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  التعليم المبكر الوطني مشروع ال

  التعليم ماقبل المدرسة

Pre School Education National Program 

 التمھيد: 

  

يتفق المھتمون بدراسات الطفولة وأدبياتھا على أن رياض ا:طفال مرحلة تعليمية تس�بق المرحل�ة اAبتدائي�ة ولك�نھم يختلف�ون ف�ي 
 Early Childhood " أو طفولة مبكرة " Nursery أو " دار حضانة (Kindergarten) مسمياتھا على أنھا " روضة أطفال

Education "أو " تعليم ما قبل المدرسة ، " Pre-School Education ".  ال�اض ا:طف�ميات أن ري�ذه المس�وعموماً تعني ھ
ھي "الدور التربوية التي تنھض برعاية ا:طفال، وترعى نموھم الجسمي والعقلي والنفسي، وتسھل انتق�الھم م�ن الحي�اة المنزلي�ة 

  .درسيـة، وتستقبل ا:طفال الصغار الذين أكملوا السنة الثالثة من عمرھمإلى التربية الم

% من تطور الدماغ يحصل في السنوات الخمس ا:ولى للطفل. فإذا لم نفكر ملياً في تربية وتعليم  90 يقول الخبراء بأن ما نسبته
سنواتھم الدراسية ال^حقة (روبرت ل. إھ�رليش ). كم�ا فإن ھذا يعرض أطفالنا للفشل في   ا:طفال الصغار في سنواتھم المبكرة،

ويعتقد آخرون أن الخبرات المبكرة التي يتلقاھا ا:طفال في مرحل�ة الطفول�ة المبك�رة ھ�ي حاس�مة وھام�ة لتط�ور ال�دماغ وت�رابط 
ث�ة والمثي�رات المتنوع�ة. الخ^يا بنظام شبكي يساعد على التعلم والتذكر؛ لھذا يج�ب التركي�ز عل�ى اAس�تجابات اbيجابي�ة والمحاد

 كل ھذا يؤدي إلى تطور صحي سليم لدماغ الطفل.

يضاف إل�ى ذل�ك ب�أن ھ�ذه الب�رامج المبك�رة س�واء ف�ي ا:س�رة أو ف�ي مؤسس�ات طف�ل م�ا قب�ل المدرس�ة تس�اعد ف�ي إع�داد وتھيئ�ة 
. رحل�ة اس�تثمار وطن�ي ھ�ام ج�داً ة م، كم�ا وتعتب�ر ھ�ذه المرحل�"1999"ميس�يلس "ا:طفال للنجاح في المراحل التعليمي�ة ال^حق�ة 

نتبن�ى ونؤس�س لبرن�امج وطن�ي متكام�ل ي�دعم م�ن قب�ل الحكوم�ة المحلي�ة بالتع�اون م�ع الجھ�ات المتخصص�ة والمھتم�ة ف�ي ھذا وب
 . )  - Pre School Education Program التعليم ماقبل المدرسة –التعليم المبكر مشروع ( نا الوطنيالتأسيس لمشروع

  

  -لھذا البرنامج:الھدف العام 

خمسة سنوات ضمن برنامج تعليم�ي ع�الي المس�توى,  – ث^ث سنواتمن الوطني :ستيعاب ا:طفال بأعمار يھدف ھذا البرنامج 
لرفع وتطوير المستوى الفكري والنمو الحركي البدني, والنمو ا:جتماعي في اوقات مبك�رة لعم�ر الطف�ل. نلخ�ص ا:ھ�داف الت�ي 

  -:يرمي لھا برنامجنا الى

النم��و الحرك��ي والجس��مي ( الب��دني ) وال��ذي يغط��ي أج��زاء متنوع��ة ومتع��ددة م��ن ص��حة الطف��ل مث��ل الراح��ة، التغذي��ة  �
المناس�بة، تكام��ل التحص��ين الطب�ي، وتنمي��ة مھ��ارات حركي�ة ل��دى الطف��ل مث�ل الج��ري واس��تخدام أق�^م التل��وين بالش��كل 

 .الصحيح

اس ذل��ك بمح��ددات التع��اون والعم��ل باس��تق^لية، وتنمي��ة الص��داقة النم��و اAجتم��اعي والوج��داني ( الع��اطفي ) ويمك��ن قي�� �
 .والع^قات مع اvخرين

