		
الوكالة

أن تكون لك الوكالة يعني “أن يكون الشخص قادرا ً على القيام بخيارات واتخاذ قرارات للتأثير على
التعلـم املبكرة” ،ص .)45
األحداث أو التأثير على عامله اخلاص“( ”.إطار عمل سنوات
ُّ
فيما يطور األطفال حسا ً بالوكالة يدركون أن لديهم القدرة على أن يتخذوا قراراتهم ويتحكموا
بحياتهم اخلاصة .الشعور بالوكالة جزء مهم من الشعور القوي بالهوية.

كيف تدعمون األطفال لتطوير احلس بالوكالة؟
ما هي الفرص املتوافرة في محيطكم لألطفال لكي يتخذوا قرارات وخيارات ذات مغزى بشأن أمور تؤثر
فيهم؟
ما هي النواحي التي يستطيع األطفال التحكم بها بأنفسهم في حياتهم اليومية؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

التعلـم
نَزَعات إزاء
ُّ

ال َنزَعات هي مواقف جتاه احلياة .إنها تصف كيف نتفاعل عادة مع األوضاع .قد نكون خجولني أو وديّني،
متحمسني أو متشائمني ،حيويني أو غير متفاعلني .كل هذه امليزات هي نَزَعات.
التعلـم مثل الفضول،
التعلـم املبكرة” إلى تشجيع ال َنزَعات التي تشجع
يهدف “إطار عمل سنوات
ُّ
ُّ
التعاون ،اإلبداع ،اإلصرار واحلماس.

كيف تشجعون تطوير هذه ال َنزَعات؟
كيف تشجعون األطفال في محيطكم على أن يكونوا مبدعني وفضوليني؟
كيف تساعدون األطفال على تطوير اإلصرار واملثابرة؟
كيف يصبح األطفال الذين ترعونهم واثقني من أنفسهم ومتعلمني مشاركني؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

علم أصول التدريس
يصف علم أصول التدريس “فن التعليم” .أسلوبنا في علم أصول التدريس هو الطريقة التي نعمل
بها مع األطفال .يشمل ذلك ما نعمله ،كيف نعمله وكيف نفكر مبا نعمل .يرتكز أسلوبنا في علم
أصول التدريس عادة على مزيج من معتقداتنا اخلاصة ،خبرتنا ومعرفتنا االحترافية عن األطفال
والتربية.
التعلـم املبكرة” على التأمل بأسلوبنا اخلاص في علم أصول التدريس
يشجعنا “إطار عمل سنوات
ُّ
للتأكد من أننا فكرنا بتأن ٍ مبا نعمله .يجب أن نعرف أسباب ما نقوم به بدال ً من أن نعمل شيئا ً بكل
بساطة ألنه “هكذا هي الطريقة التي يُعمل بها دائما ً” .عن طريق التأمل املنتظم مبا نعمل نتأكد من
أن أسلوبنا في علم أصول التدريس مت حتديثه وفعال.

فكروا بـ “أصول علم التدريس” اخلاص بكم أو بطريقة عملكم مع األطفال .إذا كان عليكم أن تصفوه
ألحد آخر ماذا تقولون؟
ما هي األجزاء التي تبرزونها على أنها األهم ملا تعملونه؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

املتعمد
التعليم
َّ

املتعمد هو أن يكون لدينا هدف
أن تكون عندنا “نية” يعني أن لدينا هدفا ً أو سببا ً ملا نقوم به .التعليم
َّ
“متعمدين” تكون لدينا فكرة عن سبب
أو سبب ملا نقوم به في عملنا مع األطفال .عندما نكون
ِّ
“متعمدين” ألنه عندما يكون لدينا هدف
نكون
وعما نأمل في حتقيقه .من املهم أن
عملنا شيئا ً ما ّ
ِّ
في فكرنا نكون أكثر احتماال ً في حتقيق ما أخذنا على عاتقنا عمله.

