهنية المعلمة :المجال الخامس

المعايير والمؤشرات التى تعكس ويندرج تحت كل مجال من المجاالت الخمس عدد من 
  .اداءات محددة واضحة تحقق تلك المعايير

وحتى تتمكن معلمات الروضة من تحقيق تلك المعايير، واإلسهام الفعال في تهيئة المؤسسة 
  :للتقدم لالعتماد التربوي فإن ذلك يتطلب أن تكون على  دراية بما يلي

المصطلحات الرئيسة المرتبطة بها ومصادر والمفاهيم و المعايير القومية لرياض األطفال - 1
 .الحصول عليها
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االحتياجات المعرفية والمهارية المرتبطة بكل مجال من المجاالت الخمس لمعايير المعلمة،  - 2
يجب أن  تم تحديدها للتأكد من استيفاء المعلمة للمعايير القومية لرياض األطفال والتي والتى

 .ك المعارف والمهاراتنبذة عن تلتسعى المعلمة لتغطيتها، و

التقييم الذاتي قائمة على مجاالت ومعايير ومؤشرات وثيقة المعلمة ، وبه الممارسات  أدوات - 3
، المرتبطة بكل مؤشر ومدرجات القياس والتى تعبر عن تقدير األداء في عدة مستويات

 .باالضافة الى أداة التقويم المستمر لطفل الروضة

  

  املعلمةدليل 

يتضمن المتطلبات الثالث السابقة، ويوجه المعلمة الروضة لمعلمة مقدم لوهذا الدليل ا
لقراءات في المجاالت المختلفة، دون توفير كل المعلومات المرتبطة باالحتياجات المعرفية 

والمهارية إلتاحة الفرصة لها وتشجيعها على التعلم 
الذاتي، وممارسة البحث واالكتشاف واستخدام المصادر 

ن مراجع ورقية وإلكترونية، وحثها على أن المختلفة م
تكون عنصرا منتجا فعاالً، وليس مجرد ناقل تقليدي 

للمعرفة الجاهزة، كما يقدم الدليل بعض المراجع 
والمصادر التي تعين المعلمة على اكتساب المعارف 

  .والمهارات الميسرة لتطبيق المعايير في الروضة

الً مهارات التعلم الذاتي، واالستظهار، مهارات أو المعلمةومن الضروري أن تمتلك  
التحليل والتفسير واالنتقاء بدالً من االجترار، التفرد، والتميز، واالختالف بدالً من التشابه والتطابق، 

لديها القدرة على التقويم وإصدار األحكام، واتخاذ القرار بدالً من مجرد التلقي، امتالك مهارات 
 . ت، والوصول إلى المعلومات من مصادر متعددةالتفكير، وحل المشكال

وال شك في أن كل معلمة ترغب في التميز ومواكبة العصر ألن لذلك مردود إيجابي علي 
منظومة رياض األطفال حيث أن رفع المستوي المهني لمعلمة رياض األطفال يجعلها مرغوبة في 

 . ا وتطويرهسوق العمل وكل نشاط إضافي تقوم به يهدف إلي تحسين أدائه

ومن هنا يساعد هذا الدليل علي التنمية المهنية لرياض األطفال بما يحققه من تفعيل المعايير 
مما يشعر  بالمعايير القومية لرياض األطفالوتحقيق المؤشرات الموجودة بوثيقة معايير المعلمة 

رتها وإدراكها ألهمية المعلمة بالثقة بالنفس وتقدير الذات وحمل مشاعر إيجابية تجاه مهنتها وقد

المعلمة لم تعد ناقلة للمعرفة؛ ولكنها 
أصبحت مرشدة وموجهة وميسرة 

لعملية التعلم تسعي إلكساب األطفال 
 مهارات التعلم الذاتي
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دليل يساعدها علي إجتياز الدور الذي تقوم بها إلي جانب ذلك فإن األطالع علي مكونات ال
لكادر الخاص بالمعلم وصوال إلي تحقيق الجودة واألعتماد في مؤسسات رياض المتطلبات المهنية ل

  .األطفال 

ملية التقييم الذاتي، وذلك من خالل لع المرشد الرئيسي لمعلمة رياض األطفال دليل المعلمةيعتبر 
دقيق عن المجاالت والمعايير والمؤشرات التي األداة الموجودة في نهاية الدليل ، حيث تجد وصف 

المرتبطة بكل مؤشر،  الممارسات التربوية جودة أدائها، كما يحتوي على يتم من خاللها مراجعة
  .في وضع خطة للتحسين وقياس متدرج لمعرفة مستوى أدائها الحالي، وتساعدها

  

  املصطلحات واملفاهيم الرئيسية
 

  .جوانب الكبري التي تتضمنها المنظومة التعليمية في رياض األطفالال: المجاالت  

تأدية  الكفايات المطلوب تحقيقها لدى معلمة الروضة حتى تتمكن من عبارات تشير إلى: المعايير  
  .له، وألي مدىوظيفتها بنجاح وتصف ما تعرفه وما تستطيع عم

 .عبارات اجرائية يمكن مالخظتها وقياسها للتحقق من مدى استيفاء المعيار: المؤشرات  

قواعد لقياس وتقدير األداء بالنسبة لكل مؤشر ومكونة من : مدرجات التقدير/ مقاييس التقدير 
  :، ويعبر كل مستوى عن داللة تتمثل فيما يلي)4، 3، 2، 1(أربعة مستويات 

  .التميز والتفوق في األداءيعبر عن : رابعلمستوى الا

  .األداءات الجيدة أو ذات الكفاءة يعبرعن المستوى المطلوب تحقيقه من: المستوى الثالث

يعبر عن قيام المعلمة بأداءات أقل من المطلوب تحقيقه، ويتطلب األمر زيادة : المستوى الثاني
  .للوصول إلى المستوى الثالث الجهد

  .يشير إلى أن أداءات محدودة وغير مرضية وتحتاج للتحسين والتطوير :المستوى األول

المصادر واألدلة المتاحة التي يمكن االستناد إليها فى تحديد مقاييس التقدير والتى : الشواهد 
  .السجالت، نتائج عمليات التقويم والتي يستعان فيها بأدوات :تتمثل في

معايير التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر الخصائص وال : الجودة الشاملة في التعليم  
العملية التعليمية، سواء ما يتعلق منها بالمدخالت أو بالعمليات أو بالمخرجات، التي تلبي 

  .وحاجاتهم من األطفال احتياجات المجتمع ومتطلباته، ورغبات المتعلمين
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لمعلمة للتعرف على جوانب عملية تشخيصية وقائية عالجية مستمرة، تقوم بها ا :التقييم الذاتي  
 .من أجل تعزيز نقاط القوة وعالج الضعف ،القوة والضعف لديها

تربوية معينة، ويمكن ان  عبارات تصف أداءات األطفال بعد مرورهم بخبرات :نواتج التعلم  
وبعبارة أخرى فإن نواتج  تالحظ بوضوح عند نهاية نشاط ما أو سلسلة أنشطة أو في نهاية العام،

 .توضح ما يعرفه الطفل وما يستطيع فعله التعلم

بأدائها لتصل إلى مستوى المعايير المطلوب ) الروضة(ارتقاء المؤسسة : االعتماد التربوي  
تحقيقها، مما يعني ضرورة استيفاء البرامج التعليمية والخدمات المقدمة، وهيئة التدريس، 

 .واإلدارة، والتجهيزات والمعدات لمعايير الجودة

التعرف على المشاكل في صحة أو تطور الطفل عن طريق المالحظة  :ل المبكر وتحديدهاالتدخ  
والتشخيص، وتحديد طرق التدخل المناسبة لتصحيح المشكلة، ويجب التنويه أن التدخل المبكر 

 .يحفظ الطفل من األثار طويلة المدى على تطوره

 في التعلم االيمان بأن لكل طفل حق الممارسات التي تقوم بها المعلمة التي أساسها :التضمين  
، وتعتمد على مشاركة العائالت في األنشطة، وتوفير الدعم المناسب يمة متساوية مع اآلخرينوق

 .ند األطفال واحتياجاتهم واصولهم االجتماعيةلالختالفات في مناطق القوة ع

لمفردات اكتساب وتتضمن ، تشمل ايضا المهارات اللغوية الشفهية :االستعداد لللقراءة والكتابة  
اللغة وصياغتها، واكتساب أصوات اللغة والمعرفة بالمادة الطبوعة والمعرفة بالحروف، وفهم 
المعنى، والوعي بعملية سرد القصص، و والوعي بأن الكتب والمواد المطبوعة المختلفة هي 

 .مصدر للمعرفة والمعلومات والتسلية

تشمل اكتساب الثقة باستخدام في الحساب ، كما  ى الكفاءةتشير أساسا ال: االستعداد للرياضيات  
لزم االستعداد للرياضيات التعرف على نظام األعداد و حفنة من التقنيات األرقام والقياس، وي

 .الرياضية، والقدرة على حل المسائل الكمية والفراغية في مواقف مختلفة

ل وحديثهم واهتماماتهم وقدراتهم وانماط المشاهدة واالستماع المستمر لسلوك األطفا :المالحظة  
 .تطورهم، ويتم ذلك من أجل تقويم تطور وتعلم األطفال والتعرف على احتياجاتهم

تصرف طبيعي تلقائي يقوم به االطفال بتحفيز داخلي ، ويمتاز لعب األطفال بالخيال  :اللعب  
م األطفال بالتعبير عن واالكتشاف والمتعة واحساس بالتعجب ليضفي خبرة متميزة لهم ، ويقو

 .أفكارهم ومشاعرهم وفهم انفسهم واألخرون والعالم من حولهم من خالل اللعب

توجه تعليمي مبني على طبيعة الطفل التي تميل الى التعرف على  :التعلم القائم على اللعب  
 العالم من حوله من خالل اللعب، وتقوم معلمة الروضة باالشتراك في اللعب، وتوجه تخطيط
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واتخاذ القرارات واتصال األطفال، وتدفع استكشافات األطفال باستخدام التعليق واالبتكارية 
 .ووضع التحديات

 .القدرة على متابعة والتحكم في االنفعاالت والسلوك والتركيز :التنظيم الذاتي  

وتكون المهارات  ،في كل مجال من مجاالت التطور قدرات وكفاءات وعمليات :المهارات  
 .رق األساسية للتعلم التي تظهر في األعمار األولى و تكبر مع الوقتالط
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  الفصل األول
  لربامج وخدمات الروضة لتخـطيطا

  
  قدمةامل

إن التحدي الحقيقي أمام معلمة رياض األطفال هو تقديم خدمات 
ويتطلب نجاح المعلمة في  ، عالية الجودة للطفل داخل الروضة، تعليمية

ن خالله م عف امتالك مهارات التخطيط الجيد التي تستطيتحقيق هذا الهد
بينهم، ويسهم في  الفردية الفروقما يتمشى مع تلبية احتياجات األطفال ب

المعايير القومية وهو ما ورد تفصيالً وإجماال بوثيقة اف قدراتهم، كتشا
  .في مصر لرياض األطفال

تنفيذ، ورسم صورة واضحة وعملية التخطيط تستدعى وضع أهداف في برنامج قابل لل
للمستقبل، وتحديد الخطوات الفاعلة للوصول لهذه الصورة، وتنظيم األزمنة واختيار األولويات، 

وهذه العملية تعتمد على حصر لإلمكانيات والموارد المتوفرة، ودراستها وتحديد اجراءات استغاللها، 
  .لتحقيق األهداف المرجوة خالل فترة زمنية محددة

  ستيفاء معايري هذا االاملعلمة إل حتياجاتإ
  مهارية  معرفية

 مراحل وخصائص نمو الطفل -

  االحتياجات التربوية للطفل -
أدوات ومقاييس تحديد احتياجات  -

 األطفال

 أنواع وطرق التخطيط -

نواتج محتوى المنهج و معايير -
  *التعلم

  الفروق الفردية لألطفال -

  الفرق في تعلم األوالد والبنات -
  الموجهةو الحرة طةأنواع األنش -

م أدوات ومقاييس متنوعة لتحديد استخدا -
  االحتياجات لألطفال

في ضوء  إعداد خطة أسبوعية وشهرية وسنوية -
  احتياجات وميول األطفال

 م أنشطة اثرائيةيتصم -

  .ل الخطط طبقا للمتغيرات اليوميةيتعد -
ة، تحقيق التوازن بين األنشطة الحرة والموجه -

هادئة والصاخبة، والفردية والجماعية، وال
  والخارجية والداخلية

                                                        
 .2008راجع نواتج التعلم في وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال،  *

ج هناك احتياج إلى نموذ
تربوي جديد ينتقل باألطفال 
من التعليم إلى التعلم وذلك 

لتنمية اإلبداع ومهارات 
التفكير الناقد والتعلم الذاتي 
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  *:خصائص أطفال الروضة
تهدف الخبرات المختلفة التى تقدم في مرحة الطفولة المبكرة إلى تحقي النمو الشامل 

المتكامل للطفل، مما يتطلب ضرورة إلمام المعلمة بمفهوم النمو المتكامل وخصائصه ومراحله 
  :حتى تتمكن من

 بجوانبه المختلفة متكامل نموسات التى تسهم في تحقيق والممار توفير األنشطة.  
 وتوفير انشطة تربوية تدعم تطور ونمو تهيئة البيئة التربوية والنفسية المحفزة على النمو ،

 .سليمةالطفل تكون متوازنة و

  ممارسة التضمين في القاعة حتى يشترك جميع األطفال في األنشطة رغم االختالفات في
 .اتالقدرات والمهار

 توفير المواد التعليمية واألنشطة التي تحترم ثقافة وخصائص األطفال. 

  مراجعة الكتب والقصص واألنشطة للتأكد من عرض صورة األوالد والبنات بشكل
  .متوازن

 تدعيم تفرد الطفل والحفاظ على شخصيته المميزة. 

 الطفل في هذه المرحلة التعامل السليم مع تحديات وتساؤالت. 

  االجتماعي، / الطفل الجسديوالعوامل المختلفة التي تؤثر في نم مراعاة
  .العقلي/االنفعالي

 

                                                        
المعرفي، / االنفعالي، والعقلي/ الحركي، واالجتماعي/ف على المزيد عن خصائص نمو أطفال الروضة الجسميللتعر *

  :راجعوما يرتبط به من مظاهر وممارسات 
الحقيبة التدريبية في جمهورية مصـر العربيـة،   ". نمو الطفل المتكامل: "مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة -

 .نيالكتيب الثا. 2003-2006
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  مظاهر النمو اجلسمي احلركي يف مرحلة الروضة

  لروضةا خصائص طفل

  يظهر الطفل تطورا في مستوى النشاط والتحمل والتنوع في االنشطة التي يهتم
 .رع من المرحلة التى تسبق الروضةيسير النمو العضلي بمعدل أس باالشتراك فيها، و

 يزداد اهتمام الطفل بااللعاب الجماعية.  
  تزداد قدرة الطفل على التحكم في األطراف. 
 التعبير عن مشالعرهم ، ويتمكن الطفل من تزداد قدرة الطفل على االتزان الحركي

ة بشكل حركي والحركة مع الموسيقىواتساق الحركة مع االيقاعوعمل االنماط الحركي
 .مع الموسيقى والعمل مع اآلخرين في الرقص الجماعي واألنشطة الحركية

 يمارس المهارات الحركية المتعددة كالجرى والمشي والقفز والتسلق والرمي واللقف. 
  تزداد قدرة الطفل على أداء الحركات التى تحتاج إلى تناسق حسي حركي. 
 اصة المستقيمة منهايميل الطفل إلى ممارسة أنشطة يدوية ورسم الخطوط خ. 
 يمكن للطفل بناء نماذج بسيطة بالمكعبات. 
 يتحرك الطفل حركة دائمة. 
  تزداد قدرة الطفل على تحقيق التآزر العضلي البصري. 
 تزداد قدرة الطفل على التحكم بحركة األصابع واليد. 
  تتنامى قدرة الطفل على االستماع وتحديد مصادر وأنواع النغمات الموسيقية، كما

تتطور مهارة الطفل في استخدام اآلالت الموسيقية واستكشاف ومحاكاة االيقاعات 
 .وتكرارها

 
  احلركي يف مرحلة الروضةر املعلمة يف حتقيق النمو اجلسمي دو

 تشجيع األطفال على الحركة والنشاط مع مراعاة المراقبة والتوجيه. 
 تنظيم فترات للراحة والنشاط. 
 التآزر الحسي الحركي العصبي مثلناسق ويق التتوفير أنشطة وممارسات لتحق: 

o  وفيها تختار المعلمة قائد ويصطف األطفال خلفه، ويحاكون " إتبع القائد"لعبة
كل تحرك أو حركة يقوم بها، ويمكنه المرور من فوق الكراسي والنط منها أو 

التآزر، هذه اللعبة تدربهم على التنسيق والمرور من تحت المناضد، و
 .لغوناذا شارك فيها البوخصوصا ا
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o  االستماع الى الموسيقى ذات االيقاعات البسيطة بحيث يقوم األطفال بالتصفيق
أو المشي مع األيقاع، ويتعلم منها األطفال األنماط الموسيقية ، واشتراك 

 .البالغين يحفز األطفال على مهارات العضالت الكبرى
o ن األلعاب التي تشجع رمي الكرة في اتجاه اناء أو نقطة على الحائط م

واشتراك البالغين يحفزهم على  األطفال على التركيز وزيادة التآزر،
 .االستمرار والتدريب على المهارة

  اعداد برامج خارجية وداخلية لتوفير فرص لالختيار ومساحات كافية من الوقت
 .والمكان لالكتشاف، وتوفير المواقف لتدريب مهارات العضالت الكبيرة

 واألدوات المختلفة ، فاللدائن لينة تساعد على تشكيلها ولكنها والصلصال للدائن توفير ا
 .كثيفة وذات مقاومة فيمكن قطعها، وهي مناسبة لتدريب العضالت الدقيقة

  تكامل أنشطة تدريب العضالت الكبيرة والدقيقة مع أنشطة المجاالت األخرى من
 :المنهج مثل

o تحركات شاط يقوم األطفال فيه بمحاكاة يمكن اضافة ن عند دراسة الحيوانات
 .القطة مثال أو الزحف مثل الثعبانوهكذا

o  عند دراسة المناسبات القومية يمكن لألطفال المشي االيقاعي في مجموعات
 .بمصاحبة الطبول مثلما تفعل كتائب الشرطة اثناء االستعراضات

o فال يمكن دلراسة الحساب عن طريق عمل كرات من الصلصال ليقوم األط
 اضافةبعدها، كما يمكنهم عمل اشكال هندسية مختلفة في انماط، ويمكن 

نصيب أحد األطفال من الكرات على نصيب طفل آخر للتدريب على مفاهيم 
 .الجمع أو الطرح

 ليختار منها األطفال، ويمكن للمعلمة اقامة  توفير تسجيالت مختلفة من الموسيقى
تحديد اآلالت التي تصدر نغمات معينة، أو  عن سبب اختيارهم، أو حديث مع األطفال

توافق نقرهم بالعصي أو تصفيقهم مع االيقاع الموسيقي، ودعم اكتشاف االطفال 
لألصوات وتطور مهاراتهم عن طريق مشاركتهم في متعتهم وما يصدرونه من 

  .نغمات مبتكرة
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 مظاهر النمو االنفعايل االجتماعي

  يف مرحلة الروضة

  

  :ضةخصائص طفل الرو

 يميل الطفل إلى مشاركة الكبار والصغار والتعامل معهم.  
  نفسه بثقةيعبر الطفل عن. 
 نفسه ويصبح أكثر قدرة علىعلى  يزداد اعتماد الطفل 

 .أفعاله وأقل التفافا حول نفسه مسئوليةتحمل  
   إلى التعاون وإلى األلعاب الجماعية أكثر من قبلالطفل يميل. 
 االزمات والمشكالت تزداد قدرة الطفل على حل. 
 أو التعرف على مشاعر  يكتسب الطفل مهارة مساعدة اآلخرين مثل عرض خدماته

 .سلوكه اليثار اآلخرين، ويصبح كريما ومحبا لآلخرين اآلخرين والتحكم في
  يستطيع الطفل التعامل باحترام وإيجابية مع اآلخرين، كما يحترم متعلقات ومنتجات

ذوات قدرات مختلفة، ويبدأ في التعرف على االنماط اآلخرين، ويلعب مع أطفال 
 . الحقوقالشخصية من القصص ويكتشف الممارسات المرتبطة بالتعاون والعدل و

  يتكون عن الطفل الشعور بالتعاطف مع اآلخرين ، ويمكنه التعبير عن شعورة مع
االخطاء  البالغين وأقرانه، كما يبدأ في النظر للحياة من منظور مختلف، ويتعرف على

 .ويحاول تصحيحها
  يستطيع الطفل االصغاء الى وجهة نظر شخص آخر ويبدأ في قبول أفكار ومشاعر

فيتعامل معها، ويبدأ الطفل في التكيف إلرضاء اآلخرين واالنخراط في تختلف عنه، 
 .حوارات لتبادل اآلراء

 يه ويستمر في ن ، يتعلم الطفل أن يبدأ في الفعل وينهيميل إلى قبول القواعد والنظم
عمل ما حتى اذا كانت محاوالته محبطة، ويزيد قدرته على التأقلم مع التحديات 

 .واالخفاقات واستخدام استراتيجيات لتهدئة النفس
 نمو عند الطفل االتجاهات اإليجابية نحو العلم والتعلم، فهو يستطيع مجابهة التحديات ي

 اجة، ويخاطر في بعض األحيانوالتكيف مع االخطاء و، ويطلب المساعدة عند الح
لتعلم شئ جديد ويعبر عن الرضى والفرح عند انجازه عمل ما أو عند تعلمه مهارة 

 .جديدة
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  دور املعلمة يف حتقيق النمو االنغعاىل االجتماعي يف مرحلة الروضة

 توفير األنشطة التي تساعد األطفال على التعبير عن مشاعرهم. 

o مني شئ ما أكون حزينة عندما يضيع انني أيضا: " استخدام التعاطف "، 
فالتعاطف يمكنه زيادة الروابط بين البالغ والطفل عنما تكون خبراتهم 

 .متشابهة، وبالتالى تقل فيض المشاعر عند الطفل وتحرره لحل المشكالت

o كيف كان شعورك عندما احتل : " استشارة األطفال لحل المشاكل االجتماعية
 "صف؟ ماذا فعلت؟ وماذا كان يمكنك أن تفعل؟الطفل اآلخر مكانك في ال

وضيح شعوره ويفكر كيف  يحل تواالستشارات تمكن الطفل من مراجعة 
 .بنفسه مشاكله

o ماذا حدث : "تشجيع التفكير في األحداث والتي تؤدي الى تضارب في المشاعر
وهنا تقوم المعلمة بتحديد المشاعر " كيف شعرت؟"  عنما كنت تلعب بالكرة؟

، وبالتالي فإن توفير " أظن أنك كنت منفعل وقلق؟"بطة بالحدث، المرت
  .طفل تجعله يدرك المشاعر المختلطة وسببهاالمعلومات التي يحتاجها ال

  توفير مواقف للمدح والتشجيع واستحسان األداء الناجح من أجل تدعيم الثقة بالنفس. 

o وهذا "ريفاشكرا لكونك صادقا وش: " وصف الطفل باستخدام مفاهيم نفسية ،
  .يحفز الطفل على تعامله مع أقرانه باحترام وكرامة 

 توفير فرص للتفاعل اإليجابي مع األقران. 

o  توفير فرص لألطفال ذوي النزعات القيادية النقاذ أقرانهم، فمثال عند وقت
الطعام يمكنهم اعداد المناضد بالصحون واألكواب، وذلك يساعدهم على 

وتوازن نوازع القيادة مع توفير الخدمات لآلخرين  المبادرة بخدمة اآلخرين، 
 .يجابيةور المهارات األساسية للقيادة اإلتط

o  دعوة األطفال لمشاركة أفكارهم مع األقران، والتعاون في األفكار والمواد
المتاحة، وعندما تتطور قدراتهم في التعاون تزداد قدرتهم على التفكير قبل 

 .القيام بعمل ما

o فل لعمل شئ ما بدون أن يتطوع لذلك، وذلك ألن بعض يمكن تحديد ط
األطفال يريدون المشاركة في األعمال ولكنهم ال يريدون التطوع بذلك، وهذا 

  .أيضا يشجع مهارات مساعدة اآلخرين والقيادة
 تهيئة األنشطة والممارسات التى تساعد الطفل على الشعور واإلنجاز. 
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o كيف يا ترى نستطيع : " ل وحل المشكالتوالفضو توفر النموذج للتفكير الناقد
تصبح شريك لطفل اذا كان االصرار مطلوبا، " علب مع بعض؟جمع هذه ال

وتنفعل وتفرح عندما يستطيع الطفل انجاز أو اكتشاف شئ ما، فهذا يمثل 
الدعم االجتماعي المطلوب لمواجهة التحديات والمخاطر مع االستمرار في 

  .العمل الكتساب مهارة جديدة
 توفير الفرص لألطفال لتطوير مهارة ضبط النفس. 

o  ،أنا احتاج ان اوفق القطع "محاكاة الحوار الخاص ،هذه االحجية تصعب علي
ير بصوت فكتفال. ، فالحديث الخاص أداة هامة لضبط النفس"بشكل أبطئ قليال

عال يساعد على التحكم في المشاعر وتقليص الطاقة الشعورية وتوفير الوقت 
 .االستجانات للحدثلتغيير 

 تشجيع الطفل على المبادرة واإلقدام.  
 تدعيم شعور الطفل بتحمل المسئولية.  
  االهتمام باألنشطة القصصية والدرامية التى تسمح لألطفال بممارسة األدوار

 .االجتماعية
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يف مرحلة  مظاهر النمو العقلي املعريف
  الروضة

  

  :خصائص طفل الروضة

 ستطالعيسيطر على الطفل حب اال.  
 تزداد قدرة الطفل على التركيز.  
 يستخدم الطفل جمل سليمة.  
 يمتلك الطفل مفردات متعددة ومتنوعة تمكنه من التعبير عن المواقف واألشياء. 