اس��تراتيجيات وطرق��اً لل��تعلم تتض��من النوعي��ة الجي��دة م��ن الب��رامج الت��ي تس��اعد الطف��ل وتس��تثيره إل��ى ح��ب اAس��تط^ع،  �
  .واbبداع، والتعاون، واAھتمام، والمثابرة

  .كد من ذلك من خ^ل تقويم اAستخدام اللفظي والكتابي للغةمھارات استخدام اللغة، ويمكن التأ �
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النمو المعرفي واكتساب المعرفة العامة، ويشتمل ذلك على التعرف على المعلومات العامة مثل النماذج والع^قات ب�ين  �
   .ا:شياء والمسببات والنتائج وحل المشك^ت اليومية

العامل�ة ف�ي ع�دد م�ن من�اطق أي  ا:ھلي�ة  –يمتاز ھذا البرنامج بأمكانية توحيد ومزج تجربة (رياض ا:طفال الخاص�ة  �
) ضمن برنامج التعليم ماقبل المدرسة لyرتقاء بالمس�توى الفن�ي محافظة وترتكز في المناطق ذات المدخول العالي فقط

  الذي يضمن نجاح عملية التعليم بھذه المرحلة. والتعليمي له با:ضافة الى توفير الدعم الحكومي 

ا:ستفادة من الطاقة الكبيرة خريجي الجامعات والمعاھد الجدد من أختصاصات التعليم أو ا:ختصاصات ا:خرى مث�ل  �
.... وغيرھ�ا) وت�دريبھم ض�من دورات خاص�ة  التربي�ة ا:س�^مية (الكمبيوتر, اللغة, الرياض�يات, الجغرافي�ة, الفيزي�اء,

تع��اون م��ع الوك��اAت الدولي��ة المتخصص��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال. لك��ي نك��ون الن��واة التعليمي��ة والتدريس��ية لھ��ذا البرن��امج بال
  الوطني. 

وب�دعم مباش�ر م�ن الحكوم�ة  يعتبر ھذا البرنامج من البرامج الوطني�ة المھم�ة ف�ي ا:س�تثمار ف�ي بن�اء الف�رد والمجتم�ع.  �
  ئھم الستفادة من ھذا المشروع الوطني. المحلية, وبھذا نضمن للمواطنين كافة وأبنا

يمكننا حساب الميزاني�ة الت�ي نحتاجھ�ا لتطبي�ق برن�امج التعل�يم قب�ل المدرس�ة,  يج�ب أن نع�ي ب�أن ال�دوAر الواح�د ال�ذي  �
أكث�ر م�ن عش�رة م�رات كعائ�د عل�ى المجتم�ع والف�رد والبل�د ف�ي المس�تقبل  فمر في ھذا البرن�امج لبن�اءه سيض�اعسيستث

الموازنة بشكل أولي على أساس أعداد الطلبة التي من الممك�ن أن أن يس�توعبھم ھ�ذا البرن�امج ف�ي ك�ل القريب. تحسب 
محافظة وتقييم الموازنة على أساس نسبة أو قيمة ما يكلف الطالب الواح�د لش�موله ف�ي ھ�ذا البرن�امج.  با:ض�افة تكلف�ة 

  أنشاء عدد من المباني التي سيحتاجھا ھذا البرنامج كمدارس.  

يمكنن�ا أعتم�اد نايات رياض ا:طفال التي سيحتاجھا ھذا المشروع كمراك�ز تعليمي�ة ف�ي برن�امج التعل�يم قب�ل المدرس�ة  ب �

مبداء البناء الجاھز والقليل التكلف�ة ال�ذي يمت�از بالنوعي�ة العالي�ة وس�رعة ا:نج�از با:ض�افة للمتان�ة. وھن�اك العدي�د م�ن 

, با:ضافة الى العديد م�ن الط�رق والش�ركات  Rapidwallستعانة بھا مثل: طرق وتكنلوجيا البناء التي من الممكن ا:

 العالمية التي  يمكن أستثمار جھودھا في تجھيز وبناء المباني التي سنحتاجھا في ھذا البرنامج. 