“متعمدة”؟
فكروا مبكان عملكم اخلاص .كم من األمور التي تقومون بها
َّ

“متعمدين” – ما هي األسباب وراء ما تقومون به؟
فكروا كيف تكونون
ِّ

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

الكفاءة الثقافية
الكفاءة الثقافية هي تفهم ثقافتنا وخلفيتنا اخلاصة باإلضافة إلى أن نكون منفتحني على الثقافات
األخرى ونحترمها.
أن نكون كفوئني ثقافيا ً يساعدنا على أن ندرك مدى أهمية الثقافة ملعتقداتنا وللطرق التي نعمل بها
األشياء .يساعدنا ذلك أيضا ً على فهم أهمية ثقافة اآلخرين.
الثقافة مسألة مركزية ملشاعرنا في “الكينونة” و”االنتماء” ،وكذلك حلسنا بالهوية .إذا كان على
األطفال أن يشعروا بأنه مرحب بهم وأن عليهم أن يطوروا حسا ً بالهوية ،عندئذ نحتاج إلى التفكير
في كيفية أن تكون كل ثقافة من ثقافاتهم ظاهرة في ما نقوم به.

فكروا بخلفيتكم الثقافية اخلاصة ،كيف حتدد معتقداتكم وطرق قيامكم باألشياء؟
أين ميكن أن يجد األطفال والعائالت في خدمتكم انعكاسا ً لثقافتهم في البيئة والتفاعالت كل يوم؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

التحوالت
خالل الطفولة يقوم األطفال بعدد من التحوالت .بعض التحوالت كبير؛ مثل بدء املدرسة أو دخول
دار الرعاية أو احلضانة للمرة األولى .بعضها اآلخر صغير؛ رمبا التنقل بني غرف مركز كبير للخدمة ،أو
تغيير اخلدمات .كلها نقاط مهمة في حياة الطفل.
تقدم التحوالت فرصا ً وحتديات .دورنا كمربني هو مساعدة األطفال (وعائالتهم) على أن تكون هذه
التحوالت سلسة وناجحة بقدر اإلمكان.

فكروا بكل التحوالت التي سيقوم بها األطفال الذين هم في رعايتكم .ما الذي ستفعلونه لكي
حتول سلسا ً ومريحا ً بقدر اإلمكان؟
تساعدوا في حتضيرهم لكي يكون كل ُّ
كيف ستشملون العائالت في التحضير للتحوالت؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

السقاالت
يـستخدم لدعم بناء خالل مرحلة تشييده أو ترميمه .تساعد السقاالت
السقاالت هي تشييد موقت ُ
في متاسك كل شيء مع بعضه إلى أن يكون املبنى قادرا ً على الوقوف بذاته.
تعلـم األطفال
في التربية ،املقصود بالسقاالت هو الطريقة التي يساعد من خاللها املربون على دعم
ُّ
وتوسيعه .مثل السقاالت القائمة على بناء ،تستطيع مشاركتنا وأسئلتنا املتأنية واقتراحاتنا دعم
تعلـم األطفال أغنى وأكثر قيمة مما لو كان
تعلـم األطفال خالل حصوله .مع دعمنا ،غالبا ً ما يصبح
ُّ
ُّ
العكس قائما ً.

لتعلـم األطفال – كيف تعرفون متى
فكروا بالطرق التي تدعمون فيها (أو “تضعون” السقاالت)
ُّ
تتدخلون ،تطرحون سؤاال ً أو تقومون بتعليق أو تقدمون اقتراحاً ،ومتى تتفرجون فقط؟
كيف تطرحون أسئلة أو تقدمون اقتراحات تشجع تفكير األطفال بدال ً من إغالقه؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

التفكير املشترك املستدام
عندما تتوافر لألطفال فرصة التحقيق وحل املشكالت مع بعضهم البعض بوجود راشدين داعمني
وتعلـمهم يصبحان أكثر عمقا ً وتعقيدا ً .هذا املسار من العمل معا ً هو “التفكير
لهم ،فإن تفكيرهم
ُّ
املشترك املستدام” .تظهر األبحاث املتعلقة بـ “التفكير املشترك املستدام” أن التعليم يكون أكثر
فاعلية عندما:
•يكون خبرة مشتركة؛
التعلـم؛ و
لعب األطفال من أجل وضع “سقاالت” أو دعم
•يصبح املربون مشاركني في ِ
ُّ
•تتاح لألطفال فترات طويلة من الوقت ليشاركوا خاللها بعمق في اللعب وحل املشكالت.