 تزداد قدرة الطفل على اكتساب مهارات االستعداد للقراءة والكتابة والرياضيات.  
 يستخدم صيغ االستفهام بشكل أفضل من ذي قبل.  
 ند روح الفكاهةتظهر ع.  
  يميز إلى حد ما بين الخيال والواقع. 

 يمكن للطفل حل مشكالت بسيطة. 

 يدرك بعض العالقات المكانية والزمنية. 

 يمكن للطفل إجراء عمليات التصنيف والمقارنة وترتيب األشياء وتسلسلها. 

 يالحظ الطفل أوجه الشبه واالختالف بين األشياء. 

 نتاجات والتفسيرات البسيطةيمكن للطفل تقديم بعض االست . 
 

  يف مرحلة الروضة عقلي املعريفدور املعلمة يف حتقيق النمو ال

  غنية تعليمية محفزة تحسن االبداع والمبادرة عند أطفال الروضة، و توفير بيئة
  .، والتي تدعو للتساؤل واالكتشاف بالموارد واألدوات والمثيرات المختلفة

 التجريب واالكتشافإتاحة الفرص لألطفال للفحص و. 

o  ليكتشفها الطفل ويقوم عليها استخدام مراكز التعلم لتقديم المواد الجديدة
بالتجارب المختلفة، فيمكن وضع األدوات واألشياء الغير تقليدية، وتشجيع 
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الطفل على االكتشاف بتوفير مواد تساعد على اكتشافات عالقات وروابط 
 .جديدة بين األشياء وتفسيرها

o كن العلوم ووضع بها أسياء من الطبيعة مثل عش للطيور واالحجار توفير ر
 .والزهور

o  دعوة األطفال الحضار أشياء للقاعة وتوضيح عملها وكيف تستخدم ثم تشجيع
  .باقي األطفال على طرح األسئلة 

 ويساعد ذلك على خلق بيئة عن تساؤالت األطفال  بجدية اإلجابةاالستماع باحترام و ،
ا الطفل حرا للتعبير عن أفكاره ، ويتعلم األطفال طرق طرح األسئلة آمنة يكون فيه

أنا ال " عندم من البالغين، واذا عجزت المعلمة عن اجدابة األسئلة فيمكنها اعالن ذلك، 
وبذلك توضح انها على , "أعرف ، ولكننا من الممكن أن نحاول اكتشاف اإلجابة سويا

 .مهما كانت غرابتهاعلى األسئلة  استعداد أن تتعلم مثلهم، ويجب أن تجيب

 والتأمل تشجيع األطفال على الحوار والمناقشة والنقد وإبداء الرأي. 

o  ،التعقيب على ما يقولونه األطفال باستخدام األسئلة المثيرة توسع مداركهم
فمساعدة األطفال على متابعة فضولهم مع توفير فرص االستكشاف يحفزهم 

 .على وصف وتفسير ما تعلموه

o  كيف عرفت " أو " كيف يمكنك التعرف على األحداث التالية؟"نسأل الطفل
 "ذلك؟

 تكامل انشطة مجاالت المنهج المختلفة مع  فرص تنمية التفكير واللغة مثل: 

o  عند تنظيم الرحالت الميدانية يمكن للمعلمة اعداد االطفال بطرح أسئلة عصف
تدون ما قاله األطفال ارة خارطة للزين الرحلة، ثم تقوم باعداد زهني عن مكا

التوضيحية، ويمكن لالطقال تحديد األماكن التي  بالصور أو الرسومات
يفضلونها، وبعد الرحلة يمون هناك سجل يمكن الرجوع اليه لمناقشة 

 .األحداث، ويمكن تحليل ومقارنة التوقعات والذي تم بالفعل

o جيا أفكار األطفال، يمكن للمعلمة مناقشة الخيارات عند تخطيط األنشطة ، وتس
مع األخرين لتحديد اولوياتهم " المقابالت"ويمكنها تحديد بعض األطفال الجراء 

رسوم ، ويمكن التكامل مع الرياضيات هنا عن طريق حصر االختيارات في 
بيانية واستخدام البيان الختيار النشاط المفضل للجميع ومناقشة النتائج اذا 

  .االفضلية تعادل اثنين من االختيارات في
 توفير فرص لألطفال للمطابقة والمقارنة والتفاضل والتصنيف ، مثل: 
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o للمعلمة طرح الرمل، ويمكن  المختلفة في صندوق توفير اكواب ذات االحجام
ما : أسئلة عند اختيار الطفال للعلب باألكواب عن العالقات في األحجام مثل

لعة صغيرة؟ المواد الكوب األكبر حجما؟ من ستختار من األكواب لصنع ق
واألسئلة تساعدج األطفال على التعرف على المفاهيم الرياضية المرتبطة 

 .باألحجام

o  من الفئات المختلفة ليلعبون بها، ورقية العمالت صور من التوفيركمية من
، ويمكن محاكاة المحالت والبيع والشراء، وكذلك توفير العمالت المعدنية
 .ة ذات القيم المختلفةوتصنيف البضائع ألنواع مختلف

o  منهج الروضة الى أنشطة التصنيف والمطابقة مثلتكامل أجزاء أخرى من: 

 عالم أو اآلالت الموسيقيةاستخدام صور الحيوانات، أو صور األ -

األشكال الهندسية مثل الدوائر والمثلثات والمربعات أو الفراغية مثل  -
 .االهرام والكرات والمكعبات

ظالل المختلفة لنفس اللون تدريب األطفال على واستخدام الاأللوان  -
 .ترتيب األلوان كي تتدرج من الفاتح الى الغامق

تمأل المعلمة البرطمانات بالرمل و الحصى وقطع الخشب وتطلب من  -
األطفال اختيار البرطمانات التي تصدر نفس الصوت، او ترتيبها من 

 .األعلى صوتا الى االهدى

مياه بالسكر أو الملح أو الخل وتطلب في برطمانات صغير تخلط ال -
من األطفال التعرف على الطعم هل هو ملحي أم حاذق وتصنيف 

  .  البرطمانات عن طريق التذوق
 وزيادة مهارات االستعداد للقراءة تشجيع األطفال على االطالع وقراءة الصور: 

o تشجيع األطفال على االمساك بالكتب والنظر الى الصور. 

o  ثم الشارة ايها في األوقات  األماكن الهامة بالقاعة، سماءالالفتات بأوضع
المناسبة، فهذه الالفتات تجذب االنتباه وتؤدي الغرض منها، والكلمات 

المطبوعة ذات معنى لألطفال في بيئة التعلم تقرب العالقة بين الكالم المسموع 
 .والمكتوب

o مها األطفال أثناء يستخد اثناء اللعب االيهامي يمكن للمعلمة توفير مطبوعات
التمثيل، فمثال يقوم الطفل بقراءة قائمة الطعام في المطعاه عند تمثيلة لدور 

الزبون، ثم يقوم الطفل الذي يمثل دور النادل بتسجيل الطلبات في دفتر خاص 
   .بذلك، وهذا يرسخ مفهوم الكلمات المطبوعة عند الطفل
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 االهتمام بألعاب الكالم واألحجيات الكالمية. 

 مثال.بول الجديد من أفكار األطفال وتقديرها وعدم االستخفاف بهاق ،: 

o  للتعرف  نهاطروحالتي ياستغالل فضول األطفال الفطري لعمل قائمة باألسئلة
وما يريدون التعرف عليه، ويمكن للمعلمة تشجيع األطفال  على اهتماماتهم

العائالت  على االكتشاف أثناء اللعب وعن طريق البحث واقامة مقابلة مع
 .وافراد من المجتمع للتوصل الى االجابات

o وتدعوهم للتفكير األعمق فيما اكتشفوه،  تعلق المعلمة على اكتشافات األطفال
اذا تعرفت على عدد األوالد الحاضرين فكيف تساعدك : "ومثال لذلك أن تسأل

 هذه المعلومة على اكتشاف عدد الغائبين؟

 األطفال، مثل دوافع حب االستطالع لدى استثارة: 

o  ،أنا أتساءل عما يحدث اذا " طرح األسئلة التي تساعد األطفال على التفكير
حركت هذا المكعب الكبير؟ هل تتوقعوا أن يطفو أم يغوص في الماء؟ ماذا 

 "تفعل كي تجعل الريشة تغوص في الماء؟

o تشجيع األطفال على سؤال بعضهم عن المعلومات. 

 وحل المشكالت ، مثل ع على اإلبداعشجتوفير المناخ التربوي الم: 

o كيف نستطيع توسيع العمارات؟ كيف نستطيع جعل شئ : عرض المشكلة
"  يغوص يطفو؟ كيف ننقل المكعبات عبر القاعة بدون أن نلمسها باأليدي؟

وبالتالى يحاول الطفل حل المشكلة والتفكير بشكل منطقي مع استخدام اللغة 
 .لتمثل تفكيره

o فادي استخدام االجابات أو االيماءات التي تمثل أن اإلجابة تحاول المعلمة ت
هذه فكرة مثيرة جدا؟ : "صحيحة أو خاطئة،  وتستبدل هذا باجابات مثل

وعندما يقوم األطفال باكتشاف وتجريب األفكار، يمكنهم االنتقال الى فكرة 
جديدة عند فشل المحاوالت، وتساعد على تنمية قدرتهم على حل المشكالت، ، 

ويجب الحرص ألن األطفال يتابعون ردود فعل الكبار واذا قاموا بتوصيل 
فكرة أن الفعل خاطئ أو صحيح يقطع حبل تفكير األطفال ويمنعهم من 

 .مواصلة التفكير
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o ماذا يحدث اذا اضفنا الماء الى العجائن؟ ، : يجب طرح أسئلة توقعية مثال
ين االفتراضات عن النتائج وذلك ألن اسئلة التوقع هذه تدعو األطفال الى تكو

 .لتغيير ما

6
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 الربنامج اليومي يف رياض األطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :البرنامج اليومي المخطط جيدايساعد على
 تحقيق النمو الشامل المتكامل للطفل.  
 إشباع حاجات الطفل المختلفة. 
 تشجيع الطفل على التعلم الذاتي. 
 حرتحفيز الطفل على تحمل المسئولية واالختيار ال. 
 إكساب الطفل مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين. 
 إشعار الطفل باألمن واألمان. 
 تعويد الطفل على االنتظام ضمن برنامج أو روتين معين. 
 إكساب الطفل المفاهيم المرتبطة بالزمن. 
  

 :فترات البرنامج اليومي
 فترة االستقبال. 
 اللقاء الجماعي/ فترة الحلقة. 
 الملعب/ ءفترة العب في الفنا. 
 فترة الوجبــة. 
 فترة العمل الحر األركان فترة العمل العرفي األركان. 
 فترة اللقاء األخير. 
 فترة التوديع. 

يعد البرنامج اليومي نظاما منهجيا وضـابطًا علميـا   
إليقاع العمل اليومي في رياض األطفال في إطار مـن  

والتكامـل،   المرونة، والثبات، والتـوازن، والتنـوع،  
ويـتم تنظـيم البرنـامج اليـومي     . وحرية االختيار

وتقسيمه إلى فترات بطريقة متوازنة ومرنة تسـاعد  
.في تلبية حاجات األطفال
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  :توازن األنشطة والجلسات في البرنامج اليومي للروضة

يئة التعلم تعتمد على مبادئ نمو الطفل والتكيف للبيئة المحيطة والتخطيط الجيد للتأكد تصميم ب
، كما )الجسمي والحركي واالجتماعي والمعرفي( طور األطفال في المجاالت المختلفة من ت

ولية ، فاالطفال يختلفون من ناحية خبراتهم األالفردية لألطفالترتبط باالحتياجات والقدرات 
والبيئة الجيدة تحفز جميع األطفال الكتساب وتدرج تطورهم واساليب تعلمهم واهتماماتهم،

 :عرفة وتفهم بتوفير فرص مختلفة مثلالمهارات والم

 االكتشاف والتفاعل مع المواد والخامات المختلفة 

 التفاعل ما بين األطفال ومع المعلمة لتحسين المهارات االجتماعية 

 تطوير مهارات اللغة والتواصل 

 التفكير والتخطيط وحل المشكالت 

 تكرار األنشطة لزيادة تمكن األطفال 

  مبيئة صحية وداعمة للتعل
 تحفز مشاعر الثقة بالنفس وباآلخرين والكفاءة واآلمان وقيمة الذات 

  التأكيد على متعة التعلم من خالل التعمالت االجتماعية واقرار انجازات األفراد
 والمجموعات

 حركية و االجتماعية والمعرفية-تشجيع اتخاذ القرارات في المواقف المادية وحس 

 ية والتي تنعكس في األنشطة والموادالتعرف واحترام االختالفات الثقاف 

 توفير انشطة متوازنة وجلسات مختلفة في البرنامج اليومي كما هو موضح في الرسم:  
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  في كل فترة من فترات البرنامج اليومي دور المعلمة
  

  فترة االستقبال
  .الحضور إلى القاعة قبل وصول األطفال 
استقبال األطفال ببشاشة وابتسامة حنونة  

 .ةودافئ

 .االستماع لألطفال والسؤال عن أحوالهم 

التأكد من وضع بطاقة الحضور على اللوحة  
 .من قبل الطفل

التأكد من وجود جميع األدوات والوسائل  
 .التى ستستخدم في اليوم

النشاط / تهيئة األطفال لفترة الحلقة 
  .الجماعي

  فترة الحلقة  
تزويد األطفال بإرشادات مبسطة واضحة عن  

  ..النشاط الجماعي/ قةنشاط الحل
النشاط الجماعي باإلعالن عن /بدء فترة الحلقة 

 .موضوعها

الخبرة بطريقة مشوقة /عرض الموضوع 
 .وبخطوات متسلسلة

إفساح المجال لمشاركة جميع األطفال في نشاط  
 .الحلقة

استغالل المواقف الطارئة في فترة الحلقة لتدعيم  
 .تعلم الطفل

مكان والموارد توفير األمن والسالمة في ال 
 .المستخدمة

  .الجماعي في نهاية اليوم/ تقييم نشاط الحلقة 
      

  فترة اللعب في الخارج
اختيار األجهزة والموارد واألدوات المناسبة  

  .لألطفال ولموضوع الخبرة
التأكد من خلو المكان من المخاطر والعقبات  

 .التي قد تؤذي األطفال

ة التأكد من توفر شروط األمن والسالم 
 .والمتانة في األلعاب

تقديم اإلرشادات والقوانين الخاصة باللعب  
 .في الخارج

 .التأكد من مشاركة كافة األطفال في اللعب 

 .مالحظة األطفال وتقيمهم أثناء اللعب 

إنهاء فترة اللعب بطريقة مرنة وإعطاء  

  فترة الوجبـــة  
  .يق لفترة الوجبةالتخطيط الدق 
التأكد من النواحى الصحية قبل وبعد تناول  

 .الوجبة

 .الجلوس مع األطفال ومشاركتهم في تناول الوجبة 

 .تذكير األطفال بآداب تناول الطعام 

تشجيع األطفال على استخدام عبارات الشكر  
 -من فضلك -لو سمحت(واالستئذان والسؤال 

 ..).تفضل -شكرا

 .ناول الوجبات الصحيةتشجيع األطفال على ت 

 .العمل على ربط الوجبة ببعض األنشطة  

تذكير األطفال بعملية تنظيف المكان وترتيبه بعد  
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  .االنتهاء من تناول الوجبة  .الطفل الوقت الكافي لالنتقال لنشاط التالي

  فترة العمل
  التعليمية المراكز الحر في 

وعرضها  وفير األدوات المناسبة لكل مركزت 
  .بشكل جذاب

ستها شطة التي سيتم ممارالتخطيط الدقيق لألن 
 .في كل مركز تعلم

وإضافة مواد  مراعاة التوازن بين المراكز 
 .جديدة

تشجيع األطفال على االستمرار في العمل  
 .وإنجازه

 .توسيع نطاق تعلم كل طفل وممارساته 

فحص المواد والخامات بكل مستمر للتأكد من  
  صالحيتها

بين كيفية تنفيذ وضع إرشادات واضحة ت 
  .األنشطة في المركز

 .طفل على حدة أثناء لعبة في المركز كلتقيم  

التدخل في عمل الطفل إذا طلب ذلك أو إذا  
 .استدعى األمر فقط

 .تشجيع األطفال باستخدام عبارات المدح 

 .راقبة األطفال أثناء العمل بالمراكزم 

باستمرار للتأكد من مدى  لمراكزتقييم أنشطة ا 
مناسبتها لحاجات األطفال على إعادة األدوات 

  .الخامات إلى أماكنها وترتيب المركزمواد ووال

  فترة اللقاء األخير  
التخطيط ألنشطة اللقاء األخير بحيث تلبي  

  . حاجات الطفل
 ..التدريب على األنشطة قبل تقديمها 

اختيار وإعداد األدوات والوسائل المناسبة  
 .للقاء

تنويع األنشطة التي يتم تقديمها في اللقاء من  
صابع والكالم، وحكى أناشيد، وألعاب األ

 .القصص

مراعاة اختيار األناشيد مع األطفال وإشاعة  
 .جو من البهجة

تقديم القصة بعد التدريب على روايتها  
  .وتوجيه أسئلة حول مواقفها

    
  فترة التوديع  

  .توديع األطفال بطريقة فردية 
تهيئة األطفال الذين يبقون لحين وصول ولى  

 ..األمر لذلك

أللعاب أو البرامج التلفزيونية أو توفير بعض ا 
 .الكارتونية لحين حضور ولى األمر

التأكد من توفر األمن والسالمة في غرفة  
 .انتظار األطفال إن وجدت
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  ثانيالفصل ال
  مالتعل التعليم وإدارة مواقفأساليب 

  
  قدمةامل

جاءت  المحرك الرئيسي للعملية التربوية داخل مؤسسات رياض األطفال المعلمة هي
لتغير من طبيعة دور المعلمة وتكسبها ادوار جديدة من خالل  المعايير القومية لرياض األطفال

قدراتها على التخطيط الجيد وحسن إدارة الوقت والتنوع واستخدام أساليب تعليمية متنوعة 
تراعى احتياجات األطفال وتتيح فرص متكاملة لجميع األطفال وتشجعهم على التفكير الناقد 

واإلبداعي وما يصاحب ذلك من ممارسات وأنشطة يجب أن تقوم بها المعلمة ومهارات 
  :األمر الذي يتضح من خالل اآلتي. ومعارف يجب أن تلم بها

  ستيفاء معايري هذا االاملعلمة إل حتياجاتإ
  مهارية  معرفية

 أساليب تعليم وتعلم األطفال -

 حقوق الطفل  -

فال العاديين الفروق الفردية بين األط  -
وذوي االحتياجات الخاصة والبنات 

  واألوالد
  األركان التعليمية  -
  مصادر التعلم  -
   المشاركة في التعلم  -
 أنماط التفكير وأساليب تنميتها -

 ل افاألطتعزيز  أساليب -

 دمج ال -

المفاهيم والمهارات األساسية  -
المرتبطة بنواتج التعليم ومحتوى 

  المنهج
  العامة لرياض األطفال األهداف  -

 اختيار االسلوب المناسب للموقف التعليمي 

 إدارة الوقت -

 االتصال والتواصل مع األطفال  -

  استخدام الوسائل المعينة  -
  توظيف الخامات والمواد المتاحة في البيئة    -
 .تنفيذ األنشطة التعليمية بمشاركة أولياء األمور  -

مية داخل القاعة الربط بين الخبرات التعلي  -
  وخبرات األطفال الحياتية

  إعداد أنشطة بديلة في ضوء الظروف الطارئة  -
الحوار والمناقشة  لدعم للتفكير الناقد   -

 واالبداعى

  حل المشكالت  -
توظيف طاقات األطفال وخبراتهم في تنفيذ   -

  األنشطة
  تنمية الذكاءات المتعددة    -
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ء الموهبة اكتشاف الطفل الموهوب واثرا  -
  وتعزيزها
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  طرق العرض
  
  
  
  
  
  

ما تبدأ المعلمة البرنامج اليومي في الروضة بتجميع األطفال حولها لتستعرض  عادة
معهم أنشطة البرنامج المتوقع ممارستهم لها من خالل اليوم، وتوضح طريقة سير فقرات 

  .اليوم، وتثير اهتماماتهم وذلك من خالل اإللقاء المباشر

لمة بالغ األهمية وخصوصا عندما تعلق على او توضح للطفل موقف وعروض المع
  .جديد، وقد ترتبط العروض استخدام الفيديو من ضمن انشطة اليوم

وتستدعى كل انواع العروض التخطيط الجيد وباالخص اذا كان المحتوى به 
ن معلومات معرفية جديدة على األطفال، فكل هذه العروض ترتبط بجزء أو مؤشر محدد م