درس في كل (ري�اض ا:طف�ال ) يعتمد ھذا المشروع على أساس برنامج تعليمي لyعمار ماقبل المدرسة بكفاءة عالية يُ  �

  المخصصة لھذا المشروع بغض النظر عن المنطقة وبدون تمييز بين المناطق أو ا:حياء الفقيرة وغيرھا. 

  

  -:ضمن قراءة واقع الحال الصعوبات التي تواجه تحقيق أھداف رياض ا%طفال

من خ^ل دراستنا لواقع حال مستويات التعليم المبكر ضمن تجربة رياض ا:طفال وغيرھا من الموؤسسات المتخصصة في ھذا 
النوع من التعليم في المرحلة الحالية والسنوات ا:خي�رة  نس�جل ع�دد م�ن النق�اط الت�ي تواج�ه تحقي�ق نس�بة فاعل�ة بتط�وير التعل�يم 

 ا على الشكل التالي: المبكر والنھوض بھذا المجال نصنفھ

 التربية والتعليم. ضعف اbشراف والدعم من قبل وزارة  �

 .قصور البيئة الصفية في توفير مناخ تعليمي م^ئم لخصائص نمو الطفل �

 .ضعف استيعاب ا:ھل لمسئوليتھم في تربية الطفل وع^قتھم بالروضة �

ات ري�اض لمتس�ويال: ومنھا قلة الدورات التدريبيه عدم مناسبة اbجراءات اbدارية المتبعة في مؤسسات رياض ا:طف �

 .اAطفال وقبول معلمات غير مؤھ^ت في ھذا المجال وعدم توفر اخصائيات نفسيات واجتماعيات

 .ات رياض ا:طفال لمفھوم المنھج المطوريسوتالمناھج الدراسية:ضعف استيعاب م ضعف �

  . روضة إلى أخرى اخت^ف تطبيق منھج التعلم الذاتي في رياض ا:طفال من �



Page 3 of 5 

 

 

 

 ) - Pre School Education Programالتعل�يم ماقب�ل المدرس�ة  –(مش�روع التعل�يم المبك�ر وبذلك يرتكز مشروعنا ال�وطني 

  على عدد من ا:سس والمعايير: 

 المحور ا:ول: تطور اللغة وتعلم القراءة والكتابة.  •

  اAنفعالي.  -المحور الثاني: التطور اAجتماعي •

  المحور الثالث: التطور الحركي والصحة الجسدية.  •

  المحور الرابع: المنطق والتفكير.  •

  المحور الخامس: ا:ساليب المنتھجة في التعلم.  •

ھذا البرن�امج وھذا مما سيتطلب إعداد فريق تدريب مدربين وعقد دورات تدريبية للكوادر التعليمية التي ستشرف على 
  :  عدد من الخطواتوذلك من خ^ل 

  الخطوة ا:ولى: ھو المنھاج الوطني التعليمي الذي يعتمد أسس ومنھاج تربوي عالية المستوى.  .1

 الخطوة الثانية: دورات تدريبية متخصصة بمواضيع تربية وتعليم طفل ما قبل المدرسة.  .2

 . التابعة للمحافظةالتوسع في إنشاء وتأسيس رياض أطفال في معظم المناطق الخطوة الثالثة:  .3

 

                                                                          وكيفي888888888888ة انج888888888888اح برنامجن888888888888ا ال888888888888وطني  التوعي888888888888ة العام888888888888ة بأھمي888888888888ة وخص888888888888ائص ھ888888888888ذه المرحل888888888888ة

    -:) - Pre School Education Programالتعليم ماقبل المدرسة  –(مشروع التعليم المبكر 

الوطني للتوعية الوالدية المدعوم من منظمة اليونسيف بشراكة م�ع ال�وزارات والمنظم�ات غي�ر اAستمرار والتوسع في البرنامج 
  الحكومية لتحسين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين ا:ھل ومقدمي الرعاية من توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل. 

البن�اء الص�حيح للف�رد ض�من برن�امج علم�ي توعي�ة المجتم�ع :ھمي�ة ھ�ذا البرن�امج ودوره ف�ي دع�م وتحفيز دور رجال الدين ف�ي 
   .  ومجتمعي

تطوير تعليمات رياض ا:طفال الخاصة/ تطوير نظام جودة للرياض الحكومي�ة/ بن�اء والتطوير المؤسسي: الھيكل التنظيمي  .1
 نظام متابعة وتقييم للطفولة المبكرة.