فكروا بالفرص املتاحة لألطفال في خدمتكم لكي يساهموا في التفكير املشترك املستدام؛ أين ومتى
يحدث ذلك؟
كم مرة تستطيعون املشاركة بعمق في عمليات مشتركة حلل املشكالت مع طفل أو مجموعة من
األطفال؟ كيف تشاركون من دون أن تتولوا األمور بأنفسكم؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

الصمود

أن يكون الشخص صامدا ً – أن تكون لديه القدرة على النهوض بسرعة من الكبوات واخليبات – هو أحد
أفضل عوامل توقع جناح الطفل الحقا ً في احلياة .الصمود جزء مهم من الهوية (النتيجة  1لـ “إطار
التعلـم املبكرة”) ،وهو
التعلـم املبكرة”) والرفاهية (النتيجة  3لـ “إطار عمل سنوات
عمل سنوات
ُّ
ُّ
يجعل األطفال قادرين على املثابرة والنجاح في وجه الصعوبات.
إن خصائص مهمة مثل الصمود ال ميكن “تعليمها” بسهولة .يجري عادة بناؤها مع الوقت عبر خبرات
كثيرة عن طريق العالقات التي يطورها األطفال مع املربني الذين يرعونهم.

فكروا باألمور التي تعملونها وتساعد األطفال على أن يصبحوا صامدين – كيف تشجعون املثابرة،
اإليجابية واحلس بالثقة بالذات؟
كيف تساعد العالقات التي تقيمونها مع األطفال لكي يصبحوا أكثر صموداً؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

املنهاج
التعلـم املبكرة “ املنهاج على أنه كل شيء يحصل في اليوم .إنه “كل تلك
يحدد “إطار عمل سنوات
ُّ
التفاعالت ،األمور الروتينية واألحداث ،اخملطط لها وغير اخملطط لها ،والتي حتصل في بيئة مصممة
التعلـم املبكرة” ،ص .)9
تعلـم األطفال وتطويرهم”“ ( .إطار عمل سنوات
لتشجيع
ُّ
ُّ

هذا التعريف الواسع يجعلنا نفكر بـ “املنهاج” بشكل مختلف .إنه أكثر من مجرد اخلبرات
والنشاطات التي نخطط لها أو التي نضعها عمدا ً .ميكن لألمور الروتينية واألحداث اليومية أن تقدم
فرصا ً
للتعلـم هي باألهمية ذاتها للنشاطات املقدمة في أوقات أخرى من اليوم.
ُّ
فكروا بـ “املنهاج” في خدمتكم – ماذا يحتوي؟

هل هو أكثر من مجرد نشاطات مخطط لها مسبقاً؟
للتعلـم؟
كيف تستخدمون األمور الروتينية مثل أوقات الطعام كخبرات
ُّ
كيف تشملون التفاعالت والعالقات في التخطيط ملنهاجكم؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

الشمول
مثمن ومقبول ،بغض النظر عن
يهدف “الشمول” إلى جعل كل شخص يشعر على أنه مرحب بهَّ ،
عمره ،ثقافته ،خلفيته ومقدرته.
الشمول يعني التأكد من أن كل فرد يُعامل بشكل عادل وأن أحدا ً ال يبقى متروكا ً .ممارسة الشمول
تـستخدم أحيانا ً لتشير حتديدا ً إلى كيفية عملنا مع األطفال ذوي احلاجات اإلضافية .في “إطار عمل
ُ
يـستخدم الشمول عندما يتعلق األمر بكيفية عملنا مع جميع األطفال وهو
سنوات
التعلـم املبكرة” ُ
ُّ
مرتبط عن كثب بفكرة “االنتماء”.
من الصعب أن تشعر باالنتماء إذا لم تكن مشموال ً.