المنهج،وعليها تعديل الجزء الى اهداف اجرائية، ثم تحدد ما يعرفة األطفال مرتبط بالمؤشر 
  .وتحدد االجراءات التي تساعدها على تقييم نجاح العرض والتقدم في التعلم

وتكون العروض مؤثرة اذا كانت تشاركية وحيوية، فتقوم المعلمة بالتخطيط لطرق 
يق تقنيات طرح األسئلة لجذب انتباه الطفل، ويجب اشراك األطفال في عروضها عن طر

األخذ في الحسبان االدوار التي يقوم بهاالطفل اثناء اللعب، كما يمكن للمعلمة تبادل األدوار 
  .مع األطفال فيقوم أحد االطفال مثال بمراجعة خطة االنشطة مع اقرانه متقمصا اداء معلمته

الحظة  وتفهم وتسجيل احتياجاتهم معلمة وقت التفاعل مع األطفال لمتستخدم 
واهتماماتهم، وان تبني على اسئلتهم وافكارهم بشكل مستمرالثراء األنشطة والمواد 

  .المستخدمة في مراكز التعلم

   



 

 28

 

  
  

  الحوار والمناقشة
  
  
  
  
  

نهـا  تحققه المعلمة من تفاعل إيجـابي بي يرتبط نجاح المواقف التعليمية في الروضة بمدى ما 
ال، ذلك التفاعل غالبا يتطلب مشاركة المعلمة لألطفال أثناء ممارستهم لألنشطة المختلفـة  طفوبين األ
ر فيها من مناقشات وتبادل لآلراء، وتتعلم معلمة الروضة كيف تجذب األطفال مـن خـالل   وما يدو

ل األنشطة وتصميم بيئة التعلم، وذلك مبنيا على معرفة األطفال وفهم اهتماماتهم وقدراتهم مـن خـال  
وتتعلم ايضا من خالل االستماع الى محادثاتهم مع بعضهم البعض أو عنـدما يتحـدثون   المالحظة، 

  .معها
مع األطفال قد يكون بشكل لفظـي   وتتحلى معلمة الروضة بمهارات مختلفة للتفاعل

، والمعلمة تبتكر البيئة المريحة لألطفال للتعبير عن مشـاعرهم عـن   مباشر أو غير مباشر 
وتسـأل المعلمـة   .اء على أدائهم وتشجيعهم وتقبل أفكارهم أو توجيه أسئلة إلـيهم الثن طريق

 األسئلة التي تطلق التفكير وتشجع الفضول وتسألهم أسئلة ليستمروا في المهام التي يؤدونها،
  .وقد يأخذ التفاعل شكل الشرح والتلقين وإلقاء التوجيهات أو النقد لبعض سلوكيات األطفال

  :ضيحي التالي نخلص هذه التفاعالتوفي الرسم التو
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  القصة رواية

  

  

  

  

  

تعد األنشطة القصصية من أكثر أنشطة المنهج التي تحظي باهتمام كل مـن األطفـال   
وغضبا  وترقبا والمعلمة نظرا ألنها توفر وسطًا جذابا لألطفال يحرك انفعاالتهم فرحا وحزنًا

والقصة من . لنقل الخبرات الحياتية وإثارة الخيالورضا، كما أن هذا الوسط يوفر بيئة ثرية 
األدوات التي تسهم إلى درجة كبيرة في تكوين شخصية الطفل وتربية ذوقه وتهـذيب خلقـه   

  .وتكوين أنماط السلوك المرغوب

،ويستطيع األطفـال تقـدير   من خالل القصصولمجتمعهم يتعلم األطفال القيم الثقافية 
ـ  ة مثـل الشـجاعة والفكاهـة والبطولـة، كمـا يبـدأ       الخصائص الصالحة البطال القص

األطفااللخصائص التي يمتلكونها، ويتعلم األطفال المعلومات عـن الثقافـات والحضـارات    
األخرى من القصص، ويتعرفون على القواسم المشتركة بين شعوب العالم وتظهـر عنـدهم   

  . امكانية تفهم الشعوب والئأماكن األخرى

عاتقها مهمة اختيار القصص التى تقـدمها لألطفـال، فـي    ومعلمة الروضة يقع علي 
المطالعـة  / القـراءة  مركز تعلمالفترة المخصصة لذلك في البرنامج اليومي، أو تضعها في 

ودور المعلمة ال يتوقف عند اختيار القصة ومجرد سردها، ولكن عليها أيضا أن تكون ملمة 
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من المعلمات الالئي يقدمن القصـة بطريقـة    بكيفية روايتها، فراوية القصة فن تفتقده الكثير
  .تقليدية تبعث الملل والفتور وتجعل األطفال يعزفون عن االستماع إليها والتفاعل معها

وفيما يلي عرضا ملخصا للمعايير التي ينبغي أن تراعهـا المعلمـة عنـد اختيارهـا     
اليتها فـي تحقيـق   للقصص التي تقدمها لألطفال، كذلك خطوات رواية القصة التي تحقق فع

  .أهداف المنهج كما نعرض أيضا لكيفية تقويم النشاط القصصي

  :عند اختياري للقصة أراعي دائما
 أن تكون لغة القصة سهلة بسيطة ذات سجع بقدر اإلمكان.  
  نباتات، - حيوانات(أن تدور أحداثها حول شخصيات مألوفة لدى الطفل.(...  
 أن تتميز شخصياتها بالحركة والنشاط.  
 أن يكون عدد شخصياتها قليل.  
 أن تكون أحداثها منطقية تؤدي إلى نهاية طبيعية مقنعة.  
 أن يسود أحداثها العدل، وأن تكون نهايتها سعيدة.  
 أن تحتوى ازدراء بعض مظاهر الحياة اإلنسانية أو االستهانة بها.  
 أن تجنب القصص التى تعتبر العنف والقوة البدنية هما األسلوب األمثل لحسم 

 .المواقف

  
  القصة روايةنصائح ل
 قبل قراءتها على األطفال روايتهاويمكن التدريب على  -اعرفي القصة. 

  كوني جدية –اظهري الصدق. 

  وهذا ال يعني اصوات مفتعلة ومزيفة –ابدي الحماسة. 

  في االيماءات والصوت وتعبيرات الوجه  -كوني  مفعمة بالحيوية والحركة. 

 ستخدمي اصوات مختلفة للشخصيات المختلفة في القصة، اي ا -غيري في الحوار
 .تغيير اتجاه الوجة يمينا ويسارا للتعبير عن حديث بين شخصين ويمكنك

 استخدمي صوتك الحداث جو من الترقب واالنفعاالت مع تطور احداث القصة. 



 

 32

  استخدمي االشارات وتعبيرات الوجه النها تحسن من تخيل الطفل لألحداث ولكنها
 .ويمكنك التدريب على ذلك –ن تكون مناسبة وطبيعية يجب أ

  استخدام سرعات مختلفة لقراءة الكلمات ونبرات الصوت المختلفة ، عند تطور
احداث القصة، فالحوارات تبطئ من تطور األحداث بينما يقوم السرد باسراع احداث 

 .القصة

  القصصكرري وعظمي األحداث النها تعتبران المقومات األساسية لرواية. 

  هل تعتقون " أو " ماذا كانت االجابة في رأيكم؟:"اسألي أسئلة مثل –اشركي األطفال
اذا وهذه التقنية في طرح األسئلة تكون فعالة خصوصا " أنها سوف تجد ما فقدته؟

 .كان األطفال يستمعون لنفس القصة للمرة الثانية أو الثالثة

  :أن تكون خامة القصة منأراعي 
   .ك األبيض والملونالورق السمي ✍
  .القماش سهل الغسيل ✍
  .البالستيك المرن ✍
  .الكرتون السميك ✍
  .القماش والصوف والبالستيك الذي يشكل الشخصية ✍

  

  

  

  :كما أراعي 
  .الكتاب/ أن يكون الغالف ملونًا وجذابا ومعبرا عن عنوان القصة ✍
  .أن يكون العنوان واضح وبسيط ومثير ومختصر ✍
الرسوم معبرة عن العالم المحيط بالطفل، وأن يشغل الرسم جزء كبير أن تكون  ✍

  .من الصفحة، ويكون معبرا عن المادة المكتوبة
  .أن تكون الطباعة بحروف واضحة وكبيرة، والكتابة باللون األسود ✍
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.  أقرئي القصة بعناية أكثر من مرة 

).مواقف(حلل القصة إلى أجزاء متتابعة  

  ).المواقف(كر وفهم أجزاء القصـة تأكد من تذ
اختار األسلوب الخاص بالتعبير وتجسيد األحداث مستعينة بالتلوين الصوتى، 
واستخدام اليدين واألصابع، وتعبيرات الوجه حتى تنجحى في نقل االنفعاالت 

  .لألطفال
  .تدرب على الوقف المشوق أثناء الرواية

لقصة وادعى األطفـال للتجمـع فـي المكـان     استخدمي إشارات لإلعالن عن بدء رواية ا
  .بالمناس

  .يمكنك تعليق ملصقات مرتبطة بمواقف القصة وشخصياتها لتهيئة األطفال
  .استخدمى الموسيقي المسجلة، أو العزف على آلة إذا توفر ذلك

  .أبدأ بتعريف األطفال بالمؤلف وبعض المعلومات عن المكان والزمان الذى تدور فيه أحداث القصة
الكتاب، اللوحة الوبرية، جهـاز  /القصة نفسها: يمكنك االستعانة ببعض المعينات أثناء الرواية مثل

  ...، تسجيالت صوتية، العرائس، رسوم مكبرة ألحداث القصةOver headعرض رأسى 

  
  

  

  




 

 تأكد من تحقيق األهداف المرجوة من رواية القصة على النحو التالي:  
  .تركيب صور ألحداث القصة –.      ر القصة بالحركة والصوتوصف الطفل لعناص -
  .ترتيب أحداث القصة –.    إعادة سرد أحداث القصة باستخدام العرائس مثال -
  .تمثيل أحداث القصة –.                        اختيار عنوان مناسب للقصة -
  .عبير بالرسم عن القصةالت –.                         اقتراح نهاية مختلفة للقصة -

  تقويم النشاط القصصى
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  حل المشكالت

  

  

  
اسلوب حل المشكالت یتكون من سلسلة من 

ى ترشد حل المشكلة، وھي عملیة فیھا نحدد المشكلة االحداث التي تكون وحدة واحدة،  وھ
یعتمد أسلوب حل المشكالت ونحللھا ونقترح حلول ونختار خطة للفعل وننفذ الخطوة التالیة، 

موقف مشكل یشعر بھ الطفل، ویفكر  سؤال أوعلى تقدیم بعض موضوعات المنھج في صورة 
ار أفضلھا وأنسبھا ثم الوصول إلى فیھ، ویبحث في أسباب المشكلة واقتراح حلول لھا واختی

، وھذه العملیة تساعد األطفال على تولید األفكار واالستماع لألقران والمفاوضة و تعمیمات
  .العمل في فریق والتأمل في القرارات
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، فالمحاولة األولى تنمية مهارة حل المشكالت لدى األطفالتقوم المعلمة بدور هام في 
ارشاد ودعم من قبل المعلمة، ويكون على المعلمة أن تفعل  تطلبي لألطفال في حل المشكلة

  :اآلتي

  
 .األطفالتفكيرأسئلة مثيرة الهتماماتهم محفزة ل طرح 

 .توفير مواقف حياتية تمثل مشكلة أمام األطفال 

تشجيع األطفال على المشاركة اإليجابية بطرح أكبر عدد من الحلول  
 .للمشكلة

المعلومات والبيانات المطلوبة  جمععلى  التأكد من أن األطفال قادرون 
 .للبحث عن حل المشكلة

توفر المعلمة نموذج ألساليب طرح األسئلة التحليلية لتقديم المنظور الجديد  
 .اليجاد الحلول

تتفهم المعلمة متى تترك األطفال الكتساب الخبرة حتى تتركهم يقومون بدور  
 .يةقيادي في عملية حل المشكالت في المرات التال

تترك المعلمة األطفال التخاذ القرارات لحلول خاطئة بحيث يقومون بالتحليل  
 .وتصحيحها األخطاء والتعلم من
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  التعلم التعاوني

  

  

يقصد بالتعلم التعاوني ذلك النمـوذج  
التعليمي الذي يتطلب تفاعل األطفال مع بعضهم البعض، والحوار فيما بيـنهم فيمـا يتعلـق    

بعضهم بعضا، وأثناء هذا التفاعل اإليجابي تنمو لدى األطفال مهارات  بموضع ما، وأن يعلم
  .معرفية واجتماعية متعددة، وعادة تكون المجموعات غير متجانسة

وغالبا ما تعد المعلمة المواقف التعاونية من خالل خبرات المنهج مع مراعاة دورهـا  
ط التعلم التعاوني، ومقومات وفيما يلي عرضا مختصرا لبعض أنما. كمخطط وميسر وموجه

نجاحه، وبعض األمور التي ينبغي أن تراعيها معلمة الروضة عند استخدامها ألسلوب التعلم 
  .التعاوني
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أداء جماعي منظم بقصد 
 تحقيق الهدف

اعتماد موجب متبادل بين 
 أطفال المجموعة الواحدة

تفاعل متزايد وجها لوجه بين 
 أطفال المجموعة الواحدة

اس الطفل بالمسئولية إحس
 والشعور بالحاجة لآلخرين

وحدة الهدف ووضوحه 
 ألطفال المجموعة الواحدة

مشاركة فرية وجماعية في 
 المواد والتعزيز

  

يتطلب حل المشكلة التعاوني وجود مشـكلة مـا أمـام األطفـال،     
ال المجموعـة،  ويتطلب حل هذه المشكلة تبادل اآلراء واألفكار بين أطف

مما يتيح الفرصة لتعرف آراء ووجهات النظر المختلفـة، ويزيـد مـن    
ات التفاعل االجتماعي لدى األطفال ويسـهم فـي حـل المشـكلة     رمها

 .التعاوني في تنمية مهارات التفكير التباعدي



  .وضوح الهدف - 1
 .العصف الذهني/ بير بحريةتبادل األفكار والتع - 2

 .تحديد الحلول المناسبة للمشكلة - 3

  .تقويم الحلول واختيار أنسبها للمشكلة - 4
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  التعلم باالكتشاف
  

  التعلم باالكتشاف؟ ماذا يعني
في كثير من األحيان يعرف التعلم باالكتشـاف  

ومحتوى التعلم، فمن منطلق مسـئولية المـتعلم    بان يقوم األطفال مع المعلمة بتخطيط اتجاه
تكون هذه من أنجح استراتيجيان التعليم، النها تتطلب من المـتعلم تجمـل المسـئولية ممـا     

ين مع مهام األنشطة، وفي التعلم باالكتشاف يتحكم المتعلم في اتجـاه  يجعلهم مهتمين ومتفاعل
  .التعلم

  
  وعيوب التعلم باالكتشافمزايا 

مسئولية مهام التعلم، فهم يتفـاعلون   نخرطون في التعلم باالكتشاف يتحملوناألطفال الم
فب التخطيط واالعداد فيكتسبون المهارات في هذه المحاور، وتشجعهم المعلمة على اكتساب 
المهارات المكملة النجاز المهام مثل التعاون والعمل في فريق والتنظيم واالبتكـار، وهـذه   

  .ور التعلم في كثير من مجاالت التعليم في المنهجالمهارات حيوية وتكون مح
للتأكد من أن نواتج التعلم للمنهج  لمة دور كبير في التفكير والتحضيرلمعا تتحملولكن 

، كما يقع على عاتقها مهمة أعلى في المالحظة والتقـويم المسـتمرلتراقب تطـور    مستوفاة 
نه الكثير من الوقت والمجهود، ويكون األطفال عند استخدام التعلم باالكتشاف، مما يتطلب م

   .مصدر تحدي للمعلمات المبتدئات
  

  التعلم باالكتشاف والمنهج المتكامل
يدعم التعلم باالكتشاف مبادئ المنهج المتكامل حيث أن أكثر من هـدف للـتعلم يمكـن    

شاف تحقيقه من خالل اسلوب المشروعات الذي يتحلى به هذا النهج في التعلم، فالتعلم باالكت
ويؤدي هذا السؤال الى طـرح أسـئلة   " لماذا انكسر الباب؟"قد يبدأ بطرح سؤال بسيط مثل 

  :أخرى مثل
 مما يصنع الباب؟ 

 هل كل األبواب لها نفس المقاس؟ 
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 كم عدد األبواب في هذا المبنى؟ 

 هل تفتح كل األبواب الى الخارج؟ لماذا؟ 

 ما هى المواد التي تستخدم في صنع األبواب؟ 

 واع األبواب؟ما هى أن 

هل هناك انواع معينة من األبواب تستخدم في بنياتات معينة وتستخدم أنواع أخـرى   
 في بنايات أخرى؟ في مناطق أخرى؟ مع اختالفات في المناخ؟

 لماذا تنكسر األبواب؟ 

الى مجاالت مختلفة من البحث الكتشاف اجابات األسئلة  ترشد معلمة رياض األطفال اثناءو
  :المنهج مثل

 لقياسا 

 جمع البيانات وتسجيل البيانات 

 العمل في فريق والتفاوض 

 الربط مع المجتمع والوظائف المختلفة 

 الجغرافيا و الثقافات 

 الميكانيكا والفيزياء 

 اعداد الرسومات البيانية 

 تطوير اللغة والكلمات 

 الخ..مفاهيم مثل أطول من وأقصر من واعرض من 

  مفاهيم الفرز والتصنيف والمقارنة  
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  استراتيجيات التعلم باالكتشاف واالستقصاء

  
  أنواع االكتشاف

  

  



 

 41

  األلعاب التعليمية
  

ال شك أن اللعب سواء كان حرا 
أوموجها دورا أساسيا في اكتساب أطفال الروضة للمفاهيم والمهارات واالتجاهات والقيم 

موجهة المقصودة التى وتعد األلعاب التعليمية أحد أشكال األلعاب ال. السائدة في المجتمع
تحقق أهداف تربوية محددة في جو من المتعة والبهجة، وتجمع أحيانًا بين التعاونية 

ومعلمة الروضة يجب أن تكون على دراية كاملة بأهمية العاب . والتنافسية المرغوبة
التعليمية ووظيفتها وكيفية تصميمها حتى يتحقق الهدف من استخدامها كنشاط تربوي ضمن 

  .ة المنهجأنشط

وفيما يلي عرض مختصر أهمية ووظائف األلعاب التعليمية، والشروط التي يجب 
  . مراعاتها عند تصميم هذه األلعاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحقق أهداف تربوية محددة ومكملة الهداف المنهج
األطفال مع بعضهم لتحقيق أهداف تعليمية /تقوم على تفاعل الالعبين

  .معينة
  .اوالتنافس اذا كان مناسبالتعاون بين األطفال تحقق 

  .تكسب األطفال سلوك االلتزام واتباع القواعد والقوانين
  .تحقق إيجابية األطفال وتضمن تفاعلهم

  .توفر لألطفال فرص اتخاذ القرار
  .تنمى لدى األطفال الشعور باالستقاللية والحرية

  .تسهم في تنمية ثقة األطفال بأنفسهم
  .تسهم في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعليم

  .لدى الطفال المهارات العقلية كاالنتباه والتذكر والتفكيرتنمى 
  .تيسر اكتساب المفاهيم والحقائق

تساعد على إثارة دافعية األطفال نحو األنشطة التربوية وتعمل علـى  
  .تعديل سلوكهم

  

 استخدم
األلعاب التعليمية  

 ألنها
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  الرحالت والزيارات البيئية والميدانية

  
  

تعد الرحالت والزيارات من أهـم الخبـرات   
التربوية المباشرة التى تتيح لألطفـال فرصـا متعـددة    

جتماعية والماديـة  التـى   لتفاعل المباشر مع البيئة االل
م، وفي الجزء التالي نستعرض األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل هذه الخبرات تحيط به

التفاعلية والحيوية، وكل زيارة أو رحلة تحقق عدة اغراض ويكتسب األطفال منهـا العديـد   
  .من الخبرات من خالل تفاعلهم

  
  

 .توفر خبرات مباشرة حية 

 .خل القاعة مع المجتمعالمنهج التعليمي داربط  

توفير الفرصة لمعلمة رياض األطفال لتبني على اهتمامات بموضوع معين  
بحيث تنظم رحلة مرتبطة بهذا الموضـوع وتتلـرك الفرصـة لألطفـال     

   .لالكتشاف

 .فى المجتمع ندوار اآلخريألتشجيع األطفال على احترام وتقدير 

 .والمباني األخرى احترام األطفال للمكتبات العامة والخاصة 

الوحـدة   -مكتـب البريـد  (تعريف األطفال بالمراكز الخدمية فـي بيئـتهم    
 ...)المستشفي/الصحية

 .والتعليمات إتباع األطفال للتعليمات بالقواعد 

 .اكتساب المفاهيم والحقائق 

 .األقران والكبار التواصل مع اآلخرين من 

 .زيادة المكتسبات اللغوية خالل الحوار والمناقشة حول الرحلة 
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  :الزيارة/دا للرحلةجي يخطط -

 .الزيارة فى ضوء اهتمامات وحاجات األطفال ومتطلبات منهج األنشطة/فكري فى الرحلة -

 .الزيارة/ إشركي األطفال فى تحديد مكان الرحلة -

 .الزيارة مع كل من إدارة الروضة وأسر األطفال/ خطط ورتب للرحلة -

 .مالزيارة ومسؤولياته/لرحلةحدد المشرفين المعاونين لك في اإلشراف مع تحديد أهداف ا -

 .أعد قائمة بأسماء األطفال وعناوينهم وأرقام التليفون الخاصة بكل منهم -

االسم، والعنوان، ورقم التليفون، واسم الروضـة، للتعليـق   : أعد إشارة خاصة لكل طفل عليها -
 .على صدره

 .الزيارة وعرفيهم الهدف منها/تهيئة األطفال للرحلة -

 .ألطفال حول أنماط السلوك المرجو االلتزام بهاوجه بعض التعليمات ل -

 .شجعى األطفال على السؤال عن أي شيء مرتبط بالرحلة وقدمى اإلجابة المناسبة -

 .بعد العودة من المرحلة حاولى التأكد من مدى تحقق الهدف من الرحلة -

لـتعلم  مدي تعلم األطفال عن طريق قراءة قصة أو تقديم أغنية أو توفير أدوات فـي مراكـز ا   -
 الزيارة / مرتبطة باحداث الرحلة 

 :الزيارة فى األنشطة التالية/ استثمري الرحلة -

  .رسوم لألطفال تعبر عن الرحلة ♥
  .تشكيل نماذج بالصلصال وخامات البيئة لمكان الرحلة ♥
  .تمثيل أدوار مرتبطة بالرحلة ♥
  .سرد األطفال لحكايات عن الرحلة ♥
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فــي تعلــيم  الكمبيــوتر اســتخدام 
  األطفال

  

بات الربط بين جودة العمليـة التعليميـة   
واستخدام التكنولوجيا كأحد متطلبات التحديث أمرا مسلما به وأحد المعايير الهامة المرتبطـة  

في رياض األطفـال كأحـد أدوات    الكمبيوتر واستخدام . علمة والطفل والمنهجبكل من الم
التكنولوجيا يشعر األطفال بالبهجة ومتعة التعليم، ويشجعهم على اكتسـاب مهـارات الـتعلم    
الذاتي، ويحفزهم على التفاعل في الموقف التعليمي، وييسر تقويم الموضوعات التي تتسـم  

ستخدام أساليب النمذجة والمحاكاة التي تعتمد على الصـوت  بالصعوبة والتجريد عن طريق ا
والصورة والحركة واأللوان بما يساعد علي جذب انتباه األطفال وزيادة تركيزهم وبالتـالي  

  .زيادة مكتسباتهم
مثل أي مركز للتعلم آخر، بحيث يـدعم نـواتج الـتعلم      الكمبيوتر يجب أن يستخدام 

لـدعم نـواتج الـتعلم     الكمبيوتر سبيل المثال استخدام  وتحقيق أهداف المنهج، فيمكن على
المرتبطة حروف اللغة استعدادا للكتابة، كما يمكن تدعيم دراسة المسطحات المائية والبحـار  

لمصتفحة المواقع االلكترونية المرتبطة أو عرض محتوى قـرص   الكمبيوتر مثال باستخدام 
والبرماجيات المتاحـة لتحسـين تعلـم    ب مدمج عن الموضوع، كما يمكن االستعانة بااللعا

   .األطفال لألرقام والكميات واألشكال الهندسية لدعم تعلم الرياضيات
هناك طرق عديدة لتضمين  الكمبيوتر في تحقيق أهداف منهج رياض األطفال، فيمكن 
لألطفال تعلم استخدام الكمبيوتر للكتابة وتوضيح الرسومات في الكتب والقصـص، يمكـن   

تصوير أنشطة يقومون بها داخل القاعة أو منجات قاموا باعدادها باستخدام كـاميرا   لألطفال
رقمية أو محمول وتنظيم هذه الصورمع التعليقات النتاج قصة أو مجلة أو نشرة اخبارية أو 

األطفال ,خطاب ألولياء األمور أو أي منتجات أخرى يمكن وضعها في ملف انجاز الطفل، 
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نسخ الصور ضوئيا و تغيير حجم وشكل الخطوط الثانية يمكنهم تعلم  األكبر سنافي المرحلة
أو اعداد عرض للشرائح تقدم لباقي األطفال في الفصل أو الى فصول أخـرى أو ألوليـاء   

يمكن لمعملة الروضة استخدام الكمبيوتر لألتصال بروضات اخرى في محافظـات  ,األمور، 
ور والحكايات والخطابات مع اطفال حول أخرى أو في بالد أخرى، ويتشارك األطفال الص

   .أنحاء العالم
ويقع على عاتق معلمة الروضة مسؤولية اختيار البرمجيات المناسبة لقدرات األطفال 
وحاجاتهم واهتماماتهم، والتي تساعد على تحقيق أهداف المنهج وتسهم فـي تحقيـق النمـو    

فات البرمجيات المناسبة ألطفـال  المتكامل للطفل، مما يتطلب ضرورة معرفة المعلمة لمواص
  .الروضة

م  الكمبيوتر أهداف استخدالمواصفات البرمجيات المناسبة ووفيما يلي عرضا موجزا 
وبعض األمور التي ينبغي مراعاة المعلمة لها عند استخدام األطفال  فى تعليم أطفال الروضة

  .للحاسوب
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  :ن عند استخدام الكمبيوترارشادات لضمان األمن واألما
 توزيع األطفال على األجهزة وتنظيم الجلسة.  
 مراقبة سلوك األطفال.  
  واسـتخدام   البعد عن الشاشة وطريقة الجلـوس (توجيه األطفال إلى الجلسة الصحية

 ).المقعد المناسب ووضع األيدي على لوحة المفاتيح

 حفظ النظام داخل القاعةتوفير التعليمات والقواعد ل. 