  

  التطوير المھني لمقدمات الرعاية ويشمل: .2

مل للمعلمات والمشرفين ومديرات رياض ا:طفال قبل وأثناء الخدمة بدعم من (الوكالة إعداد برنامج تدريبي وطني شا •
  )., ومنظمة اليونيسف للتعليما:مريكية للتنمية

  )., ومنظمة اليونيسيفتطوير المعايير المھنية لمعلمات رياض ا:طفال بدعم من (الوكالة ا:مريكية للتنمية •

  أھيل العاملين في مؤسسات طفل ما قبل المدرسة.بناء مركز التميز التربوي لتدريب وت •

  المواءمة بين منھاج رياض ا:طفال ومنھاج المرحلة ا:ساسية. •

 .لعراقايونسيف/ منظمة التنفيذ دراسة قياس استعداد الطفل للتعلم بدعم من  •

  

  المشاركة المجتمعية وا:سرية وتشمل: .3

  التوسع في برامج إشراك ا:ھل في العملية التعليمية وتوطيد الع^قة بين ا:ھل والروضة.  •

  التوسع في برنامج الرعاية الوالدية لتثقيفھم بأساليب التربية والتنشئة السليمة للطفل.  •

  تحقيق المساواة في الوصول للتعليم المبكر.  •

  .المجتمع المدني وموؤسسات تعزيز مشاركة الوالدين والمجتمع المحلي •
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أدارة المشروع 
الوطني من قبل 
الحكومة المحلية 
بالتعاون مع 
الوزارات 
المتخصصة 

المنھاج الوطني 
الشامل التعليمي

أدراج ومزج رياض 
ا'طفال ا'ھلية 
ضمن خطة عمل 
المشروع الوطني 
للتعليم قبل المدرسة

دورات أعداد الكوادر 
المھنية والتدريسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ھيئة أدارة مشروع التعليم قبل 
)الحكومة المحلية (المدرسة 

الدور الداعم من قبل 
الموؤسسة الدينية 

الدور التطوعي ل-ھالي 
ومنظمات المجتمع المدني 

البرامج الداعمة من قبل 

المنظمات الدولية 

وزارة , وزارة التربية(الوزارات المختصة 
)رئاسة الوزراء, وزارة المالية, الصحة

 المشروع الوطني للتعليم قبل المدرسة

Preschool Education National Program  

المخطط التوضيحي للھيكلة ا:دارية 
 لمشروع التعليم قبل المدرسة

Outline illustration of the 

Aadministrative Structure of the 

Pre-school Education Project 
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مكتب الدعم ا3داري 
.والفني

مكتب ا3شراف 
والرقابة على 
المدارس الخاصة

قسم البرامج التعليمية 
المتخصصة

قسم التطوير 
المدرسيين (والتدريب 

).وا'ختصاصيين

قسم الخدمات 
المتخصصة المساندة

قسم تطوير المنھاج 
والبرامج التعليمية

قسم التخطيط  
والتنفيذ الفني 
للمشاريع 

دارة مجلس المحافظةأ  

Management of the Provincial Council 

ما قبل المدرسة لمبكرمكتب ھيئة مشروع التعليم ا  

Office of the Department of Early Education “Pre-school Project”  

 مجلس التربية والتعليم لمشروع ماقبل المدرسة 

Governance Board of Education Preschool Project 

المدنيمكتب التنسيق مع منظمات المجتمع   

Community Collaborative   

 مكتب التنسيق مع الوزارات المختصة والھئات الحكومية

Office to coordinate with relevant ministries and 

government bodies 

 مجلس اbدارة)( ما قبل المدرسة برنامجل ا:دارة مكتب

Preschool office (board of directors)  

 )   مكاتب فرعية لكل منطقة حسب التقسيم الجغرافي للمحافظةالتربية والتعليم للمناطق ( مكتب

County Office of Education 

 المناطق (ضمن الحدود ا:دارية للمحافظة) المشمولة ببرنامج التعليم ماقبل المدرسة 

Distracts (within the administrative borders of the province)                                                             

covered by the program of pre-school education 