فكروا مبا يعنيه الشمول بالنسبة لكم – كيف تتأكدون من أن أحدا ً ال يبقى متروكا ً ؟
كيف تردون على حالة أو سلوك غير عادل؟
كيف تساعدون األطفال على التعرف على ما هو عادل وما هو غير عادل؟
كيف تدعمون األطفال للتجاوب مع قيم ،حاجات وقدرات اآلخرين؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

ممارسة تأملية
التعلـم املبكرة” .تقوم التأملية
التأملية هي إحدى املبادئ األساسية التي تعزز “إطار عمل سنوات
ُّ
على طرح أسئلة على أنفسنا حول ما نعمله وكيف نقوم به .هذا يعني:
•أن تكونوا صادقني مع أنفسنكم بشأن ما تعملونه؛
•أن تكونوا منفتحني على طرق مختلفة من القيام باألشياء؛ و
•أن تكونوا راغبني بتغيير كيفية قيامكم باألشياء.
من دون تأمل ،منيل نحو استمرارنا في عمل األشياء بالطريقة ذاتها التي نقوم بها دائما ً .املمارسة
التأملية تساعدنا في معرفة ما نقوم به وملاذا نعمله .إنها تساعدنا على اتخاذ قرارات متأنية هي
األفضل ملصالح األطفال والعائالت.

كيف تتفاعلون مع املمارسة التأملية في مكان عملكم؟
كيف تتأكدون من أن هنالك وقتا ً إلجراء محادثات مع الزمالء؟
كيف يساهم كل شخص بالتأمل؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

النواحي املتعلقة بالسكان األصليني وسكان مضيق تورس

يلعب التعليم في الطفولة املبكرة دورا ً مهما ً في دعم عائالت السكان األصليني وسكان مضيق تورس
لكي يشعروا باألمان الثقافي في محيطهم.

التعليم في الطفولة املبكرة لدى السكان األصليني وسكان مضيق تورس خطوة أولى مهمة للنجاح
في التعليم .بالنسبة إلى األطفال غير األبريجينيني ،يقدم التعليم املبكر فرصة للتفاعل مع ،وبدء
تفهم ،أهمية ثقافة ومفاهيم السكان األصليني وسكان مضيق تورس جتاه اجملتمع األسترالي بشكل
عام.

فكروا كيف يجري شمول نواح ٍ من ثقافة ومعرفة السكان األصليني وسكان مضيق تورس في ما
تقومون به؟
كيف تساعدون جميع األطفال الذين تعملون معهم على فهم واحترام ثقافة السكان األصليني
وسكان مضيق تورس وطرق قيامهم األشياء؟
إذا كنتم تعملون مباشرة مع أطفال السكان األصليني وسكان مضيق تورس ،كيف توجدون لديهم
حسا ً باالنتماء وكيف ترحبون بهم ،بعائالتهم ومبجتمعهم؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التفكير بـ “إطار عمل سنوات
ُّ

التفكير بـ...

االنتماء
مكمل للوجود اإلنساني“( ”.إطار
“اختبار االنتماء – معرفة أين ومع من تنتمي – جزء
ّ
التعلـم املبكرة” ،ص .)7
عمل سنوات
ُّ

فكروا مبكان تشعرون فيه بحس قوي باالنتماء .شاركوا هذا الشعور مع شخص آخر .ما الذي يجعلكم
تشعرون باالنتماء؟
كم هو مهم هذا الشعور بالنسبة إليكم؟
كيف ميكن أن تساعدوا بجلب هذا احلس نفسه باالنتماء إلى عملكم مع األطفال؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

الكينونة
التعلـم
“الطفولة هي وقت للوجودية ،للسعي وجلعل معنى للعالم“( ”.إطار عمل سنوات
ُّ
املبكرة” ،ص .)7
التعلـم املبكرة” يدعم بقوة حق األطفال في “الوجودية” .الكينونة هي الوقت
“إطار عمل سنوات
ُّ
واجملال املتاحان لكي تنسى نفسك في ما تقوم به .إنها تتعلق مبنح االطفال الوقت لكي يكونوا
أنفسهم بدال ً من استعجالهم نحو املستقبل.