  :والتعليمات التي تصدرها المعلمة هي
  عدم لمس األطفال لألسالك ومفاتيح الكهرباء.  
 عدم األكل أو الشرب بجانب الجهاز.  
 ة انبعاث دخانعدم لمس الجهاز في حالاالبتعاد و 

 إبالغك بما يحدث.  







  

 تنمية التآزر البصري العضلي لدى األطفال. 
 إكساب األطفال المهارات األساسية الستخدام  الكمبيوتر. 
     تنمية القدرة على االنتباه والتركيز أثناء ممارسـاتهم لألنشـطة القصصـية، أو

 .األلغاز والمسابقات التي تحتويها البرمجيات
  ممارساتهم لبعض األلعاب  الكمبيوتريـة، مثـل   تنمية القدرة على المالحظة أثناء

تحديد األشياء غير المنطقية ين مجموعـة  وتحديد األشياء المختلفة في صورتين، 
 .من المثيرات

 اكتساب مفاهيم الترتيب والتسلسل والتصنيف والمقارنة. 
 تنمية الثقة بالنفس لدى األطفال. 
 اكتساب مهارات التعلم الذاتي. 
 مشكالتتنمية مهارات حل ال. 
 تنمية قدرة الطفل على التخيل. 
 تنمية القدرة على االبتكار، من خالل الرسم والتلوين. 
 تنمية القدرة على اتخاذ القرار. 
   تنمية مهارات االستماع لدى األطفال من خالل استماعهم للتعليمات وتنفيـذها أو

 .تهااالستماع للقصص المتحركة ومشاهد
 الدينيةاكتساب بعض القيم االجتماعية و. 
 اكتساب بعض المفاهيم العلمية والبيئية. 
 اكتساب المفاهيم العددية. 
    تنمية استعداد األطفال للقراءة الذي يعتمد على تنمية قدرة الطفل علـى التمييـز

 .البصري
 اكتساب بعض المفاهيم الصحية واألمنية. 
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 عدم التعامل بعنف مع أجزاء  الكمبيوتر.  
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  الموسيقى والحركة والغناء

  

دب يصور جوانب لون من ألوان األ
الحياة، ويعبر عن العواطف اإلنسانية ويصف 
وهناك العديد من االبحاث التي تدعم استخدام  .الطبيعة، وينقل األفكار من خالل تعبير لغوي

  :الموسيقى واألغاني في برنامج الروضة، فالموسيقى والحركة يساعدان على

 تغذية الدماغ بالتأثير على اجزاء النمو. 

 الزماني ت االنصات والعضالت واللغة وحل المشكالت واألداءتقوية مهارا- 
 .ئيةالمكاني والقرا

 تطوير االستماع الناقد. 

 توفير المساحة للصحة الوجدانية. 

 توفير الفرص لممارسة المهارات األجتماعية 

 دعم الوعي الصوتي. 

 ترسيخ أفعال الكرم واللطف والتعاون. 

 تهدئة وتركيز العقل. 

  بشكل غير مهددتشجيع التعامل. 

  :ونفس األبحاث وجدت أن

 االطفال المتكنين من االيقاع الصوتي في األغلب سوف يجيدون القراءة. 

  تحفز الموسيقى كل الجوارح وتساعد الطفل على التعرف على االنماط
 .والمتتاليات

  تطوير اللغة واالبتكار التعرض للموسيقى في وقت مبكر يساعد الطفل على
  .مالت االجتماعية واحترام الذات والذاكرةوالتآزر والتعا
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  مالتعلمراكز 

  
 

    :البيئة التعليمية

والبيئة المنظمة يؤثر تنظيم بيئة الصف في نمو مشاعر أطفال الروضة وتفكيرهم؛ 
شجعهم على التفاعل مع األقران، ويدعم قدرتهم تزيد من احترامهم لذاتهم، وبشكل جيد ت

عالقات وحل المشكالت، ويحفز لديهم الرغبة في االكتشاف على التعبير وإدراك ال
  .واالبتكار

تبذل معملة الروضة مجهود في تصميم وتخطيط البيئة التعليمية في القاعة المنظمة 
بشكل جيد، وهي تشجع األطفال بالتفاعل مع البيئة، فالمعلمة تقوم بمالحظة كيف 

ثرونها، وأي من االنشطة غير مرغوب يختاراالطفال األنشطة، وما أنواع انشطة التي يؤ
فيها، وكيف يتعامل األطفال مع البيئة التعليمية، وحينئذ تقوم المعملة باتخاذ القرارات من 

البيئة ارتكازا على مالحظتها، ويقوم األطفال بالتفاعل مع معلمتهم تعديل تغيير أو أجل 
مواضه اهتماماتهم بالتعليقات على األنشطة وتوضيح لها عن طريق سلوكياتهم عن 

وقدراتهم، أن ضمان استجابة البيئة التعليمية الحتياجات األطفال وتحفيز لفضولهم وتعلمهم 
  .لمن دور ومسئولية معلمة الروضة
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  مراكز التعلم

توفر مراكز التعلم األنشطة والخامات المناسبة لمراحل النمو لكل طفل كي يكتشف 
عزز المراكز اسلوب التعلم القائم على اللعبن ، وتبطرق مختلفة في القاعة المخططة جيدا

مع الخبرات المكتسبة، ويجب توفير " بعقولهم"و " بايديهم"النه توفر الفرص ليتفاعل األطفال 
جزء من اليوم لقيام األطفال باالنخراط في أنشطة بمراكز التعلم، فمراكز التعلم مصممة كي 

ث تعطي فرصة ألنشطة يبتدعها األطفال، توفر توازن مع انشطة المعلمة الموجهة بحي
ومدى تعلم األطفال مرتبط بطبيعة المواد والخامات المتاحة ومدى تدخل المعلمة في النشاط 
القائم على اللعب، و من الضروري أن تقوم المعلمة بتنظيم والعمل على امتداد اللعب فضال 

  .على توفير الخامات والتدخل بطريقة صحيحة

  :تعلم تساعد الطفل علىانشطة مراكز ال

 .العمل باستقاللية أو بالتعاون مع مجموعات صغيرة 

الفحص واالكتشاف وممارسة المفاهيم والمهارات الجديدة من خالل خبرات التدريب  
 .العملي والتعلم النشط

 .استخدام اساليب التفكير الناقد وحل المشكالت 

 .اختيار األنشطة والخامات بنفسه 

 .د اللغة ومهارات التواصل واالتصالتطوير وزيادة مفرا 
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  :تقدم مراكز التعلم الفرصة لمعلمة الروضة كي

 .تعزيز نمو األطفال في جميع المجاالت 

 .توثيق تطور ونمو األطفال 

ارشاد القراءة (التشاور مع األطفال بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة  
 ).الخ..والكتابة

ظة والدعم وطرح األسئلة و االستماع التعرف على تعلم األطفال من خالل المالح 
 .الى األطفال

 .تقديم مفاهيم ومهارات جديدة مرتبطة بأي مجال من مجاالت محتوى المنهج 

 .دعم تكامل المنهج 

 .استيفاء نواتج تعلم متعددة في اليوم الواحد معتمدة على األنشطة والموارد المتاحة 

 .البناء على االهتمامات الحالية لألطفال 

 .ب اساليب التعلم المختلفة والذكاءات المتعددةاستيعا 

يجب على معلمة الروض متابعة اهتمامات األطفال في مراكز التعلم وتغيير الخامات 
والمواد بشكل دوري لتعزيز التطور والنمو المستمر، ويمكن لمراكز التعلم أن تعكس أنشطة 

م أو احداث خاصة أو احتفاالت المنهج الحالية أو المناسبات القومية أو اختالفات المواس
  .مجتمعية أو الرياضات البدنية أو أي موضوع يهتم بها األطفال

يتيح الفرص لتحقيق النمو المتكامل المتوازن  مراكزالتعلموتنظيم القاعة وفقًا لنظام 
ومعايير محتوى المنهج للطفل، إال أن ذلك يتطلب أن تكون المعلمة على وعى بأهداف 

 ، من خالل احترام وتقدير اهتمامات األطفال هداف وأن تعرف كيف تحقق األ ،ونواتج التعلم
وهي العقيدة االساسية لمفهوم تكامل األنشطة، فيجب على المعلمة أن تستخدم أسئلة 
استقصائية لتتعرف على الموضوعات واالهتمامات من األطفال، ثم تبتكر مراكز تعلم 
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يمارس األطفال العديد من أنشطته داخل  من ثمتستجيب لهذه األهتمامات والموضوعات، و
  .ومن ثم يمكن تحقيق أهداف المنهج مراز التعلم التي قامت باعدادها،
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  مراكز التعلم اإلضافية

تعليمية  مراكزمما قد يتطلب إضافة  لتختلف وتتنوع الخبرات التربوية التي تقدم في رياض األطفا
أي  اهتمامات األطفال أوناسبة اجتماعية أو دينية أو وطنية أو بيئية أوترتبط مباشرة بخبرة معينة أو م

باالضافة لما سبق عرضة من ملراكز تعلم هناك انواع أخرى يتم توفيرها أسباب أخرى تراها المعلمة، 
ر لألطفال في القاعات، ولكن ال يجب على المعلمة االلتزام أو التقيد بما تم عرضه هنا ولكنها تستطيع ابتكا

  :المراكز المختلفة استجابة الحتياجات واهتمامات األطفال ولتحقق أهداف المنهج

مركز الرمل 
  والماء

منهج رياض  م تنمية مفاهيم ومهارات مجاالتهذا المركز فيه امكانيات كثيرة لدع
األطفال، فنواتج التعلم في الرياضيات واللغة والعلوم والدراسات االجتماعية والعضالت 

الربط بين  وأيضا يمكن التدريب عليها من خالل الأنشطة في هذا المركز،الصغيرة 
إلى جانب شعور األطفال المتعة والسعادة، إال أنه في أغلب الروضات  مجاالت المنهج

يعد من المراكز اإلضافية نظرا لما يتطلبه من مساحة والقرب من مصدر المياه،  
ن أنشطة الرمل والماء تكون مثالية اذا تم وإجراءاتا لمحافظة على نظافة المكان، ولك

  .وضعها في الحديقة
مركز 

  الكمبيوتر
ومخزن هذا المركز يوفر مكان هادئ للكميوترات والسماعات والكاميرا الرقمية 

لالقراص المدمجة والبرامج وااللعاب، ويجب تكامل أنشطة هذا المركز مع نواتج التعلم 
  .كما ذكرت في منهج رياض األطفال

هذا المركز يسمح لألطفال بمحاكاة األدوار في أنشطة البيع والشراء، وتوفر فرصا   مركز التسوق
لتنمية المهارات االجتماعية والتفاوض وتنمي المعرفة المجتمعية، ويطور االطفال 

قدراتهم اللغوية والرياضية وقيمة النقود، ويمكن توفير علب الطعام المعدنية والورقية 
ات مكتبية، فيقوم األطفال باعداد سعر السلع واستخدام نقود قاموا باعدادها الفارغة، وادو

  .   من الورق التمام الصفقات والتبادالت التجارية
مركز المطعم أو

وتقديم  طبخال
  الطعام

هذا المركز يسمح لألطفال لمحاكاة ادوار األم واألب وأفراد األسرة ، وأدوار الطباخ 
مة في المطعم أو الزبون، فالمركز يعزز المهارات االجتماعية والنادل القائم على الخد

وآداب ) تآزرالعين واليد(واللغوية، ويتعلم األطفال تنظيم المائدة بادواتها وصب المياه 
التعامل، ويجهز المركز بطاولة وأدوات الطعام من شوك ومالعق وسكاكين وأطباق 
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خ، كما يمكن لألطفال استخدام وأواني وطعام مصنوع من البالستيك وأدوات المطب
  .الورق والقلم لتلقي طلبات الزبائن وكتابة الفاتورة

مركز التنكر 
والمالبس 
  والدراما 

هذا المركز يسمح لألطفال بارتداء المالبس واألزياء المختلفة مثل القبعات واألحذية 
طفال الخ ويمكن لألطفال تقمص أي دور كما يرغبون، وعادة ما يقوم األ..المعاطف

بالذهاب الى المطعم  "الطيار"بتكامل هذا المركز مع مركز آخر، فعلى سبيل المثال يقوم 
مثال، ويوفر المركز مالبس مختلفة وأدوات مثل خوذة وصندوق عدة وعربة التسويق، 
ويمكن اضافة العرائس القفازية ومسرح صغير ليقوم األطفال باعداد وتنفيذ المسرحيات 

  .والتمثيليات
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ثالثالفصل ال  
عرفة بالتخصصجمــــال امل   

التخصص لدى معلمة الروضة أمر حيوي وخطيـر حيـث إن امتالكهـا المعـارف المرتبطـة      
فيجب عليها اإلطالع والقـراءة الدائمـة    ،بتخصصها يجعلها قادرة على اإللمام بكل خيوط العملية التعليمية

االتجاهات الحديثة المرتبطـة بعملهـا مـع    في مجال التخصص وكذلك ضرورة تطبيق االستراتيجيات و
  .األطفال وتتابع النتائج وتقارن انعكاساتها على األطفال مع نتائج االستراتيجيات التي اعتادت العمل بها

  ستيفاء معايري هذا االاملعلمة إل حتياجاتإ

  مهارية   معرفية 

الوثائق والقوانين والقواعد المرتبطة بالتربية في   -
  طفولة المبكرةمرحلة ال

الخطة اإلستراتيجية ووثيقة المعايير القومية لرياض  -
 .األطفال

  الفروق الفردية واالختالفات في النوع االجتماعي -
  أساليب التقويم  -
المفاهيم األساسية المرتبطة بوثيقة نواتج التعلم  -

  ومحتوى المنهج 
  خصائص النمو المختلفة لطفل الروضة -
  .ة والنفسية والجسمية والحركيةاحتياجات العقلي -
  أساليب التعليم والتعلم -

سبل البحث واالطالع المختلفة غن طريق  -
مصادر المعرفة وشبكة االنترنت في مجال 

  التخصص والمعرفة
  
  
   

  
، وكذلك الخطة  2007لسنة  155ويمكن للمعلمة الحصول على القوانين والوثائق المنظمة مثل قانون 

من الموقع الرسمي  2011/2012 – 2007/2008قومية الصالح التعليم قبل الجامعي االستراتيجية ال
  لوزارة التربية والتعليم

http://www.emoe.org 
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يمكن للمعلمة  الصفحات التالية قائمة بمواقع والذي يحتوي أيضا على معلومات قيمة والمتجددة يوميا، وفي
  . ا لالستزادة العلميةاللجوء له

 موقع المدير يحتوي على برامج ومناهج لرياض األطفال )1
http://www.moudir.com/vb/forumdisplay.php?f=184 

م )2
هنية لتبادل وقع الفصيح موجه لدعم تعليم وتعلم اللغة العربية، وتحتوى على غرف التواصل الم

 .الخبرات واآلراء حول موضوعات مرتبطة
http://www.alfaseeh.ner 

م )3
 .وقع األزهر يقدم موضوعات في التربية االسالمية للمعلمات

http://www.alazhar.gov.eg 
م )4

جموعة من الروابط لموضوعات عن االسالم وأنشطة مناسبة ألطفال وقع االسالم يقدم أيضا م
 .الروضة

http://www.intoislam.com  

م )5
وقع رياض األطفال يحتوي على برامج وأنشطة وألعاب يمكن للمعلمات وألولياء األمور بتحميلها 

 .لعلى الجهاز المحمول كي يستخدمها األطفا
 http://www.kindergarten.com 

م )6
وقع ألعاب األطفال يوفر روابط الى مواقع متعددة لخامات ومواد تستخدم للتعليم والتعلم في 

 .الطفلولة المبكرة
http://www.toyskids.com 

  .نه يساعد المهنيين على التعلم الذاتي والتطوير المهنيموقع يصف نفسه با )7

http://www.bafree.net/  

 يقدم روابط للتعلم عن طريق الشبكة العنكبوتية ومعلومات عن البرامج العلياالمدارس  موقع  )8
 .يمكن تحميلهاوفرص للتوظيف وتحتوي على أغاني ولقطات رسوم متحركة  ودراسات

http://www.madares.com/ 
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 .يقدم خصائص معلمة رياض األطفال كما يتطرق الى سبل التنمية المهنيةموقع  )9

http://www.hayatnafs.com/abnao2na/kindergardenteacher.htm  

 .سنوات 8-0موقع يوضح انشطة لمجموعة دولية تطور وتحسن فرص تعلم األطفال من سن  )10

http://www.ecdgroup.com  

  .موقع لمجموعة استشارية كندية في تورونتو عن الطفولة المبكرة )11

http://www.ecdgroup.com/EFA_ECCD_Flagship_Website.asp  

 .موقع الموارد يحتوي على مصادر للتعليم في الطفولة المبكرة والصحة يمكن تحميلها )12

http://www.mawared.org 

  .ورعاية األطفال موقع لموارد وابحاث الطفولة المبكرة )13

http://www.childcarecanada.org 

  .موقع عن الموارد البشرية لرعاية األطفال الكندي )14

http://www.ccsc-cssge.ca/english/  

 .ر وأنشطة لمعلمة الروضةموقع عن المناهج ويحتوي على افكا )15

http://www.sasked.gov.sl.ca/docs/kindergarten/  
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  رابعالفصل ال

  قويمجمــــال الت
  :المقدمة

عن  بطريقة انتقاديةتقوم معلمة رياض األطفال الخبيرة والماهرة بالتقويم المستمر للطفل وتتأمل ممارساتها 
وكل هذا يساهم في اعادةالتفكير وتعديل واثراء والتخطيط الجيد لبيئة  بصورة دورية، طريق التقويم الذاتي

الروضة األنشطة الصفية، وهذه الدورة المستمرة من مراجعة وتقويم وتخطيط يجب أن يكون اساسها الفهم 
  .اتيجيات التعليم الفعالةالجيد لمراحل نمو الطفل والمعايير والمنهج واستر

، يعد تقييم معلمة الروضة ألدائها ذاتياّ من أهم المؤشرات التي تساعد على تحقيق جودة العملية التعليمية
وذلك ألن الدورة تساعد معلمة الروضة التعلم من خبرتها والبحث وتجربة نظريات جديدة وأمثلة من 

مهارات المعلمة وتشجع االبداع في طرق التعليم الممارسات الجيدة، وهذه األنشطة تثري معرفة و
  .والممارسات

وتقويمها الذاتي جزء من الدورة المستمرة التي ترتبط بالتئامل  الشامل والمستمر ألداء الطفل التقويم 
الناقد، ومن أجل تيسير العرض في هذا الدليل فإن الفصل الرابع سوف يركز على تقويم الطفل بينما يركز 

  .امس على التقويم الذاتي للمعلمة و التأمل النقدي والتنمية المهنيةالفصل الخ

وهى عملية منهجية تقـوم   ،التقويم هو إصدار حكم على مدى تحقيق األهداف التي تم تحديدها من قبلو   
على اسس علمية تستهدف اصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخالت ومخرجات أي عملية تعليمية ومن ثـم  

  .المناسبة لتحسين االداء اط القصور والقوة وما يتبع ذلك من اتخاذ األساليب والوسائلتحديد نق
  ستيفاء معايري هذا االاملعلمة إل حتياجاتا
  مهارية   معرفية
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 .طفلال داة التقويم المستمر ألداءأ  -

  .المعايير القومية لرياض األطفال  -
 .استراتيجيات التعليم الفعالة -

  .ل واالرشاد السلوكينمو الطف  -
أساليب متنوعة للتعزيز، وكيفية استخدامها   -

  .فى الوقت المناسب
  يمتقوطرق وأساليب ال -

لقياس أداء الطفل المناسبة  ويماختيار وتطبيق أداة التق -
مع التنوع فى استخدام أدوات التقويم لمراعاة الفروق 

  .الفردية
ل إلرجاعها تصميم استمارة لتحليل نتائج تقويم الطف -

  .  إلى األسباب الحقيقية للمشكلة

  عملية تقويم األداء
تقويم أداء ومهارات ومعارف الطفل هي أساس عملية التعليم والتعلم النهـا تسـمح لمعلمـة ريـاض     

  :األطفال للتعرف على اآلتي
 لومات مناطق القوة لدى الطفل واألنواع المختلفة من االهتمامات واللذان يعتبران من أهم المكع

التي تحتاجها المعلمة العداد األنشطة الصفية المستقبلة، وهما يؤثران على اختيارات المعلمـة  
 .للخامات التي سوف تثري بها بيئة التعلم

 اهداف المنهجمساعدة اضافية من اجل استيفاء  الموضوعات التي سوف يحتاج األطفال. 

وجه التعليم من اتجاهات واستراتيجيات، والتـي  عملية التقويم تتيح للمعلمة فرص لتحسين ودعم كل أ 
  .تعزز جودة التعليم، ولذلك تقويم األداء وتقييمه تعتبر أداة هادفة للتقييم والتحليل واالثراء والوقاية

عملية التقويم توفر فرص اإلتصال وتبادل المعلومات مع أولياء األمور عن أداء الطفل ومدى تفاعلـه  
مثل أداة التقويم المستمر توفر أمثلة ملموسة عن تطور الطفل وتـوفر فرصـا   في الفصل، وأدوات معينة 

  .لتوضيح  ذلك ألولياء األمور وعرض اهداف المنهج
 



 

 66

  
  

عن طريق تقويم األداء المستمر تقوم معلمة الروضة بتخطيط أنشطة التعليم وتساعد األطفال على البناء 
قد تقوم معلمة الروضة بطرح سؤال مفتوح للطفل أو تقدم فعلى سبيل المثال . على ما تعلموه ومد تفكيرهم

له التوجيه أو تطلب منه عرض مفهوم متعارف عليه بطريقة جديدة أو تشجعه على القيام بنوع جديد من 
  .األنشطة

  

  

  

  

  

  

  

التقويم يساعد 
:علي  

  .ل بشكل فرديعلى مستوى النمو الذي حققه األطفا التعرف -
التأكد من أن تصميم ومحتوى وتنظيم قاعة الروضة مناسبا لمناطق  -

  .القوة عند األطفال واهتماماتهم وقدراتهم النمائية
 االستراتيجيات والمعينات الالزمة لتحقيق األهدافانسب حديد ت -

  .المرجوة
  .تكون أساس التواصل مع أولياء األمور وتبادل المعلومات معهم -
  .دد مناطق التنمية المهنية التي تحتاجها معلمة الروضةتح -

العائد من العملية التربوية  توفر األهداف والمعلومات التي تفاضلها مع
 .في المنهج نشدهاتوالغايات التى 
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  المالحظة والمتابعة

ت نواتج التعلم في جمع المعلومات وادلة لتعلم الطفل مقارنة بتوقعاالمالحظة والمتابعة هما أساس 
برنامج الروضة، وتجمع المعلمة المعلومات على مدى زمني وفي مواقف تعليمية مختلفة من خالل نشاط 

عند  معلمةالالطفل اليومي وسلوكياته من أجل التوصل الى شواهد عن تعلم الطفل المبكر وتطورخ، وتقوم 
فضال عن تسجيل التطورات في مهارات بتسجيل مالحظاتها عن التطور الشامل للطفل  متابعة التعلم

  .محددة، وتفهم لتطور الطفل ترشد عملية المتابعة والمالحظة

والمالحظة وتوثيق المالحظة من أهم طرق جمع المعلومات عن عمل وتفاعل الطفل في القاعة، 
محددة  ومفاهيم وخصائص وتكون المالحظة هي الطريقة المثلى للتقويم، وتقوم المعلمة بمالحظة مهارات

كما ذكرت في معايير المنهج، ثم تسجل هذه المالحظات، وبرنامج رياض األطفال المخطط جيدا يوفر 
واالحتياجات واالهتمامات، والمالحظة يجب  لتقييم مناطق القوة ثيرة للمالحظة المستمرةكللمعلمة فرصا 

  :عن طريق المالحظة هيأن تكون الجزء المهم في طرق التقويم في الروضة، ومجاالت تقويم الطفل 

الملكية الخاصـة والملكيـة    اتجاهات الطفل نحو اآلخرين، اإليثار، احتراماالتجاهات االجتماعية مثل  -
  .العامة

ن، السـؤال،  االستقرار النفسي واالنتماء االجتماعي للطفل، العالقة مع األقـرا التكيف االجتماعي مثل  -
 .المبادرة والمثابرة
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 .كيةاألنماط والخصائص السلو -

 .جريب، القياس ، الفحص، التنبؤالرغبة في الت: مهارات واالتجاهات العلمية مثلال -

 .الميول األخرى والتي تشمل االنخراط في العمليات الحسابية و الفنون وحركية -

 القيام بالمالحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج للمالحظة

  

أمور ينبغي 
مراعاتها عند 
تسجيل المعلمة 

:للمالحظة  

اإليجاب نحو  االلتزام بالموضوعية في المالحظة وعدم التحيز بالسلب أو -
  .المالحظ/ الطفل

وصف السلوك المالحظ بدقة وموضوعية مع توضيح الظروف والمؤثرات  -
  .المختلفة الواقعة على الطفل أثناء المالحظة

إلى أن يتحقق  مهارات ومعارف واتجاهات الطفل مالحظةاستمرارية  -
  .الهدف من المالحظة

  .خاص بالمالحظةالتسجيل الفورى لما تم مالخظته في السجل ال -

  .مقارنة نتائج السلوك  المالحظ بما سبق تسجيله من نتائج -

شرائط التسجيل الصوتية أو شرائط (تفريغ أدوات التسجيل وتحليلها  -
 .بدقة وموضعية) الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو االستثمارات

  كتابة: سوسن  –أكتوبر  12

 مركز الكتل  في بالمكعبات كتبت اسمھا 
 الحرف األول والوسط واألخیر موجودین 
  تمعن قبل وضعب اسمھا بطاقةالى نظرت 

 كل حرف
  طلبت أن تكتب اسمھا على غالف

 البورتفولیو
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  توثيق المالحظات

حظات فانها توفر سجل مفصل وشـواهد مسـتمرة عـن تعلـم الطفـل      عندما تقوم المعلمة بتوثيق المال
ومجهوداته، والمالحظة اليومية يجب أن تشمل مالحظة مخططة وكذلك مالحظات مستمرة، وهناك عـدة  

مدرجات التقـدير  طرق لتوثيق المالحظات مثل تسجيل المالحظات كما سبق أو استخدام قوائم التحقق أو 
  .طفل الروضةمثل اداة التقويم المستمر ل

ويمكن لمعملة الروضة تجميع مالحظاتها من خالل المذكرات والصور والفيديو والمنتجـات التـي يقـوم    
  .باعدادها الطفل، كما يضيف أولياء األمور لعملية التوثيق بما عمله الطفل في المنزل والمرتبط بالتعلم

المعلومات على مدى زمني من خالل الشواهد التي يمكن مالحظتها عن مـا  التقويم يعبر عن جمع وتحليل 
يستطيع الطفل عمله وتطبيقه وقوله، والهدف األساسي من التقويم هو تحسن تعلم الطفـل، فتقـوم معلمـة    

تطـور نمـو األطفـال المواقـف     الروضة بتحليل ونفسير األدلة التي تم جمعها، وبالتالي تستطيع تقويم 
أما التقييم فهو يحتـوى  . للتعلم والتي تكون مناسبة لميول واحتياجات ومواطن القوة عند األطفالالمستقبلية 

  .صادر مستندا الى تحليل وتفسير المعلمة لتطور الطفل بالنسبة الى توقعات وأهداف التعلم" حكم"على 

  االلتزام بالدور:  عمر – دیسمبر 2

 طلب أن یجلس بجانب صدیقھ في مجموعة 
 یأتي دوره  انتظر حت
  اخطأ مرة بان تكلم في غیر دوره اال ان تم

 تذكیره 
 طاع انتظار دوره للمرة الثانیةاست 
 قال انھ یحب ھذه اللعبة 
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  المالحظة المطلوبة عند استخدام اساليب التعلم القائم على اللعب

  ما يفعله األطفال  هارات وأنواع التعلمم  نوع اللعب

 التحكم في الذات   لعبة المحاكاة

 التفكير 

 المقارنة 

 التواصل 

 التخطيط 

 االكتشاف 

 حل المشكالت 

 التجريب 

 المفاوضة 

 التقييم  

   يقوم الطفل بتجريب عـدة أدوار
 نصوص أو مواقفو

   يحاول تقمص ادوار االشـخاص
 األخرين

 يقوم بتصوير ذهني للموقف 

 نجـاح مـع األطفـال    التفاعل ب
  اآلخرين

ــاعي  ــب االجتم اللع
  الدرامي

 اكتساب مهارات القرائية 

 تذكر السرد 

 استخدام لغة معقدة 

 رسم خطط وتدبير مواقف 

 تنظيم لنصوص عقلية  

 تحديد المهام واألهداف وتنفيذها 

 رواية القصة  

 التحكم في الذات   اللعب البنائي

 التخطيط 

 استخدام اللغة 

 الرسم 

 التلوين 

 البناء 
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 تطور العضالت الصغيرة 

   تطور القدرة لربط األشـكال
ــام   ــروف واالرقـ والحـ

  المطبوعة

 التخطيط 

 التنسيق  
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  البورتفلیــو
  
  
  
  
 

 
  
  

ملف اإلنجاز هو عبارة عن ملف أو حافظة تتضمن نماذج مما أنتجه الطفل مـن إنتاجـات   /البورتفليو
البورتفليـو  رات التى مارسها في فترة معينة، وخبتعبر عن المهارات واألنشطة المرتبطة بمواقف التعلم وال

 برات اللغوية، الرياضـية، العلميـة  وسيلة لتقويم أداء الطفل في جوانبه المتعددة الفنية واألكاديمية سواء الخ
  .وما ينجزه من رسوم وتلوين

مستوى التحسن أو التميز فـى  وتشير محتويات الحافظة إلى تطور مستوى نمو الطفل والتعرف على 
أدائه بتسلسل زمني بشكل مستمر، وتحتوي الحافظة على معلومات عن تطور الطفـل ومحـاور تحسـنه    

وقد تحتوى الحافظة بطاقات تكون المعلمـة  ، وتحتوي على أداة التقويم المستمر للطفل،  وتميزه في اِلأداء
أعمال الطفل فـي  ، ومنتجات من قد استخدمتها لقياس مستوى الطفل في كل خبرة أو لقياس جوانب النمو

فصول مختلفة من البورتفوليو مثل نماذج لكتابات الطفل ورسمه وصور من تكوين بنائي قام به او تسجيل 
  .منتج قام باعداده على الكمبيوترللطفل وهو يروي قصة اونسخة مطبوعة من 

:البورتفليو في أبسط أشكاله عبارة عن  
 شجيع األطفال على ذابة زاهية، ويمكن للمعلمة تملف بالستيك لحفظ إنتاج الطفل، يتميز بألوان ج

  .زيد احساسه بملكية المحتوى، ويمكن وضع اسم وصورة الطفل على الغالفزخرفة الغالف لي
 يقسم الملف إلى أقسام بحسب نوعية األنشطة وعالقتها بنواتج التعلم. 
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 ة يشارك الطفـل  صورة ما معبرة، أو أى عالمة مميز/يميز كل قسم إما بلون ما أو إضافة شكل
 .في اختيارها

 يمكن وضع صورة للطفل واضحة أثناء ممارسته ألحد األنشطة. 

 كتابة اسم الروضة واإلدارة التعليمية. 

 والعام الدراسي) ثان/ أول(رمز قاعة الصف والمستوى /رقم/كتابة اسم. 

 يدرب الطفل على وضع ما ينتجه في القسم المخصص له. 

 اء الطفل في مختلف مجاالته بصورة منتظمة حتـى يمكنهـا الحكـم    تضع المعلمة نتائج تقويم أد
 ,على تقدم الطفل

 استمارة التقييم المتدرجة المستمرة لطفل الروضة 

  :ويستخدم البورتفوليو كأداة لتقييم أداء الطفل ولذلك
 يحتوي على نسخة من المعايير والمؤشرات واهداف التعلم في اداة التقويم المستمرة. 

 اعمال األطفال السابقة لألطفال مع اعمالهم الحالية يجب مقارنة. 

 يكتب التاريخ على المحتويات وتصنف وتنظم بترتيب زمني. 

 تلصق التعليقات والمالحظات لميتمرة في الفصل المناسب. 

 يحتوي على أداة التقويم المستمر وبها تقييم الطفل المحدث بشكل دوري. 

 استخدامها من قوائم تحقق وشواهد وأدلـة وتسـجيالت   يحتوي على أدوات أخرى قامت المعلمة ب
حتى يكون التقييم على أساس موضوعي ويكون الحكم على مستوى تطور الطفل تم استنتاجه بناء 

 .على االنجازات التي حققها الطفل

  
   
  

  

  


 

 

 
يوفر طريقة سهلة وبسيطة وموضوعية ومحسوسـة لمتابعـة    -

تطور أداء الطفل بشكل فردي ويساعد المعلمة في تقيـيم أداء  
  .الطفل وتقدم نموه

يوفر فرصة لآلباء أن يتواصلوا مع المعلمـة بشـكل أكثـر     -
 .فاعلية

تيح الفرصة للطفل ليكون شريك مع المعلمة في عملية تقيـيم  ي -
 .األداء

يتيح فرصة للطفل التخاذ القرار والوعى بمسـتوى العمـل،    -
 .وجوانب التحسين والنمو التى تطرأ على أدائه

تتيح للمعلمة واإلدارة تقويم البرنامج التعليمـي المقـدم فـي     -
 .مرحلة الروضة
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وذلـك لتحديـد احتياجـاتهم    يمكن للمعلمة تطبيق مقياس استعداد الطفل للمدرسـة  

  المعرفية واللغوية/ الشخصية/ االجتماعية/ الحركية / الجسمية

  :نبذة مختصرة عن المقياس

يعرف االستعداد للتعلم أو االستعداد للمدرسة بأنه مؤشر للنجاح المتوقع لألداء في الموقف التعليمـي  
ستعداد الطفل للتعلم أو للمدرسة علـى  واكتساب الخبرات والمهارات بسرعة، وفي سهولة ويسر، ويعتمد ا

االجتماعي وعلى التفاعل المنظم والمتصل بين هـذه الجوانـب   / سالمة النضج الجسمي، والعقلي والنفسي
ويشير استعداد الطفل للتعلم أو للمدرسة على أنه قد . وبعضها العض، وفيما بينها وبين ظروف بيئة الطفل

  .م والتحصيل المدرسيتوفر لديه المتطلبات األساسية للتعل

التعلم المدرسي، فقد تم إعداد مقياس االستعداد للمدرسة / ولتعرف مدى استعداد الطفل للتعليم
  :لطفل الروضة، والذى تتضمن أربعة مقاييس تتناول قياس المهارات التالية

  .عداد للكتابةوتشمل مهارات االستماع، التحدث، االستعداد للقراءة، واالست: المهارات اللغوية -أوالً

وتشمل االستعداد الحركي لطفل الروضة في كل من الحركات الدقيقة : المهارات الحركية -ثانيا 
 .والكبيرة

 .االجتماعية/ المهارات الشخصية -ثالثًا

وتشمل مهارات التصنيف، الترتيب والتسلسل، إدراك العالقة بين شـكل  : المهارات المعرفية -رابعا
  قارنة، إدراك العالقات المكانية، المالحظة والوصف واالستنتاج، المرونة واالنتباهالعدد ومدلوله، الم

                                                             
بدعم مـن منظمـة األمـم     المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. قياس استعداد األطفال للمدرسة: عبدالعال و سميرة السيد دالل فتحى عيد *

 .2008 ،)اليونسيف(المتحدة لألطفال 

 

 
 

تجميع انتاجـات الطفـل   
على مدار فصل دراسي 
أو عام دراسـي، أو أي  

حيث يتكرر . فترة زمنية
إنتاج الطفـل ونشـاطه   
وبتجميعه يتوفر نوع من 
المتابعـــة المســـتمرة 

 .ألداءات الطفل ونموه

تضم الحافظـة وثـائق   
مستمدة من أداءات الطفل 
ــاص  ــه الخـ وإنتاجـ

ــ ــات وأنش طته، وبطاق
المتابعة التى تسـتخدمها  
المعلمة في تقويم األداء، 
ــات  ــمل بطاق ــد تش وق
ــاييس  ــة أو مق المالحظ

 .التقدير

يعتمد أسلوب الحكم على 
أداء الطفل على أكثر من 
. منتج وأكثر من مصدر

مما يحقق الموضـوعية  
 .الكاملة وعدم التحيز
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المعززات 

  
  
  
  
  
 
  

التعزيز يقصد به اإلجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إلى توابع إيجابية أو إزالة توابع سلبية، 
                                                              لة، أويترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في مواقف مماث

  .والتعزيز يكون قد حدث إذا كان ما قدمناه، فعلناه قد أدي بالفعل إلى تقوية السلوك المرغوب لدى الطفل
وفي قاعة الروضة يستخدم التعزيز االيجابي كأداة الدارة الصف وتحسين التعلم، ولكن حظر العلماء 

  :اآلونة االخيرة على تأثير التعزيز وقررت االبحاث أنفي 

    مكافأة األطفال بشكل مستمر قد يجعل الطفل يقتصر على التعامل بالسلوك الجيد أو االنتهـاء مـن
 .عمل ما فقط عندما تقدم المعلمة له الجائزة أو اي من أنواع التعزيزالمتاحة

  قد يحبطهم من الخوض في أعمال تحتـاج  " رينشاط"أو" أذكياء" تعزيز األطفال بمدحهم على انهم
 .الى المثابرة و الحماس والجهد

  الطفل هو المفضل النه يدعم تعلم الطفلوتحسين أدائه" مجهود"تعزيز واقرار. 

                                                             
 

  ، مكتب الصفحات الذهبية3القوانين واإلجراءات، ط -تعديل السلوك): 1990(جمال الخطيب ** 
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  :التشجيع اعتمادا على االبحاثويفرق المتخصصون بين المديح 

  :المديح والتشجيع

اء من عمل أو مهمة بشكل جيد، ولكن يكون التشجيع استجابة يقدم المديح عادة للطفل اذا قام باالنته 
واقرار ايجابي مركز على المجهود أو خاصية محددة قام به الطفل، وبعكس المديح فان التشجيع ال يقدم 

  .حكم على عمل الطفل أو معلومات عن قيمة ما فعله أو تورط  لوضع الطفل

  :فالتشجيع

 ة الراجعة والتركيز على تحسين مجهود الطفل بدال من يعطي للمعلمة الفرصة لتوفير التغذي
 .اصدار الحكم على عمل تم االنتهاء منه أو منتج

  صف االطفال الذين ي" رائعانت "و" ممتازانت "يوفر على الطفل الشعور بالفشل، فالكلمات مثل
 .انجزوا المهمة ولذلك يبقى لآلخرون الذين حاولوا ولم يستطيعوا الشعور بالفشل

 عد األطفال على الشعور بالتقدير للسلوكيات وتبعياتها ونجاحاتهميسا. 

مدرسة مختلفة احجیات سھلة الحل، وقام الباحث  12طفل من  400ى قدم في بحث عن االطفال في مدینة نیویورك ال
، أو أن یمدحھم على )انتم رائعون في ھذا العمل –انتم في منتھى الذكاء  –عمل ممتاز (بمدح األطفال على ذكائھم، 
  ).لقد عملتم بجد واجتھاد لالنتھاء من ھذا العمل –مھمة ممتازة (المجھود الذي قاموا بھ ، 

ك تم دعوة االطفال لحل احجیة جدیدة، وقام الباحث بترك اختیار نوع االحجیة الجدیدة فقال انھا من الممكن أن وبعد ذل
تكون في مثل مستوى االحجیة السابقة من التعقید أن انھا ممكن أن تكون أكثر تعقیدا فیتعلمون منھا الكثیر، وكانت 

وا االحجیة األكثر تعقیدا بینما طلب األطفال التي تم مدحھم من الطفال التي تم مدح مجھودھم طلب% 90النتیجة أن 
  .على ذكائھم االحجیة السھلة

ثم عرض على االطفال احجیة ثالثة أكثر تعقیدا وصعوبة فقام االطفال الذین تم مدحھم على مجھودھم بالعمل الجاد 
  .ل سریع ولم یستطیعوا حل االلغازواالستمتاع باالمتحان بینما احبط االطفال الذین تم مدحھم على ذكائھم بشك

وفي الحلقة االخیرة من البحث قدم الباحث لجمیع االطفال احجیة سھلة مثل اول امتحان، فقام االطفال الذین تم مدحھم 
عن أول مرة بینما تدنى اداء األطفال الذین تم مدحھم على % 30على مجھودھم بزیادة سرعنھم وتمكنھم بنسبة 

  .ن أول مرةع% 20ذكائھم بنسبة 
 
Dweck, C. (2006) Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books, New York 
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 يقلص المنافسة والمقارنة مع اآلخرين. 