حتدثوا عن املكان والوقت في خدمتكم والذي تتوافر لألطفال فيهما فرص لـ “الكينونة” .كيف توازنون
البنية الضرورية مع روتني يومكم مع الطبيعة غير البنيوية لـ “الكينونة”؟
ما الذي ميكنكم عمله للسماح ملزيد من الوقت لـ “الكينونة” خالل يومكم؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

الصيرورة
فكرة “الصيرورة” تطلب منا التفكير مبستقبل كل طفل .حياة األطفال الصغار كلها أمامهم .ما
يحصل في سنوات الطفولة املبكرة يساعد في حتديد ماذا سيصبحون .عندما نتعرّف على مكامن
القوة لدى األطفال ونغذيها ندعم جناحهم وسعادتهم في املستقبل.
حتدثوا عن كيفية تغذية الصيرورة في خدمتكم .ماذا تفعلون ملساعدة كل طفل لتطوير مكامن
القوة لديه وإدراكها؟

كيف تنسجم أفكار االنتماء ،الوجود والصيرورة مع بعضها؟
ما الدور الذي يلعبه االنتماء في الصيرورة؟
كيف حتافظون على فرصة كل طفل في “الوجودية” فيما تركزون أيضا ً على مستقبله؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

العالقات
والتعلـم“( ”.إطار عمل
“عندما يشعر األطفال بالسالمة ،األمان والدعم ينمون بثقة لالستكشاف
ُّ
التعلـم املبكرة” ،ص .)20
سنوات
ُّ
لتعلـم األطفال.
العالقات القائمة على السالمة ،األمان والدعم أساسية
ُّ

حتدثوا مع زمالئكم عن كيفية دعم عالقات األطفال الذين تعملون معهم .كيف “تخططون”
للعالقات التي حتصل؟

ماذا تفعلون لتشجيع التنشئة والصداقات؟
كيف تساعدون األطفال على تطوير املهارات االجتماعية التي يحتاجون إليها لكي يكونوا جزءا ً من
مجموعة؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

التقييم
تعلـم األطفال.
التقييم أداة أساسية ملساعدتنا على تخطيط ودعم
ُّ
متأن وحساس:
عن طريق تقييم ٍ

•نستطيع جمع معلومات نحتاج إليها للتخطيط الفعال؛
تعلـم طفلها؛
•نقدر أن نتحدث إلى العائالت عن
ُّ

•نستطيع أن نرى كيف يتقدم األطفال ونقرر كيف نستطيع أن ندعم تقدمهم بشكل أفضل؛ و
نقيم ما إذا كان ما نقوم به يعمل أم ال.
•نقدر أن ّ

وتعلـمهم .ما املعلومات التي جتمعونها وكيف جتمعونها؟
حتدثوا عن كيفية تقييمكم تق ّدم األطفال
ُّ
كيف تتأكدون من أن التقييم إجراء إيجابي؟ كيف تقيسون “املسافة اجملتازة” من قبل كل طفل؟ كيف
التعلـم
التعلـم في “إطار عمل سنوات
تعلـم األطفال بنتائج
تقيمون فيها
ترتبط الطريقة التي ّ
ُّ
ُّ
ُّ
املبكرة”؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

التعلـم
نتائج
ُّ

للتعلـم والنمو املستمرين لألطفال .نحتاج إلى
التعلـم يتطلب منا التخطيط
العمل مع نتائج
ُّ
ُّ
التعلـم متماسكا ً مع الوقت.
يكون
لكي
األطفال
خبرات
بني
الروابط
بناء
بكيفية
التفكير
ُّ
التعلـم والتواصل الفعال تتعزز كلها وتتطور عبر الكثير من
الهوية ،الرفاهية ،الرابط ،املواقف من
ُّ
اخلبرات الغنية مع الوقت.