  يساعد األطفال على السعي للشعور بالرضاء النفسي والحافز الداخلي يكون مكافأة االنتهاء من
 .المهمة أو المنتج

  :أمثلة للمديح

 انت في منتهى الذكاء –هذا عظيم  -

 كان هذا رائعا –شكرا لك  -

 انت طفلة ممتازة جدا –رائع  منتج -

  :أمثلة للتشجيع

  مجهود رائع –أرى انك تستخدمين ألوان أكثر في رسمك اليوم انا 

  أنا احببت ذلك كثيرا –لقد كنت تستمع بانصات أثناء نشاط رواية القصة اليوم 

  يز واخذت الوقت المناسب لقد كنت في غاية الترك –أنا أرى انك انتهيت من الكتابة في كراستك
 لرسم الحروف وقد كان عمال رائعا

  :  المكافآت والرشوة

وقد تكون هذه المكافآت   يسهل تحفيز األطفال في رياض األطفال بالتعزيز عن طريق المكافآت الصغيرة،
طفل مفاجأة للطفل ولذلك من المستحسن ربط المكافأة مع مهمة محددة، على سبيل المثال عندما يتمكن ال

من كتابة اسمه بشكل معين تكون المكافأة وضع عالمة في بطاقة خاصة لذلك أو ارتفاع مستوى اسمه في 
شجرة على لوحة معلقة على الحائط، وتكون المكافأة متسقة مع المجهود الذي تم بذله، ألن المكافأة يجب 

الدافع الداخلى وارضاء الذات  تدريجيا عن المكافآت العينية والتقرب منأن تعزز استطاعة الطفل البعد 
  .عن تعلمه وانجازاته

الطفل من اظهار سلوك أو أداء معين، وتكون اذا ما تم  بتقديمهتوصف الرشوة على انها شئ قد تم الوعد 
شئ كبير قبل االنتهاء من المهمة وال تكون جزء من الخطة االساسية، والمشكلة في الرشوة انها " الجائزة"
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الطفل على التحلي بالدافع الداخلي فانها تتحول الى مركز اهتمام ومجهود الطفل،  بدال من أن تساعد
والمكافأة الحقيقية والطبيعية التي تأتي من الشعور باالنجاز الفردي أو كجزء من المجموعة ال تظهر هنا، 

  .وتقلل من رغبة الطفل في عمل أي شئ آخر بدون الحصول على الرشوة

  :أنواع التعزيز

  ات االجتماعيةالمعزز
 -فكرة رائعة/ ممتاز/ عظيم/أحسنت:التعزيز اللفظي ،يتضمن كلمات محببة يرغب الطفل في سماعها

  . نظرات اإلعجاب والتقدير -االبتسام -التربيت على الكتف
  المعززات النشاطية

على آلة  العزف، مثل نشاطات معينة يحبها الطفل ويسمح لها بتأديتها فور تأديته السلوك المرغوب فيه
مشاهدة -أفالم كارتون -الرسم-االستماع إلى القصص -الرحالت-مشاهدة برنامج تلفزيوني- موسيقية
  . ألعاب الفناء -الفيديو

  المعززات المادية
  .أقالم رصاص - صلصال -بالون - كرة-األلعابمثل  األشياء التي يحبها الطفل

  المعززات الغذائية
ى استخدام المواد الغذائية في التعزيز، فكثير من األبحاث أبدى كثير من المتخصصين اعتراضات عل

اوردت أن استخدام الطعام في التعزيز قد تولد عادات طويلة األمد في استخدام الطعام كارضاء للنفس، 
وبالتالي قد تكون هذه من اسباب السمنة وزيادة الوزن في الصغار والكبار، فقد اثبتت االبحاث أن األطفال 

  .ن تزيد أوزانهم على الطبيعي يرون قيمة أعلى للطعام كمعزز ممن هم في الوزن الطبيعيوالكبار مم
فعال يجب أن يكون مناسبا للطفل، ولذلك التعزيز باستخدام المواد ولكن من أجل أن يكون المعزز 

كان  الغذائية قد يكون مناسبا الألطفال الصغار جدا عند مرحلة التدريب على استخدام المرحاض أو اذا
  .هناك نوع معين من المعوقات لنمو الطفل ، أو لمن تكون المعززات األخرى القيمة لها

وحتى عندما يكون مناسبا الستخدم المواد الغذائية كمعززات لسبب نمو الطفل يجب التأكد أن هذه 
  .المعززات لتشجيع سلوك معين ال تحرم الطفل من تناول الطعام الصحي
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  المعززات الجماعية
ن تعزيز مجموعة من األطفال أو كل األطفال في القاعة، وفي هذه األثناء تقوم معملة الروضة بتقديم يمك

خطة سابقة التجهيز الى األطفال، تطلب منهم مثال العمل بتعاون النجاز هدف محدد، مثال أن يقوم 
هذه األنواع من المعززات األطفال باعادة االلعاب والمكعبات الى اماكنها لمدة عشرة أيام على التوالي، و 

  .أعضاء في فريقتشجع األطفال على تحمل المسئولية الجماعية وأن يعملوا ك
  معززات األقران

  :يمكن لمعملة الروضة تشجيع األطفال على تعزيز بعضهم البعض ، وقد ذكر في بحث اآلتي

  

طلب من أطفال الروضة أن یقدموا تقریر في فترة المشاركة عن السلوكیات التعاونیة  والودیة التي قام بھا اقرانھم 
من خالل اقرانھم على شارة علیھا وجھ ضاحك مكافأة لھم، خالل الیوم، وفي البدایة حصل من تم االعالن عن تعاونھم 

وبعدھا اصبح مدیح األقران ھي المكافأة التي حصل علیھا الودودین، وكانت النتیجة زیادة في السلوك التعاوني و 
  .تقلیص المیول العدوانیة في القاعة

ة ، كانت النتیجة تقلص التعاون وزیادة في أما في مرحلة أخرى عندما تم التقریر عن السلوكیات الغیر ودیة والعدائی
العداء، ونود أن نذكر أن تقاریر االقران غیر مكلف وطبیعي ویمكن االستعانة بھ في زیادة السلوكیات المرغوبة، 

  .وسمعنا عن قصص للمعمالت تقر تحسنا ملحزظا في سلوكیات األطفال عند استخدام ھذه الطریقة

Grieger, T., Kauffman, J. and Grieger, R.Effects of peer reporting on cooperative play and 
aggression of kindergarten children.Journal of School Psychology, Vol. 14 (4), 1976, available on-
line 2002. 
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 لزيادة فعالية التعزيز
 

  .السلوك الذي ستعززه اجرائيا يعرفَّ - 
 .باشرةالسلوك بعد حدوثه م يكافئ - 

 .المعزز نفسه مرة تلو األخرى يال تستخدم - 

 .أشكاالً وأنواعا مختلفة من المعززات في المرات المختلفة يماستخد - 

 .استخدام معززات غير مألوفة للطفل يحاول - 

 .المعزز المناسب للطفل في ضوء مالحظتك له ياختار - 

 . للطفل الظروف التي ستعززه فيها يوضح - 
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  خلامسالفصل ا
  مهنية املعلمجمــــال  

  :المقدمة

ة التعليم رسالة عالية  الشأن وتحظي باهتمام الجميع لما لها من تأثير عظيم في حاضر تعد مهن
األمة  ومستقبلها ويتجلي سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونها األخالقي الذي يحدد مسارها ونتائجها 

   .التربوية والتعليمية وعائدها علي الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء

ألمم والمجتمعات أخالقيات المهنة من قيمتها ومقوماتها وان هذا الميثاق يتضمن وبديهي أن تستمد ا
ن عليها مراعاتها في ادائها لرسالتها وقيمها بعملها قبل أبنائها األطفال يما تشعر به كل معلمه انه يتع

طفها وحسن خلقها وزمالئها العاملين في الميدان التربوي فالمعلمة الناجحة هي التي تأثر اطفالها الصغار بل
  .وحبها لهم وحنوها عليهم وتنال إعجابهم واحترامهم

  ستيفاء معايري هذا االاملعلمة إل حتياجاتإ

  مهارية   معرفية 
  .بالمعلمةالخاصة  أخالقيات المهنةميثاق  -

طرق وأساليب التقييم الذاتي لتطور من أدائهـا   -
 وكذلك كيفية تطبيقها

  وكيفية استخدامه مقاييس التدرج ألداء المعلمة  -

 ).األدوار(الهيكل الوظيفي للروضة -

والقواعد والنشرات المنظمة للعمل في  القوانين -
  .الروضة

  . المستحدثات العلمية في مجال رياض األطفال -

  األطفالفي رياض   ةالتكنولوجي األجهزة -

 رفع القدرات المهنية  أنشطة -

 مصادر المعرفة المختلفة -

 مثـل  م الـذاتى المناسـبة   ييتطبيق أداة التق - 
 مالحظـة الـزمالء  وقويم الذاتى تاستمارة ال

والتوجيـة    استطالع رأى أولياء األمـور و
 .والقيادات وتفسير النتائج

استخدام نتائج التقويم فـي وضـع خطـة     - 
لتحسين أدائها فى ضوء الفرص واالمكانات 

  .المتاحة

الحديثة فـي ريـاض    التكنولوجيا توظيف -
   .األطفال

 استخدام مصادر المعرفة المختلفة  -

 عمل األبحاث -
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 توظيف البرمجيات في المنهج -  نظريات التعلم الحديثة  -
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  الممارسات التأملية

 

 

 

 

  

يشدد كثير من الباحثين على أهمية التأمل فيما حدث ومراجعة ما تم عمله كجزء ال يتجزأ من 
، ويصبح هذا من ممارساتها ويأخذ عملية التعلم،  وتقوم المعلمة بالتأمل أثناء الحدث وبعد الحدث

  .حيز من التدريبات المهنية في كثير من األنظمة

والقدرة على تأمل العمل يسمح للمعلمة أن تنخرط في عملية التعلم المستمر وتعتبر من خصائص 
الممارسات المهنية الجيدة، وتسمح أيضا للمعلمة أت تعيد النظر وتفكر بشكل نقدي ، وتتعلم من 

لتعليمية، والتأمل هي عملية تتكون من المراجعة والتخليل والتعلم واعادة التفكير و التعديل خبرتها ا
 .اذا كان مطلوبا ومناسبا والتخطيط للمستقبل

  :أمثلة من الممارسات التأملية

 

 

األولى من  ریاض أطفال، وھي تحاول التواصل بشكل أفضل مع الفتیات في ھالة معلمة المرحلة 
فصلھا، والیوم وقفت عن مركز الفنون وعلقت على عمل احدى الفتیات حیث سألتھا ان كانت ترسم بیتا، 
اجابت الطفلة بانھا بالفعل كانت ترسم بیتا ولكنھا توقفت عن الرسم وقامت وتركت المركز، وعند نھایة 

راجعت ھالة ما حدث وقررت عمل بحث على شبكة االنترنت عن طرق التواصل مع األطفال، الیوم 
ووجدت بعض المعلومات عن أھمیة استخدام األسئلة المفتوحة، واكتشفت انھا تقوم بطرح األسئلة 

 .المغلقة وقررت أن تغیر اسلوبھا في الیوم التالي
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  التقويم الذاتي

ضافة للقيام يطلب من معلمة الروضة أن تقوم بعملية التقويم الذاتي باستخدام األدوات المناسبة باال
السعي لطرق مختلفة من التنمية المهنية ، واستخدام ومن الضروري , بالتأمل المستمر لممارساتها
  .طورهاطرق متعددة لقياس وتقييم ت

تستطيع المعلمة تحديد مجاالت التنمية المهنية عن طريق تطبيق أداة التقييم الذاتي وتحديد مناطق 
فمثال اذا وجدت أنها تريد  الطريقة المناسبة لهذا التحسين، الضعف في أدائها لتحسينها، وتختار

تحسين مهارات التقويم فيمكنها االلتحاق بدورة تدريبية في ذلك، واذا وجدت انها تريد معرفة آخر 
التطورات في مجال الطفولة، فيمكنها حضور مؤتمر محلى أو تبحث في االنترنت عن الجديد وهكذا، 

  .د المعلمة أداة متكاملة لتحديد مستواهاوفي الصفحات التالية تج

سنوات یشرد كثیرا، ولذلك عدلت سجلھا بحیث توثق  5مریم الحظت أن الطفل دیفید البالغ من العمر 
األوقات التي یشرد فیھا دیفید وفي أي األنشطة، وجدت مریم أنھ یشرد بالتحدید في األنشطة التي تعتمد 
على الحركة واستخدام العضالت الدقیقة ویذھب لعمل شئ آخر،فقامت مریم بعمل بحث على االنترنت 

ومن ثم قامت بتوفیر المثیرات البسیطة في مركز التعلم لتالحظ اھتمام عن العضالت الدقیقة وتنمیتھا، 
دیفید وقدراتھ،  وقامت بعرض افكارھا على معلمتین في نفس المدرسة لتعرف رأیھم، وبحثت مریم عن 

االختیارات المختلفة لتقییم الطفل وقررت أنھا یجب أن تعلم الموجھة وأولیاء األمور باالمر للعرض 
 .لتقییم آخر على أخصائي
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 أداة التقويم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  القومية لرياض األطفال في ضوء المعايير
  

  :مقدمة
معاونة معلمة رياض األطفال، والميسرة في الروضات التابعة لوزارة التضامن إلى  األداةتهدف هذه 

 وبالتاليء المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر، فى ضواالجتماعي، على إجراء تقويم ألدائها 
ومن ثم تحديد أولويات التنمية المهنية  ،للوفاء بهذه المعاييرالفعلية  المعلمة والميسرةتحديد احتياجات 

وترجمة ذلك إلى خطة عمل قد تعدها وتنفذها المعلمة والميسرة منفردة أو باالشتراك مع المعلمة 
فمن الهام  ،لذا.  الفني باإلدارة أو المديرية التعليمية التابعة لها  التوجيهاألولى بالمدرسة أو 

عدم المبالغة على المعلمة والميسرة و األداةوالضرورى مراعاة الدقة والموضوعية عند استخدام هذه 
التطوير المستمر لمهارات بالسلب أو اإليجاب، فالهدف أوال هو  سواءمستوى أدائها فى تقدير 

 .رف وأداءات المعلمة والميسرة بما يضمن توفير خبرة تعليمية عالية الجودة لكل أطفال مصرومعا

  
  :تطبيق األداة

يجب على المعلمة، والميسرة في الروضات التابعة لوزارة التضامن االجتماعي، أن تقوم بتطبيق 
ذلك في نهاية العام  األداة بصفة دورية مرة واحدة على األقل كل عام، وقد يكون من األفضل أن يتم

الدراسي بحيث يتم إدراج نتيجة هذا التقويم وخطة تحسين األداء التي سيتم إعدادها في ضوئه في 
ملف الترقية الذي تعده المعلمة  في إطار معطيات قانون الكادر الخاص للمعلمين ووفق إرشادات 

توح للمعلمة والميسرة لتقوم بتقويم أدائها إال أننا نود التأكيد أن المجال مف.  األكاديمية المهنية للمعلم
في أي وقت تراه، بل نؤكد على أهمية ذلك ونقترح أن تقوم المعلمة والميسرة بتقويم أدائها في نهاية 
الفصل األول من العام الدراسي بما ينعكس باإليجاب على أدائها في الفصل الثاني ويزيد من فرص 

  . ها في خطتهاتحقيق أهداف تحسين األداء التي وضعت
المؤشرات الخاصة  مؤشر أو أكثر منقيس كل منها بندا ي) 27( سبعٍ وعشرينعلى  األداةوتشتمل 
تعكس مراحل  نقاط أربعمكون من  مقياس متدرجباستخدام  البنودوتقاس . الروضة معلمةبمعايير 

، والثالثة هي "التقدم"، والثانية هي "البداية"فالنقطة األولى هي . تطور األداء وتطبيق المؤشرات
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 يقهاتحديد مدى تحقوتقوم المعلمة والميسرة ب ".المثالي"، وأخيرا النقطة الرابعة وهي "تحقيق المؤشر"
أمام كل ) (وتضع عالمة  األداةالملحقة بهذه  قواعد القياس المتدرجمراجعة من خالل  بندكل ل

ج بعض المؤشرات معا الرتباطهم الوثيق أنه تم دم مع مالحظة  .حسبما يتم تحديد مدى تحققه مؤشر
ولتسهيل عملية تقويم األداء، وتمت صياغة قواعد القياس المتدرج لهذه المؤشرات معا بصورة تعكس 

 .هذا االرتباط 

  
  :طريقة الحساب

وخمس ، "التقدم"بند في مستوى لكل  ، وثالث نقاط"البداية"نقطة واحدة لكل بند في مستوى سب تَتُح
ويتم حساب ". المثالي"، وست نقاط لكل بند في مستوى "تحقيق المؤشر"بند في مستوى نقاط لكل 

بشكل عددي والميسرة ومدى استيفائها للمعايير القومية لرياض األطفال  ألداء المعلمةالوضع القائم 
  :كما فى المثال التالي) رقمي(

   6  3  10 1: لهذه البنود كالتالي النقاط مجموعويصبح 
  :للنقاط عند تحقيق المعلمة لهذه البنود الثالث وهوعدد قصى إجمالي أثم يقسم الناتج على 

  15) = نقاط لكل بند محقق( 5× ) بنود( 3
  15 ( 100  66,6% 10: (وتكون النتيجة

بند  27( قطةن 135أقصى عدد من النقاط يمكن الحصول عليه في االستمارة كلها هو ويراعى أن 
  )نقاط لكل بند 5مضروبا في 
لم تدخل في حساب العدد ) نقاط 6(أن القيمة الرقمية المقابلة لمستوى األداء المثالي  ومن المالحظ

األقصى من نقاط األداة، وبالتالي فإن تحقيق المعلمة والميسرة لهذا المستوى من األداء يزيد من عدد 

  البند/المؤشـر  م
  بداية

)1(  
  تقدم

)3( 

  تحقيق
)5( 

  مثالي
)6(  

4  
جهة ون بين األنشطة الحرة واألنشطة الموازُِأ

  عند وضع الخطط والبرامج
   

     شرك أولياء األمور في تنفيذ األنشطةُأ  9

26  
أتعامل مع اآلخرين في ضوء ميثاق أخالقيات 

 المهنة
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األطفال النقاط التي تضاف إلى مستواها ويرفع من مقياس مدى استيفائها للمعايير القومية لرياض 
وهو ما يشجع المعلمة والميسرة على أن تصبو دائما للوضع المثالي، مع ضرورة مراعاة 

  .الموضوعية والمصداقية في تقويم األداءات
  :وفي ضوء هذه األداة، يمكن تحديد أربعة مستويات ألداء المعلمة أو الميسرة

  %20إذا كانت نتيجة التقييم ال تزيد عن : مبتدئة –المستوى األول 
  %65وأقل من % 20إذا كانت نتيجة التقييم أكثر من : تتقدم نحو تحقيق المعايير –المستوى الثاني 
  %100حتى % 65إذا كانت نتيجة التقييم أكثر من : تحقق المعايير –المستوى الثالث 
  %100إذا كانت نتيجة التقييم أكثر من : متميزة –المستوي الرابع 

  
  : خطة تحسين األداء

، بل معلمة أو ميسرة قيمة رقمية لكلأو ليس مجرد إعطاء درجة األداة  ههدف من تطبيق هذالإن 
للوفاء بالمعايير القومية لرياض األطفال فى  المعلمة والميسرةاألهم كما ذكرنا هو تحديد احتياجات 

ومحاولة  ليكون أداء المعلمة أو الميسرة فيها عند المستوى األوالتى  البنودلذا، يجب تحديد . مصر
من . قواعد القياس المتدرجبطرق مبتكرة مسترشدين فى ذلك بما جاء فى  رفع مستوى هذا األداء

مما أدائهن  لتحسيناالستعانة بنتائج هذا التقويم فى وضع خطة هنا، يجب على المعلمة والميسرة 
المعلمات  ومصادر المعرفة المتاحة وخبرات موارداليسهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من 

  .األوائل والموجهات
ويتزامن إعداد خطة تحسين األداء مع نهاية العام الدراسي وبداية اإلجازة الصيفية، وهي فترة نقترح 
أن تعمل المعلمة والميسرة على االستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة في تنفيذ أنشطة التنمية المهنية 

  . ام الدراسي التالي وهي في مستوى أداء أفضلالتي تقترحها في هذه الخطة بحيث تبدأ الع
ومن المنتظر أن تكون عملية التقويم الذاتي ووضع خطة التحسين وتنفيذها  جزء ال يتجزأ من 
متطلبات الترقية للمعلمات في ظل الكادر، ويفترض أن تقوم المعلمة بالتقييم الذاتي ووضع خطة 

موجه بمتابعة المعلمة في تنفيذ خطة التحسين على التحسين وعرضها على الموجه الفني، ويقوم ال
  .مدار العام ودعمها من خالل الزيارات

 
  .ويوضح الشكل التالي نموذج لخطة تحسين األداء يمكن للمعلمات والميسرات االسترشاد به
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 موذج ارشادي لخطة تحسين األداءن
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لدعم مصادر ا  الموارد المطلوبة  االجراءات المقترحة  مجال التحسين  م
  المدى الزمني  )مطلوب/متاح(

1  

استخدام أدوات 
متنوعة لقياس أداء 

األطفال ومتابعة 
  نموهم

االطالع على  - 
ودراسة نماذج تقويم 
أداء األطفال الواردة 

  بدليل المعلمة

  بدون

المعلمة األولى  - 
  )متاح(بالروضة 

الموجه الفني من  - 
اإلدارة التعليمية 

  )متاح(

ترشاد بخبرات االس -   شهر فبراير
وتجارب الزميالت 

من خالل (بالعمل 
النقاش ومالحظة 

  )أدائهن
تجربة استخدام  - 

نماذج مختلفة / نموذج
ومناقشة النتائج مع 

المعلمة األولى 
  والموجه الفني

  شهر مارس

المشاركة في دورة  - 
تدريبية عن سبل 

تقويم أداء األطفال 
مركز التدريب (

  )المحلي

ه جني 150 - 
قيمة االشترك (

  )في الدورة
تفرغ عدد أيام  - 

  الدورة

سلفة مؤقتة  - 
  )مطلوب(
موافقة المعلمة  - 

  )متاح(األولى 
موافقة مدير  - 

  )مطلوب(المدرسة 

  شهر يوليو

2            
3            
4            
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  استمارة التقويم الذاتي لمعلمة الروضة
  

  ...................................  :تاريـخ إجــراء التقويـــــــم  .................................................................  :اسم المعلمــــة
  ...................................  :اإلدارة التعليمية التابعة لها  .................................................................  :اسم المدرســة

  

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  التخطيط: المجال األول

  تحديد اإلحتياجات التربوية لألطفال: المعيار األول

1  
  

حدد المعلمة االحتياجات تُ
  التربوية لألطفال 

  و
تستخدم أدوات متنوعة 

المتطلبات للتعرف على 
واالحتياجات التربوية 

  لطفل الروضة
  

تطبق المعلمة أدوات القياس 
المتنوعة لتحديد مستوى أداء الطفل  

المالحظة، المقاييس، : من خالل
االختبارات المصورة، السجالت 

، أثناء األنشطة إلخ... اليومية،
قصصي، مسرح (المختلفة 

عرائس، نشاط حركي، فني، 
ة، موسيقي، أنشطة ترفيهي

  )إلخ... مسابقات، 

تعامل مع األطفال أ
دون تحديد مقنن 

لإلحتياجات التربوية 
  لألطفال

ستخدم أداة أو أثنتين أ
على األكثر من أدوات 

قياس جوانب النمو 
  المختلفة لألطفال

ستخدم أدوات متنوعة أ
ومناسبة لقياس جوانب 

: نمو األطفال المختلفة
اختبارات مصورة، 
... مسابقات، مالحظة 
إلخ، وأرصد نتائج 

تقويم األطفال بصورة 
  دورية ومنتظمة

د أدوات متنوعة عُأ
لقياس جوانب نمو 

مع  األطفال المختلفة
مراعاة الفروق الفردية 
وخصوصا بين األوالد 

 والبنات
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  تصميم أنشطة تعلم مالئمة: المعيار الثاني

تضع خطة زمنية   2
لألنشطة التعليمية فى 

  ضوء نواتج التعلم

أهداف تعلم المعلمة حدد تُ - 
مالئمة تراعي خصائص ) معايير(

  النمو لجميع األطفال
تضع خطة ذات إطار زمني  - 

واضح ومالئم لتحقيق أهداف التعلم 
  بالتعاون مع فريق العمل بالروضة

أنفذ أنشطة تعليمية 
دون وضع خطة 

  محددة

أضع خطة زمنية لهدف 
او اثنين واعمل على 

  تحقيقهم

أضع خطة زمنية 
للقاعة للعام الدراسى 
بأكمله واعمل على 

  تحقيقها

أشارك مع فريق العمل 
بالروضة فى وضع 
خطة للعام الدراسى 

  للمستويين األول والثانى

  

اليومي في  جتُعد البرنام  3
ضوء احتياجات األطفال 

  وميولهم
  

البرنامج اليومي  المعلمةتُضمن  - 
أنشطة متنوعة تراعى احتياجات 

وق الفردية مثل األطفال والفر
 األنشطة الحركية والفنية 

بدائل تالئم رغبات المعلمة تُوفر  - 
واحتياجات األطفال والفروق بين 

  البنات واألوالد
األطفال في إعداد المعلمة تُشرك  - 

البرنامج اليومي من خالل البرلمان 
  الصغير

أخطط البرنامج 
اليومي لألطفال كما 

  أراه من وجهة نظري

ج اليومي أخطط البرنام
  وأراعي تنوع األنشطة

بما يلبى بعض حاجات 
  األطفال

أخطط البرنامج 
اليومي بمشاركة 

األطفال، وأراعي 
تنوع األنشطة فى 
ضوء إحتياجات 
  األطفال وميولهم

أخطط البرنامج - 
بمشاركة األطفال 

وأراعي احتياجات كل 
األطفال وميولهم من 
خالل أنشطة متنوعة 

  تحقق نواتج التعلم
د تخطيط البرنامج اعي-  

اليومى فى ضوء التقويم 
اليومى للبرنامج 
  بمشاركة األطفال
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
تُوازن بين األنشطة   4

الحرة واألنشطة الموجهة 
عند وضع الخطط 

  والبرامج
  

التوازن الزمني المعلمة تَضمن  - 
بين األنشطة الحرة والموجهة 

والخارجية والداخلية والصاخبة 
مع  والهادئة والفردية والجماعية

  مراعاة احتياجات وميول األطفال
مالءمة النشاط المعلمة تضمن  - 

  مع الفترة الزمنية المتاحة له

أنفذ األنشطة دون 
  تخطيط

أخطط لألنشطة 
الموجهه فقط دون 

  الحرة

ُأوازن بين األنشطة 
الحرة والموجهه 

والخارجية والداخلية 
والصاخبة والهادئة 
  والفردية والجماعية 

شطة أوازن بين األن
الحرة والموجهة 

والخارجية والداخلية 
والصاخبة والهادئة 

والفردية والجماعية في 
ضوء احتياجات 

األطفال واألهداف 
  المطلوب تحقيقها

  

  أساليب التعليم وإدارة مواقف التعلم: المجال الثاني
  استخدام أساليب تعليمية تستجيب لحاجات األطفال: المعيار األول

تعليم نوع أساليب التُ  5
والتعلم وفق حاجات 

  األطفال
  

تستخدم المعلمة أساليب تعليم وتعلم 
متنوعة كالتعليم المتمركز حول 

والتعلم ) مثل سرد القصة(المعلمة 
التعلم التعاوني ويشمل (النشط 

مثل األنشطة  واالستكشافي والحر
وفق احتياجات ) الدرامية والمحاكاة

  األطفال

واحد ستخدم أسلوب أ
التعليم مثل تقليدى فى 

  طريقة التلقين

 امحدود استخدم عددأ
من أساليب التعليم 

والتعلم وبصفة متكررة 
عن  بغض النظر

  احتياجات األطفال

ستخدم أساليب  أ
متنوعة مثل اللعب 
والحوار والمناقشة 
والمالحظة والتأمل 

واراعى  واالستقصاء
االحتياجات المختلفة 

   ألطفالل

شرك األطفال في ُأ
استخدام اختيار و

أساليب تعليم وتعلم 
 راعيوأمتنوعة 

احتياجاتهم المختلفة 
واتيح لهم فرصة لتعليم 

  األقران
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
وظف الوسائل المعينة تُ  6

  في مواقف التعلم
  

تستخدم المعلمة وسائل تربوية  - 
حديثة ومتنوعة مثل الكمبيوتر 

والسبورات المختلفة والبطاقات 
توظفها في مواقف و والمجسمات

ساليب أعلى  المختلفة بناءالتعليم 
التعلم المختلفة لألطفال وأهتماماتهم 

  وميولهم

استخدم وسيلة تعليمية 
واحدة تقليدية مثل 

  السبورة

ين  تثنأأستخدم وسيلة أو 
من الوسائل التعليمية 

لتحقيق أهداف األنشطة 
  التعليمية

وسائل متنوعة  أوظف
نماذج المثل اللوحات و

فيديو لتحقيق الوأفالم 
داف األنشطة أه

التعليمية القائمة على 
اللعب واألنشطة 

  الموجهة

وأوظف الوسائل  ابتكر
التعليمية لتحقيق أهداف 

األنشطة التعليمية في 
نواتج  ضوء معايير

  التعلم

  

نظم مواقف تعلم خارج تُ  7
  قاعة النشاط  

  

المعلمة أنشطة تساعد تمارس  - 
الطفل على التعلم خارج القاعة مثل 

، مستشفى ،مكتبة(لميدانية الزيارة ا
  )إلخ ...
عمل بعض تقوم المعلمة ب - 

التجارب العلمية البسيطة مثل زرع 
   النبات

د جميع األنشطة عُأ
التعليمية  داخل  قاعة 

  النشاط

 خبرات تعلم نفذأ
مثل لقاءات  عشوائية

أصحاب  بعض مع
داخل القاعة المهن 

وتبادل زيارات خارج 
  القاعة فى الروضة

ات تعلم انظم خبر
خارج الروضة مثل 
الرحالت وزيارات 
المصانع والمتاحف 

والمعارض واألسواق 
ومكتب البريد 

  والمطافى

انظم خبرات تعلم  - 
خارج الروضة مثل 
الرحالت وزيارات 
المصانع والمتاحف 

والمعارض واألسواق 
ومكتب البريد والمطافى                      

شرك أولياء األمور ُأ- 
ت وبعض الجها

فى والمؤسسات العامة 
تنظيم خبرات تعلم 

  داخل وخارج الروضة
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
تربط الخبرات التعليمية   8

داخل قاعة النشاط 
  بخبرات األطفال الحياتية

  

د المعلمة أنشطة تربط من عتُ
من خبرات  هخاللها بين ما تقدم

تعليمية داخل قاعة النشاط 
الخبرات الحياتية لألطفال خارج و

 ،السوق( الروضة وفي المنزل
  )إلخ ...، البيع والشراء

قدم خبرات تعليمية ُأ
لألطفال داخل قاعة 

  دون ربطهاالنشاط 
بخبرات األطفال 

  الحياتية

قدم خبرات تعليمية ُأ
لألطفال داخل قاعة 

النشاط مع ربطها في 
بعض األحيان بخبرات 

  األطفال الحياتية

قدم خبرات تعليمية ُأ
لألطفال داخل 

لروضة مع ربطها ا
خبرات األطفال ب

  الحياتية

اإلستفادة من الخبرات 
الحياتية لألطفال 

ووضعها فى برامج 
وخطط على مستوى 

  الروضة

  

شرك أولياء األمور في تُ  9
  تنفيذ األنشطة

  

ك المعلمة أولياء األمور في شرِتُ
البرامج واألنشطة داخل الروضة 

وذلك من خالل أعياد الميالد 
ة من والرحالت والندوات واالستفاد

  مهن أولياء األمور

ذ األنشطة التعليمية فنَُأ
بمفردي دون مشاركة 

أولياء األمور معي 
  في تنفيذها

شرك أولياء األمور في ُأ
تنفيذ بعض المهام مثل 

تجميع صور وعمل 
لبومات في المنزل مع أ

  الطفل

 أولياء األمور شركُأ
في األنشطة بالعرض 

والمساهمة بمادة 
علمية وتصميم  

ل والمشاركة الوسائ
  في الرحالت

بأولياء األمور استعين 
ببعض الجهات و

والمؤسسات العامة في 
  األنشطة تنفيذ بعض

  

ذ أنشطة تعليمية قائمة فنَتُ  10
على اللعب لتفعيل 

  األركان
  

ممارسة أنشطة تربوية قائمة على 
اللعب في األركان التعليمية أو ما 
يسمى بمراكز التعلم مثل المسرح 

رية أو المهنية سألدوار اُألوتمثيل ا
واألنشطة المهة مثل تنمية وج

المهارات المنطقية كأن يلعب 
  األطفال لعبة السلم والثعبان

ذ األنشطة التعليمية فنَُأ
عتمد على أولكنني ال 

  األركان التعليمية

ذ األنشطة التعليمية فنَُأ
القائمة على اللعب 

و أباالعتماد على ركن 
  ررةاثنين بصورة متك

ذ األنشطة التعليمية فنَُأ
المتنوعة القائمة على 

  اللعب 

ذ األنشطة التعليمية فنَُأ
المتنوعة القائمة على 

مع إشراك  اللعب
األطفال فى أختيار 

   الركن المناسب للنشاط
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  تشجيع األطفال على ممارسة التفكير الناقد واإلبداعي: المعيار الثاني

تنظم مواقف لتنمية   11
ر الناقد واإلبداعي التفكي

  لدى األطفال 
  

تتيح المعلمة الفرصة للطفل  - 
إلبداء الرأي  فى المواقف 

واألحداث والشخصيات في قصة 
 يسمعها أو شئ يشاهده

تتيح المعلمة الفرصة للطفل  - 
  لممارسة الفنون 

ممارسة أنشطة التعبير عن  - 
  الرأي مثل البرلمان الصغير

ُأقَدم األنشطة اليومية 
تحفيز األطفال دون 

على التفكير الناقد أو 
  اإلبداعي

ُأوفر فرصا تساعد 
األطفال على تنمية 

التفكير الناقد واإلبداعي 
مثال األنشطة القصصية 
التي تتبعها المناقشة أو 
ذات النهايات المفتوحة 

  أو لعب األدوار

ُأنظم أنشطة مختلفة 
متنوعة بإستمرار 

وُأحفز األطفال على 
قد التفكير النا

واإلبداعى مثل 
زيارات المتاحف 
الفنية والمناقشات 

واللعب الحر وحل 
  المشكالت

اتواصل مع أولياء 
األمور والمجتمع 
المحلى والمدنى 

إلستثمار التفكير الناقد 
واإلبداعى لألطفال 

ومحاولة اإلستفادة من 
  ناتج هذا التفكير

  

تستثمر المواقف الطارئة   12
إلتاحة الفرصة لألطفال 

  عبير عن آرائهمللت
  

تستغل المعلمة المواقف الطارئة 
مثل سقوط األمطار فجأة أثناء 

النهار لتتحدث عن دورة المياه في 
الطبيعة، أو ظروف في المنزل 

مثل والدة أخ أو أخت لطفل 
  وإستثمار ذلك فى أنشطة

ُأقَدم األنشطة داخل 
القاعة وخارجها دون 

االهتمام بالمواقف 
دث الطارئة التي قد تح

  أثناء البرنامج اليومي  

استثمر عددا محدودا 
من المواقف الطارئة 

إلتاحة الفرص لألطفال 
  للتعبير عن أرائهم

أستثمر جميع المواقف 
الطارئة التي قد تحدث 

إلتاحة الفرص 
لألطفال للتعبير عن 

  آرائهم

استعلم عن مواقف 
طارئة حدثت لألطفال 
في المنزل واستثمرها 

م إلتاحة الفرص له
  للتعبير عن آرائهم

  



 

101     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  توفير مناخ يحقق العدالة فى التعامل مع األطفال: المعيار الثالث

 فيشرك جميع األطفال تُ  13
  المختلفة األنشطة

  

تقوم المعلمة بأنشطة تراعي ميول 
جميع األطفال وتسألهم قبل 

توزيعهم على األركان، كما تمتلك 
أساليبا مختلفة لجذب انتباه األطفال 

عهم على المشاركة ومحاولة وتشجي
  القيام بأعمل لم يجربوها من قبل

 األنشطةعرض أ
التي تتفق مع  التعليمية

 األهداف التعليمية
دون اإلهتمام بإشراك 

  جميع األطفال

األطفال معظم شرك ُأ
في جميع األنشطة في 

  البرنامج اليومي

 جميع األطفال شرك ُأ
في جميع أنشطة  

بما  البرنامج اليومي
لك ذوي في ذ

االحتياجات الخاصة 
مع األخذ فى اإلعتبار 

  رأيهم فى األنشطة

جميع األطفال شرك ُأ
في  تصميم األنشطة 
المختلفة بما في ذلك 

ذوي االحتياجات 
  الخاصة 

  

14  ةالطمأنينمن  اتوفر جو 
  بيئة التعلم فيوالمتعة 

  
  

عالقة حميمة مع  تقيم المعلمة - 
صداقة والود تتميز بالاألطفال 

 دعمها متعة التعلمت
األطفال بابتسامة  تستقبل المعلمة - 

وصحتهم  أخبارهمعن وتسأل 
 هتمام بمظهرهم العاماألو

مثل الترفيهية   األنشطةممارسة  - 
   ابلعواأل المسابقات

  

أتبع البرنامج اليومي 
 األنشطة وأقدم

  المخططة التعليمية 
دون التقيد بإضفاء جو 

  من المتعة والطمأنينة

برنامج اليومى اتبع ال
واقدم األنشطة بطريقة 

ممتعة وجذابة تشعر 
  األطفال بالتفاعل 

اقدم األنشطة بطريق 
ممتعة وجذابة 

بمشاركة األطفال معى 
واألخذ بأرائهم 

وتعليقاتهم بما يشعر 
  األطفال بالطمأنينة

اقدم األنشطة بطريقة  - 
ممتعة وجذابة بمشاركة 
  األطفال وأولياء امورهم

أولياء كما اناقش   - 
األمور في مشكالت 

األطفال األسرية بشكل 
فوري لتشجيع خلق جو 
مطمئن وممتع لألطفال 

  في المنزل

  



 

102     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
ى الفروق الفردية راعتُ  15

بين األطفال العاديين 
وذوى االحتياجات 

  الخاصة
  

متنوعة  أنشطة المعلمةر وفتُ - 
تساعد على الكشف عن األطفال 

 ذوى الحاجات الخاصة
متنوعة تساعد على  ةأنشطر وفتُ - 

دمج األطفال ذوى االحتياجات 
  الخاصة

أعامل جميع األطفال 
دون مراعاة الفروق 

  الفردية بينهم

األطفال داخل  ُأعامل
القاعة مع مراعاة بعض 

الفروق الفردية بينهم 
  مثل اإلعاقات الظاهرة

الفروق الفردية  أراعى
بين جميع األطفال 

العاديين وذوى 
   ةاالحتياجات الخاص

د برامج استكشافية عُأ
وعالجية وإثرائية 

ذوى  لألطفال
  االحتياجات الخاصة

  

تتيح للطفل ممارسة   16
  واجباته وأداء حقوقه

  

 تُساعد المعلمة األطفال على - 
خالل  مومسؤلياته أدوارهمتحديد 
لوحة من خالل التعلم  أنشطة

 االتفاقات
االنتماء والمواطنة المعلمة تعزز  - 

لمناسبات اثناء ا للدى األطفا
  ةالقومي

على األطفال تُساعد المعلمة  - 
 أثناءحقوقهم التعرف على 
  المحادثة الحرة

انفذ أنشطة تعليمية ال 
تساعد الطفل على 

ممارسة حقوقه 
  وواجباته

أصمم أنشطة تعليمية 
تساعد األطفال على 

ممارسة بعض حقوقهم 
وواجباتهم مثل حقوق 
الطفل داخل األسرة 

  واجباتهوالقاعة و

أصمم أنشطة تساعد 
األطفال على تحديد 
واجباتهم وحقوقهم 
داخل الروضة من 

خالل اللعب وتسجيل 
القواعد التى توصلنا 

  لها

أولياء األمور في شرك ُأ
ممارسة أنشطة في 
المنزل تتيح للطفل 

ممارسة حقوقه وأداء 
واجباته، مثل عقد 

  اتفاقيات مع الوالدين

  



 

103     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
يع تتعامل باحترام مع جم  71

  األطفال دون تمييز
  

تتعامل المعلمة مع األطفال دون  - 
  تمييز

تراعى النوع  المعلمة أنشطةد عتُ - 
االجتماعي والموهوبين وذوي 

  االحتياجات الخاصة
مناداة  عندحيادية المعلمة  كونت - 

  بالمهام األطفالوتكليف 

أتعامل مع األطفال مع 
تمييز بعض األطفال 

  عن غيرهم

مع  أتعامل باحترام
بعض األطفال بغض 
النظر عن المستوى 

االجتماعي لألسرة أو 
كون الطفل من ذوي 
  االحتياجات الخاصة

أتعامل باحترام مع 
جميع األطفال بغض 
النظر عن المستوى 

االجتماعي لألسرة أو 
كون الطفل من ذوي 
  االحتياجات الخاصة  

 إثرائية أصمم أنشطة
تشجع األطفال على 

مييزا دون تالتعامل سوي 
  بينهم

  

 آلراء باهتمامتستمع   18
األطفال واستفساراتهم 

  وشكواهم
  

المواقف التربوية المعلمة  تهيئ - 
داخل القاعة وخارجها بما يتيح 

 آرائهم إلبداءألطفال لالفرصة 
واستفساراتهم  آلرائهموتستمع 

وتقدم االستجابات المناسبة من 
برنامج ، لوحة االتفاقات خالل

نشاط و البرلمان الصغير
  .  إلخ... ، االنتخابات

 األنشطة ُأمارس
اليومية مع األطفال 

االستماع  عن وأغفل
 أو آلرائهماالهتمام  أو

  استفساراتهم

 آلراءاستمع 
واستفسارات عدد 
 محدود من األطفال
  نظرا لضيق الوقت

 آلراء باهتمامى صغُأ
واستفسارات جميع 

 وأحاولاألطفال 
عليها مع  اإلجابة

جول تشجيع الخ
والمنطوي على 

  المشاركة

متعددة  افرص ُأتيح
بين  اآلراءلتبادل 

 لبعضااألطفال بعضهم 
وتعويدهم على 

  االستماع لآلخرين

  



 

104     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  إدارة الوقت المخصص للتعلم: المعيار الرابع

تُدرب األطفال على   19
األفعال اليومية الروتينية 

المرتبطة باالنتقال بين 
  األنشطة

للربط بين تخطط المعلمة أنشطة 
فترات البرنامج اليومي مثل ترتيب 

مراكز التعلم، ترتيب القاعة، 
... تحضير أدوات النشاط التالي، 

  .إلخ

ُأمارس عملى مع 
األطفال مع عرض 
التعليمات المرتبطة 
بكل نشاط قبل القيام 

به  وعند االنتقال بين 
  األنشطة

أقوم بتدريب األطفال 
على ممارسة األفعال 

يومية بعد الروتينية ال
تكرار التعليمات عليهم 

  وتذكيرهم بها

ُأحفز األطفال  
بإستمرار على األفعال 

اليومية الروتينية  
  بدون تدخل مني 

يدرب األطفال بعضهم 
بعض على األفعال 

  الروتينية اليومية

  

20  

تُوزع الوقت بناء على 
قدرات األطفال ونواتج 

  التعلم
  و

تُعيد تنظيم الوقت في 
 ضوء الظروف

  والمواقف غير المتوقعة
  

تُعد المعلمة الخطط وتنفذها من  -
خالل أنشطة متنوعة بما يتناسب 
مع قدرات األطفال ونواتج التعلم 
من خالل اللعب الحر باألركان 
  والنشاط الفني الفردى والجماعي

تراعى المعلمة المرونة فى  -
وضع وتنفيذ الخطة الزمنية 

لألنشطة بما يمكنها من تغيير 
أو نوع النشاط وفقًا مكان 

مثل القيام (للظروف الطارئة 
بنشاط داخل القاعة بدال من 

  )خارجهاعند سقوط المطر

ُأنفذ األنشطة التعليمية 
دون التقيد بوقت 
  مناسب لكل نشاط

ُأقدم األنشطة  - 
اليومية لألطفال بشكل 

متسلسل مهما كانت 
المواقف غير المتوقعة 

  التى قد تحدث

ليومى مع ُأنفذ البرنامج ا
اإللتزام بتوزيع الوقت 

  على كل نشاط
أستخدم عددا محدودا  - 

من البدائل إلعادة تنظيم 
الوقت فى حالة حدوث 

  ظروف غير متوقعة

ُأوزع الوقت بكفاءة  - 
تبعا لقدرات 

واحتياجات األطفال 
ونواتج التعلم 

المستهدفة ونوع 
  النشاط 

ُأعيد تنظيم الوقت  - 
بصفة مستمرة وفق 

غير  الظروف
المتوقعة التى قد 

تحدث مع استخدام 
بدائل متنوعة وفقًا لكل 

  موقف

ُأشرك األطفال في  - 
توزيع الزمن المحدد 

  لكل نشاط
بالتعاون مع فريق  -  

العمل بالروضة، نُعد 
قائمة بحلول وبدائل 

لتنظيم الوقت فى حالة 
حدوث مواقف طارئة 

ونستعين بها وقت 
  الحاجة إليها

  



 

105     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  المعرفة بالتخصص :المجال الثالث

  امتالك المعرفة األساسية المرتبطة بالتخصص: المعيار األول

21  

تتعرف على الوثائق 
المرتبطة بالتربية فى 
  مرحلة الطفولة المبكرة

  و
تتعرف على طرق 

  التقويم وأدواته
  و

تلم بالمفاهيم األساسية 
  المرتبطة بنواتج التعلم

  و
تتعرف على خصائص 
واحتياجات الطفل في 
  مرحلة رياض األطفال

  
  

تقوم المعلمة بمراجعة ما تعلمته  - 
في دراستها المدرسية والجامعية 

 عن الطفولة المبكرة
تنشط معلوماتها باإلطالع في  - 

الكتب واالنترنت عن موضوعات 
مرتبطة بخصائص النمو والتقويم 

والمفاهيم في الطفولة المبكرة 
واتجاهات التعليم في الطفولة 

موقع وزارة التربية المبكرة في 
  والتعليم

تعرض خبراتها على الزميالت  - 
في الروضة وأولياء األمور عن 

  طريق إقامة الورش والندوات 

أمارس عملي في 
ضوء ما تعلمته 
وحصيلة خبرتي 

  العملية

أمارس عملي في  -  
ضوء ما تعلمته 

  وحصيلة خبرتي العملية
أعتمد على المعلمة  - 

األولى والزمالء أو 
ه الفني أو الموج

النشرات الواردة من 
الوزارة والتوجيه الفني 

بالمديرية أو اإلدارة 
التعليمية لتحديث 

حصيلتي المعرفية في 
مجال التربية في مرحلة 

  الطفولة المبكرة

أسعى دائما إلى  - 
تنمية حصيلتي 

 لمعرفية في مجال ا
الطفولة المبكرة 

وطرق وأدوات تقويم 
أداء األطفال 

هم وخصائص
من خالل تياجاتهم واح

اإلطالع على الكتب 
المتاحة بمكتبة 

المدرسة أو من خالل 
االنترنت وأتابع 

باستمرار موقع وزارة 
التربية والتعليم 

للوقوف على توجهات 
 المرحلةالوزارة في 

وأحاول تطبيقها في 
  مجال عملي

اقوم بعقد لقاءات مع 
زميالتي وأولياء األمور 
لمناقشة المستحدثات في 

بية في مرحلة التر
الطفولة المبكرة وطرق 

التقويم والمفاهيم 
األساسية وخصائص 

  واحتياجات الطفل

  



 

106     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  التقويم: المجال الرابع

  الذاتيتطوير األداء من خالل التقويم : المعيار األول

22  

تستخدم أدوات التقويم 
  المناسبة لتقويم أدائها

  و 
تُحسن وتطور من أدائها 

  موفقاً لنتائج التقوي
  
  