للتعلـم مع الوقت.
ناقشوا كيف تخططون
ُّ

هل تقومون بتخطيط للمدى القصير باإلضافة إلى املدى البعيد؟ كيف يترابط ما تقومون به من
لتعلـم األطفال في ما يتعلق بالنتائج؟
أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر؟ كيف تخططون
ُّ
كيف تقيسون النتائج التي مت إجنازها؟
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ُّ

التحدث عن ...

التوثيق
تعلـم األطفال .عبر توثيق ما يفعله األطفال ،نكون أكثر
التوثيق هو السجل الذي نحتفظ به عن
ُّ
التعلـم .املعلومات التي نسجلها في توثيقنا يجب
ملستقبل
قدرة على التقييم ،التقدير والتخطيط
ُّ
أن تساعد في توفير معلومات لتخطيطنا ملا سنقوم به الحقا ً .التوثيق الواضح والسهل الفهم هو
أيضا ً طريقة مهمة ملشاركة املعلومات مع العائالت وآخرين عن تق ّدم األطفال.
تعلـم األطفال ،صورا ً أو مناذج عن عملهم ،أو أي سجالت
ميكن أن يشمل التوثيق مالحظات وحتاليل
ُّ
أخرى تساعد على التقاط التقدم الفردي للطفل.

تعلـم األطفال؟ كيف تتأكدون من أن املعلومات التي جمعتموها مالئمة وذات
كيف توثقون حاليا ً ُّ
تعلـم األطفال والتخطيط ملا ستفعلونه الحقاً؟ ما هي الفرص
تقييم
على
تساعدكم
مغزى؟ كيف
ُّ
املتوافرة ملناقشة التوثيق ومشاركته كفريق؟ ومع العائالت؟
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ُّ

التحدث عن ...

الهوية

تعلـم األطفال .عندما يعرف األطفال من هم ،ويكونون
احلس القوي بالهوية يعلب دورا ً حيويا ً في
ُّ
التعلـم وعلى بناء عالقات مع اآلخرين .لكن الهوية
على
واثقني من أنفسهم ،يكونون أكثر قدرة
ُّ
يتغير.
معقدة .احلس بالهوية مختلف لدى كل شخص ،وكيف تبدو الهوية بأعمار مختلفة هو أيضا
ّ

حتدثوا عما يعني احلس بالهوية بالنسبة لكم وكيف يبدو .كيف تراقبون حسا ً قويا ً بالهوية لدى طفل
ما؟
مع التفكير بالفئات العمرية التي تعملون معها ،حتدثوا عن كيف ميكن أن تبدو الهوية بأعمار
مختلفة – لدى طفل صغير؟ لدى طفل أكبر بقليل؟ لدى طفل في اخلامسة من العمر؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
التحدث عن “إطار عمل سنوات
ُّ

التحدث عن ...

الرفاهية

“تشمل الرفاهية صحة جسدية جيدة ،شعورا ً بالسعادة ،رضى وأدا ًء اجتماعيا ً ناجحا ً ...الشعور
التعلـم إلى حدها
القوي بالرفاهية يوفر لألطفال الثقة والتفاؤل اللذين يوصالن مكامن القوة على
ُّ
التعلـم املبكرة ،ص .)30
األقصى( ”.إطار عمل سنوات
ُّ
الرفاهية هي شعور جيد بأنفسكم .إنها مرتبطة عن كثب بحس الهوية ومبشاعر الثقة بالذات
والقيمة الذاتية .تشمل أيضا ً لياقة بدنية ،التغذية والصحة؛ وهي تساهم كلها بشكل كبير بكيفية
شعورنا.