تستفيد المعلمة من نتائج التقويم  - 
وتُعدل السلبيات التى رأتها مع 

  وضع حلول لها 
الخبرات المعلمة تبادل ت - 

والتجارب الناجحة مع زميالت 
 ،العمل من خالل العمل التعاونى

تبادل  ،الندوات، االجتماعات
  الزيارات وشبكة المعلومات

أمارس عملي دون  -  
استخدام أية أدوات 

  قويم ألدائي كمعلمةت
أمارس عملي دون  -  

النظر إلى أدوات 
التقويم الذاتي أو نتائج 

  استخدامها

أستخدم أداة واحدة  -  
لتقويم أدائى بصفة غير 

  منتظمة
أطور من أدائي دون  - 

االعتماد على نتائج 
  التقويم الذاتى

أستخدم أدوات  -  
تقويم متنوعة ومناسبة 

لتقويم أدائي بصفة 
ظمة مثل دورية ومنت

استمارة التقويم الذاتي 
الواردة بالدليل 

ومالحظة الزمالء 
واستطالع رأي أولياء 

  األمور
أضع خطة لتحسين  - 

وتطوير أدائي في 
ضوء نتائج التقويم 

  الذاتي وألتزم بتنفيذها

أتعاون مع فريق  -  
العمل بالروضة في 

تطويع أدوات التقويم 
الذاتي المتاحة وتصميم 

ئم أدوات جديدة تال
  احتياجاتنا كمعلمات

أتعاون مع فريق  - 
العمل بالروضة في 
إعداد وتنفيذ عمليات 

التقويم الذاتي ألعضاء 
الفريق ووضع خطط 
تحسين أداء نشترك 
ونتعاون جميعا في 

  تنفيذها ومتابعتها

  



 

107     أداة التقویم الذاتي ألداء معلمة الروضة

  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  ممارسة التقويم الشامل المستمر ألداء األطفال: المعيار الثاني

تستخدم أدوات متنوعة   23
ياس أداء األطفال لق

  ومتابعة نموهم
  

 اةأد(استخدام أدوات تقويم متنوعة 
 لطفل الروضة، تقويم المستمرال

 ،بطاقة المالحظة ،قوائم الضبط
، التقارير، االختبارات المصورة

المقابالت، بطاقة المتابعة للنمو 
المعرفي والمهاري واالجتماعي 
والوجداني للطفل، ملف أنجاز 

نشطة الطفل في جميع األ
 ومستمر دوريبشكل  ))البورتفليو(
)شهريا  أو أسبوعياا أو يومي(، 

وذوى لتقويم أداء األطفال 
  اإلحتياجات الخاصة

ُأمارس عملى دون  - 
استخدام أية أدوات 
لتقويم أداء األطفال 
وذوى االحتياجات 

ومتابعة ) الخاصة
  نموهم

ال أهتم برفع   - 
التقارير إلى أولياء 

طق األمور عن منا
القوة والضعف لدى 

  أبنائهم

أستخدم عددا محدودا   - 
من أدوات تقويم 

األطفال ومتابعة نموهم 
أداة أو أثنتين على (

  )األكثر
أقوم برفع تقارير إلى  - 

أولياء األمور عن 
تطور أطفالهم ولكن 
  بصورة غير منتظمة

أستخدم أدوات  - 
متنوعة من ملف 
إنجاز ومالحظة 

وبطاقات مصورة، 
عد أدوات مبتكرة كما ُأ

لتقويم أداء األطفال 
  ومتابعة نموهم

أقوم بإعداد تقارير  - 
عن مناطق القوة 
والضعف وتطور 
األطفال وأرفعها 

باستمرار وبصورة 
منتظمة إلى أولياء 

  األمور

أتعاون مع فريق العمل 
بالروضة في إعداد 

أدوات مبتكرة لتقويم 
أداء األطفال وذوى  
االحتياجات الخاصة، 

ع تصورا لعالج ونض
نقاط الضعف عند 

األطفال ونرفعه ألولياء 
األمور للمشاركة فى 

  تنفيذه
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن

24  

تُفسر نتائج تقويم أداء 
   الطفل

  و
تُعد أنشطة إثرائية وبديلة 

  فى ضوء نتائج التقويم
  

تقوم المعلمة بإطالع أولياء  - 
األمور على نتائج التقويم أوال بأول 

  ائهمللمشاركة فى تحسين أداء ابن
تقوم المعلمة بإعداد األنشطة  - 

نشاط مسرح العرائس، (اإلثرائية 
المناسبة ) رسم حر، نشاط حركي

  لكل طفل في ضوء نتائج التقويم
مكانات اإلالمعلمة توظف  - 

المتاحة فى البيئة المحلية 
) إلخ ...، المؤسسات ،المتاحف(

بما يفيد األطفال ويسهم فى تحسين 
 العملية التعليمية

األطفال على المعلمة فز تح - 
   ممارسة األنشطة التعليمية

تعد المعلمة أنشطة تناسب  - 
االطفال ذوي المهارات والقدرات 

  الضعيفة

ُأمارس عملى دون  -  
إجراء تفسير لنتائج 

  تقويم أداء األطفال
أقدم األنشطة  -  

التعليمية لجميع 
األطفال وأغفل عن 
إعداد أنشطة إثرائية 

وبديلة تناسب 
  اجات األطفالاحتي

ُأفسر نتائج التقويم  -  
بصورة مبسطة لعدد 

محدود من نتائج تقويم 
  أداء األطفال

ُأعد بعض األنشطة  -  
اإلثرائية والبديلة والتي 
تناسب بعض احتياجات 

بعض األطفال دون 
النظر إلى نتائج تقويم 

  األطفال

ُأفسر نتائج التقويم  -  
بإستخدام أدوات 

 التقويم المتنوعة مثل
المالحظة وملف 
اإلنجاز وبطاقات 

  مصورة
ُأعد مجموعة من  -  

األنشطة اإلثرائية 
والبديلة تفي 

باحتياجات جميع 
األطفال فى ضوء 

  نتائج تقويمهم 

ُأفسر نتائج تقويم  -  
أداء األطفال بصورة 
واضحة مع توظيف 

تلك النتائج فى تصميم 
األنشطة التعليمية 
المناسبة لألطفال 

اء وبمشاركة أولي
  األمور

أتعاون مع فريق  - 
العمل بالروضة في 

إعداد حصيلة من 
األنشطة اإلثرائية 

نستخدمها والبديلة 
  جميعا في عملنا
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
تستخدم أساليب التعزيز   25

  لتحسين أداء األطفال
  

أساليب التعزيز  تستخدم المعلمة
كلمات التشجيع (المتنوعة 

، الجوائز والهدايا، واالستحسان
الرحالت والمسابقات  المشاركة فى

لوحة  واألنشطة المحببة لألطفال،
الشرف، االيماءات، التصفيق، 
إسناد األدوار القيادية، عبارات 

االستحسان اللفظية، الهدايا 
  )إلخ... الصغيرة المحفزة، 

أمارس عملي مع 
األطفال دون استخدام 

  أساليب التعزيز

أستخدم أسلوبا أواثنين 
على األكثر من أساليب 

لتعزيز الستجابات ا
العبارات (األطفال 
  )التصفيق - اللفظية 

أستخدم أساليب 
متنوعة وبصفة 

- التصفيق(مستمرة 
 - لوحة الشرف 

- العبارات اإليجابية 
... األدوار القيادية، 

لتعزيز استجابات ) الخ
فى الوقت   لاألطفا

  المناسب

استخدم أسلوب التعزيز  
المناسب فى الوقت 

ى المناسب لكل طفل عل
حدة بما يحقق تحفيزه 

وبناء ثقته بنفسه ويؤدى 
إلى تحسن فعلى 

  وملموس فى أداء الطفل
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  مهنية المعلم: المجال الخامس

  التزام أخالقيات المهنة: المعيار األول

26  

تتعامل مع اآلخرين في 
ضوء ميثاق أخالقيات 

  المهنة
  و

تلتزم بنظام العمل في 
توزيع األدوار داخل 

  الروضة

ل المعلمة باحترام مع تتعام - 
اآلخرين وتبدي لهم التقدير وتسعى 
إلى دعم قواعد العمل التي ترتكز 

  على ميثاق أخالقيات المهنة
تلتزم المعلمة بنظام توزيع  - 

األدوار اإلدارية هل نقصرها على 
األدوار اإلدارية فقط؟ مثل اإلعداد 

اليومي، تقديم األنشطة، خطط 
  إلخ... الصرف، 

اآلخرين  أتعامل مع - 
باحترام ولكن ال 

دراية لدي بميثاق 
أخالقيات المهنة 

  والمعطياته
أمارس عملى  - 

بصورة مرضية 
ولكنني ال أعلم نظام 

العمل وأغفل عن 
مشاركة الزمالء فى 
القيام ببعض األدوار 

  داخل الروضة

أتعامل مع األطفال  - 
وزمالئي ورؤسائي 
باحترام وأبدي لهم 

  التقدير 
العمل  التزم بنظام - 

وأشترك مع الزمالء فى 
القيام ببعض األدوار 

حفالت، (داخل الروضة 
... معارض، رحالت، 

  )إلخ

أتعامل مع األطفال  - 
وجميع العاملين 

بالروضة والمدرسة 
وأولياء األمور 

باحترام وأبدي لهم 
التقدير وأسعى إلى 
تطبيق قواعد العمل 

التي تدعم ميثاق 
 أخالقيات المهنة

العمل التزم بنظام  -
حضور، (بانضباط 

انصراف، قواعد 
اإلجازات، اإلشراف، 

وأشارك ) إلخ... 
الزمالء بفاعلية فى 
إنجاح سير العمل 

  داخل الروضة

أقوم بعمل برامج  -  
إرشادية لباقي المعلمات 

لمعرفة كيفية استخدام 
ميثاق أخالقيات المهنة 

  في تعامالتهن اليومية
أتعاون مع فريق  - 

 العمل بالروضة في
تطوير أنظمة العمل 

وتشجيع اآلخرين على 
االلتزام بها والمشاركة 

الفعالة في أنشطة 
  الروضة
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  الممارسات  المؤشر  م
مستواي   مستوى األداء

  )6(المثالي   )5( تحقيق المؤشر  )3(التقدم   )1(البداية   اآلن
  االلتزام بالتنمية المهنية المستدامة: المعيار الثاني

27  

تطّلع على المستحدثات 
العلمية فى مجال 

  التخصص
  و

تستخدم مصادر المعرفة 
المختلفة الكتساب 

  خبرات جديدة 
  و

متعددة  تشارك فى أنشطة
  لرفع قدراتها مهنيا

   

استخدام االنترنت والمكتبات  - 
الرقمية لإلطالع على كل ما هو 
  جديد في مجال الطفولة المبكرة

االشتراك في بعض المجالت  - 
والدوريات العلمية في مجال 

  الطفولة المبكرة
إعداد األبحاث العلمية  - 

عمل بحث (والدراسات المعاصرة 
حداث في مجال التخصص، األ

  ) إلخ... الجارية، 
 أو عليا ةتكميليدراسات القيام ب - 

  مثل دبلوم،  ماجستير أو دكتوراه
المشاركة في برامج التنمية  - 

المهنية مثل الندوات والمؤتمرات، 
وتبادل الزيارات، والتدريبات 

وورش العمل، وبرامج الترقي 
المنصوص عليها في قانون الكادر 

  الخاص للمعلمين

ملي في أمارس ع - 
ضوء ما تعلمته 
وحصيلة خبرتي 

  العملية
أشارك في برامج  - 

التنمية المهنية 
المنصوص عليها في 
قانون الكادر الخاص 

  للمعلمين

استخدم االنترنت في  - 
بعض األحيان للدخول 

على بعض المواقع ذات 
الصلة واإلطالع على 

بعض األبحاث 
والمستجدات في مجال 

التربية في مرحلة 
  لمبكرةالطفولة ا

أطلع في بعض  - 
األحيان على بعض 

الدوريات العلمية في 
  مكتبة المدرسة

أشارك في برامج  - 
التنمية المهنية 

المنصوص عليها في 
قانون الكادر الخاص 

  للمعلمين

استخدم االنترنت  - 
بصفة منتظمة ودورية 

مرة واحدة أسبوعيا (
على األقل ولما ال يقل 

للدخول ) عن ساعة
مواقع لعلى عدد من ا

والمكتبات الرقمية 
لجهات البحثية ل

المحلية والعالمية 
تحدثات في وأتابع المس

  الطفولة المبكرةمجال 
ظمة أطلع بصفة منت - 

 على الدوريات العلمية 
  بمكتبة المدرسة

أشارك في الندوات  - 
  مؤتمرات المجال وال

اح لي من وما يت
تدريبات وورش عمل 

قانون وبرامج الترقي ب
  خاص الكادر ال

أشارك بالرأي  - 
والتعليق في عدد من 

المنتديات المحلية 
  مجال  الوالعالمية في 

اشترك في أحد  - 
  العلمية الدوريات

أدرس للحصول على  - 
أو ماجستير أو (دبلوم 

  ) دكتوراه
أشارك بفعالية في  - 

 كافة برامج الترقي
  صقانون الكادر الخال

أكرس جزء من  - 
وقتي لمناقشة زميالتي 

ريبهن على ما أطلع وتد
  عليه من مستحدثات

أجتمع مع أولياء  - 
لى األمور مرة واحدة ع

األقل كل عام ألعرض  
  تربية الطفل المستجدات
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  جدول حساب النقاط

  البنـــد/رـــــــالمؤش  م
  المستوى

  الدرجة
  مثالي  محقق  تقدم  بداية

  مجال التخطيط

1  

  دد االحتياجات التربوية لألطفالحأ
  و
تخدم أدوات متنوعة للتعرف على المتطلبات واالحتياجات التربوية سا

  لطفل الروضة

          

            أضع خطة زمنية لألنشطة التعليمية فى ضوء نواتج التعلم  2
            اليومي في ضوء احتياجات األطفال وميولهم جأعد البرنام  3
            أوازن بين األنشطة الحرة والموجهة عند وضع الخطط والبرامج  4

  مجال أساليب التعليم وادارة مواقف التعلم
            نوع أساليب التعليم والتعلم وفق حاجات األطفالأ  5
            وظف الوسائل المعينة في مواقف التعلمُأ  6
            نظم مواقف تعلم خارج قاعة النشاطُأ  7
            ربط الخبرات التعليمية داخل قاعة النشاط بخبرات األطفال الحياتيةأ  8
            شرك أولياء األمور في تنفيذ األنشطةُأ  9

            ذ أنشطة تعليمية قائمة على اللعب لتفعيل األركانفَأن  10
            أنظم مواقف لتنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى األطفال  11
            أستثمرالمواقف الطارئة إلتاحة الفرصة لألطفال للتعبير عن آرائهم  12
            المختلفة األنشطة فيميع األطفال شرك جُأ  13
            بيئة التعلم فيوالمتعة  ةالطمأنينمن  اوفر جوأ  14

ى الفروق الفردية بين األطفال العاديين وذوى االحتياجات راعأ  15
  الخاصة

          

            واجباته وأداء حقوقهتيح للطفل ممارسة أ  16
            يزتعامل باحترام مع جميع األطفال دون تميأ  17
            األطفال واستفساراتهم وشكواهم آلراء باهتمامستمع أ  18

أدرب األطفال على األفعال اليومية الروتينية المرتبطة باالنتقال بين   19
  األنشطة

          

            أوزع الوقت بناء على قدرات األطفال ونواتج التعلم  20
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  البنـــد/رـــــــالمؤش  م
  المستوى

  الدرجة
  مثالي  محقق  تقدم  بداية

  و
  ةُأعيد تنظيم الوقت في ضوء الظروف والمواقف غير المتوقع

  مجال المعرفة بالتخصص

21  

  أتعرف على الوثائق المرتبطة بالتربية فى مرحلة الطفولة المبكرة
  و

  أتعرف على طرق التقويم وأدواته
  و

  ُألم بالمفاهيم األساسية المرتبطة بنواتج التعلم
  و

  أتعرف على خصائص واحتياجات الطفل في مرحلة رياض األطفال

          

  مجال التقويم

22  
  تخدم أدوات التقويم المناسبة لتقويم أدائيأس
  و 

  أحسن وأطور أدائي من خالل التقييم الذاتي 

          

            أستخدم أدوات متنوعة لقياس أداء األطفال ومتابعة نموهم  23

24  
  ُأفسر نتائج تقويم أداء الطفل 

  و
  ُأعد أنشطة إثرائية وبديلة فى ضوء  تفسيري لنتائج التقويم

          

            ستخدم أساليب التعزيز لتحسين أداء األطفالأ  25
  مجال مهنية المعلمة

26  
  أتعامل مع اآلخرين في ضوء ميثاق أخالقيات المهنة

  و
  ألتزم بنظام العمل في توزيع األدوار داخل الروضة

          

27  

  أطّلع على المستحدثات العلمية فى مجال التخصص
  و

  اب خبرات جديدة أستخدم مصادر المعرفة المختلفة الكتس
  و

  أشارك فى أنشطة متعددة لرفع قدراتي مهنيا

          

    النتيجـة االجماليــة
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  ) =             % 100( ×)  135  ÷ النتيجة االجمالية=  ( مدى استيفائي للمعايير  

  

  :تذكري
 :يتم احتساب عدد النقاط كالتالي -1

  نقاط 6لكل بند مثالي  -
  نقاط 5لكل بند محقق  -
  نقاط 3لكل بند تقدم  -
  لكل بند بداية نقطة واحدة -

 تكون النتيجة االجمالية حاصل جمع النقاط في كل البنود -2
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هالـة إبـراهيم   ) ترجمـة (رحـالت،   -تغذيـة  -موسيقية وحركية، دراسات اجتماعية

  .الجراوني وانشراح إبراهيم المشرفي، مؤسسة حورس الدولية، مصر

تنميـة مهـارات تكنولوجيـا    ):  2006(بهاء شاهين ) ترجمة(جورج سيراج، بالتشفورد، ديفيد وايتبريد، 
القاهرة، مجموعة النيـل العربيـة،   في سنوات الطفولة المبكرة، المعلومات واالتصاالت 

  .1ط

 دار الفـاروق، إثراء التعليم العلمي في المرحلة الدراسية المبكرة، ):  2006(جين جونستن، اديلد جراى 
  .مصر

أسسها، مهاراتها، تدريسها، تقويمهـا،  : لالمفاهيم اللغوية عند األطفا):  2009(حامد عبدالسالم زهران 
  .عمان، دار المسيرة، األردن

                                                             
 .جع  يمكن أن تستعين بها المعلم وقد تم االستفادة بمعظمها في إعداد الدليلمرا *
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دار أسـهامها، مهاراتهـا تدريسـها، تقويمهـا،      -المفاهيم اللغوية عند األطفال): 2007(حامد زهران 
  .المسيرة للنشر والتوزيع

  .الدار المصرية اللبنانيةدراسات وبحوث،  -أدب الطفل العربي): 2005(حسن شحاته 
  .1دار الفكر، عمان، األردن، طالمسرح في تربية الطفل، الدراما و):  2007(حنان عبدالحميد العناني 

عـالم الكتـب،   األلغاز المصورة وتنمية التفكير عنـد األطفـال،   ):  2008(حنان محمد عبدالحليم نصار 
  .مصر
  .الواقع والمأمول -الطفولة والقيم العلمية): 2009(رشا جمال نور الدين 

كيف تصـبح مبـدعا   : عملية لتعليم اإلبداع واالبتكاراالستراتيجيات ال): 2009(رمضان حسين رمضان 
  .يوك سيتي للنشر والتوزيعومجددا في حياتك؟، 

  .برنامج طفل ما قبل المدرسةعلمي طفلك األعياد والمناسبات، ): 2007(سحر توفيق 
  .مركز اإلسكندرية للكتاباللعب بين النظرية والتطبيق، ):  2005(سلوى محمد عبدالباقي 

  .، مركز اإلسكندريةسيكولوجية اللعب رؤية نظرية وأمثلة تطبيقية): 2007(يمان محمد شحاته سل
دار قصور المهارات قبل اإلكاديمية ألطفال الروضة وصـعوبات الـتعلم،   ):  2006(عادل عبداهللا محمد 

  .القاهرة الرشاد،
ـ  أدب األطفال وثقافة الطفـل،  ): 2008(عبدالفتاح شحدة أبو معال  ة المتحـدة للتسـويق   الشـركة العربي

  .والتوريدات
دار الفكـر  الموهوبون والمتفوقون خصائصهم واكتشـافهم ورعـايتهم،   ): 2005(عبدالمطلب القريطي 

  .العربي، القاهرة
  .دار الفكر العربيمناهج أطفال ما قبل المدرسة، ): 2006(عزة خليل 
. دار الفكـر العربـي  ولة المبكرة، المفاهيم والمهارات العلمية والرياضية في الطف): 2009(عزة خليل 

  .القاهرة
، دار االرتقاء االنفعالي واالجتماعي لطفل الروضة): 2008( عالء الدين كفافى، مايسة النيال، سهير سالم

  .الفكر، عمان
  .الشركة العربية المتحدة للتسويقتطور اللغة والتفكير لدى الطفل، ): 2008(فايقة القطامي 

  .القاهرة. ، دار الفكر العربيمسرح ودراما طفل ما قبل المدرسة): 2008( :فاطمة عبدالرؤوف هاشم
مكتبـة الـدار   رؤية عصرية لتثقيف الطفل العربي، : الطفل والخدمات الثقافية):  2008(فهيم مصطفي 

  .العربية للكتاب، مصر
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  .دار الفكر العربيالطفل والمهارات الحياتية، ): 2005(فهيم مصطفي 
) ترجمـة (دعم المهارات الموسيقية في سنوات الطفولة المبكرة، ):  2006(يس هاريسون ليندا باوند، كر

  .1عال أحمد صالح، القاهرة، مجموعة النيل العربية، ط
  .دار الفروق لالستثمارات الثقافيةخالد العامري، ) ترجمة(معلم رياض األطفال، : مارجريت إيد ينجتون

بهاء ) ترجمة(اللغة والقراءة والكتابة في سنوات الطفولة المبكرة، تنمية تعلم):  2006(ماريان وايتهيد، 
  .1القاهرة، مجموعة النيل العربية، ط شاهين،
مكتبة األنجلـو المصـرية،   تنمية اإلبداع في مراحل الطفولة المختلفة، ): 2000(مجدى عبدالكريم حبيب 
  .القاهرة

  .دار الفكر العربي، القاهرةل، األنشطة اإلبداعية لألطفا): 2001(محمد رضا البغدادي 
  .دار الكتاب الجامعي، غزةمدرسة الذكاءات المتعددة، ): 2005(محمد عبدالهادي حسين 
  .دار العلوم للنشر والتوزيعأنواع العقول البشرية، / الذكاءات المتعددة): 2008( محمد عبدالهادي حسين

  .1دار الفكر، عمان، األردن، طم الطفل، بيئات تعل):  2007(محمد متولى قنديل؛ رمضان مسعد بدوى 
دار الفكـر،   المواد التعليمية في الطفولـة المبكـرة،  ): 2007(محمد متولى قنديل، رمضان مسعد بدوى

  .عمان
  .دار المسيرةاأللعاب من أجل التفكير والتعلم، ): 2006(محمد محمود الحيلة 

  
  .عالم الكتب، القاهرةزة، كيف تكونين معلمة متمي):  2009(مها إبراهيم البسيوني 

المرجع العربي التربوي لبـرامج ريـاض   ): 2006(نجم الدين مردان، نادية شريف، و سميرة عبدالعال 
  .تونس. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .األطفال
 .الشركة العربية المتحدة للتسويقالذكاء الوجداني، ): 2008( نخبة من المتخصصين

دار العلم واإليمـان  إعداد عرائس المسرح لدور الحضانة ورياض األطفال، ): 2007(اروق نهلة محمد ف
  .للنشر
  .، دار الفكر العربيتنمية المهارات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة) 2007(هدى محمود الناشف 

  

  

 