كيف يشجع برنامجكم احلس بالرفاهية لدى األطفال؟
تعلـم االطفال الشعور اجليد بأنفسهم وبقدراتهم.
حتدثوا كفريق عن كيفية
ُّ

كيف يشجع برنامجكم كل طفل على التنمية البدنية ووعي أمناط احلياة الصحية؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
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ُّ

التحدث عن ...

التعلـم املستند إلى اللعب
ُّ
عن طريق اللعب ،األطفال:

يكونون حسا ً لعاملهم؛
• ّ
•يطورون ويستكشفون مصاحلهم وأفكارهم اخلاصة؛
•يطورون الفضول ،اإلبداع ومهارات حل املشكالت؛ و
•يبنون عالقات ،مهارات اجتماعية ولغة.
للمربني دور حيوي في دعم اللعب
لع ُب األطفال يغتني عندما يشارك به املربون مباشرة.
والتعلـمِ .
ُّ
وتعلـم األطفال خالل
ب
لع
وتوسيع
توجيه
دعم،
على
قادرين
املربون
مبشاركتهم في اللعب ،يكون
ِ
ُّ
حصولهما.

لعب األطفال .ناقشوا قيمة مشاركة املربني
فكروا بدوركم كمربني وكيف تشاركون بأنفسكم في ِ
لعب األطفال وتشجيع التفكير
في اللعب .ما هي االستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لتوسيع ِ
األكثر تعقيدا ً
لعب األطفال وتقومون بالتوجيه من دون أن تتولوا األمور
والتعلـم ؟ كيف تشاركون في ِ
ُّ
عنهم؟ هل ميكنكم مشاركة قيمة اللعب مع العائالت؟
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التحدث عن ...

التنوع
“احترام التنوع يعني ...تثمني وإظهار ممارسات ،قيم ومعتقدات العائالت“( ”.إطار عمل سنوات
التعلـم املبكرة” ،ص .)13
ُّ
ً
ً
إليجاد شعور حقيقي باالنتماء ،يجب أن نظهر احتراما وتفهما لكل طفل ،وللخلفية الفريدة لكل
عائلة ،ثقافتها ومعتقداتها.
بالترحيب بالتنوع واعتماده ،نساعد كل طفل وعضو في العائلة بالشعور على أنه جزء من خدمتنا.
ثمن.
نعمل أيضا ً على قولبة هذا التنوع على أنه أمر يجب أن ي ُ َّ
فكروا باألطفال والعائالت الذين تعملون معهم .كيف جتعلون العائالت تشعر بأنه مرحب بها
ومقبولة؟

كيف يجد األطفال والعائالت أن شيئا ً يتعلق بهم ظاهر في ما تقومون به؟
كيف يشكل ما تعملونه منوذجا ً الحترام التنوع لآلخرين ،خصوصا ً لألطفال؟

التعلـم املبكرة” – أفكار لالستلهام
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ُّ

التحدث عن ...

شراكات مع العائالت

تعلـم األطفال الصغار“( ”.إطار
“ينجح األطفال عندما تعمل العائالت واملربون معا َ بشراكة لدعم
ُّ
التعلـم املبكرة” ،ص .)9
عمل سنوات
ُّ
تبدأ الشراكات مع العائالت عبر عالقات متينة .مشاركة شيء ذي مغزى عن يوم الطفل هي طريقة
قوية إلقامة االرتباط .العائالت تضع من األساس أفضل مصالح طفلها في قلبها .عندما تستطيع
العائالت أن ترى أننا نفعل كذلك أيضاً ،فإن هذا األمر يساعد على بناء الثقة واالحترام.

تأملوا بطريقة مشاركتكم املعلومات مع العائالت .ناقشوا كفريق نوع املعلومات التي تقدمونها
وكم هي ذات مغزى.
متبصرة عن تعلم الطفل أو تنقل ما الذي كان مميزا ً خالل النهار؟
هل تعطي فكرة
ّ
تـظهر أنكم مهتمون بكل طفل ولديكم معرفة بكل طفل؟
هل ُ

هل تقيم هذه املعلومات رابطا ً مع العائالت؟
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التحدث عن ...

