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 المقدمة

يشكل  تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر المراحل أهمية في حياة اإلنسان، فهي األساس الذي 

سات الدراشخصيته الالحقة، واألساس الذي تعتمد عليه إنتاجيته وعطاؤه المستقبلي. وقد أثبتت 

يس هذا الحديثة أن الخبرات المبكرة لدى الطفل لها تأثير قوي ومحدد على طبيعة النمو لديه، ول

يه التأثير على المستوى التقليدي للنمو العقلي )المعرفي( فحسب، بل يتعداه إلى مستوى توج

ارت أشحيث  ن أن تهمل وتنتهي.االستفادة من خاليا المخ المعقدة لدى الطفل وتفعيلها بدالً م

فل يبدأ % من ذكاء الط50البحوث إلى أن ذكاء الطفل يتأثر بالخبرات والمثيرات المحيطة، حيث أن 

 % في المرحلة ما بين أربع وثمان30في التشكيل من الوالدة حتى سن األربع سنوات وحوالي 

ة ل المدرس، ولذلك تعد  مرحلة ما قبا بين سن الثامنة والسابعة عشرة % م20سنوات، وحوالي 

ية  مرحلة تعليمية حيوية تتميز بالتطوير والتجديد المستمر ان للوصول الفضل النظم التعليم

 وطرائق التدريس  المحفزة .

ف في يعتبر التعلم بالمشاريع من طرائق التعلم المعروفة ولكنه ظهر برؤية جديدة و بشكل مختل

وحرصا  ( مافضل تجربة للتعليم المبكر في العالواستحق بجدارة  ) مدارس ريجيو ايميليا االيطالية 

لدوره من التوجيه الفني  على تزويد المعلمات بكل جديد ومفيد في الميدان فقد تم تنظيم هذة ا

 التعليمية  ايام تدريبية للمعلمات من جميع المناطق 5التدريبية السلوب التعلم بالمشاريع على مدى 

 

 

 املين االستفادة للجميع
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 زمنى للدورة التدريبية التعلم بأسلوب العمل بالمشاريع الجدول ال 

 الوقت
 من           الى

 اليوم الجلسة الموضوعات الرئيسية الموضوعات الفرعية

10.00 

 
8.30 

 
 مقدمة عامة  -

 أهداف طرائق التدريس   -

 ق التدريس ائانواع طر -

 أهمية التنويع في طرائق التدريس  -

التطور التاريخي لرياض األطفال في الكويت وطرق  -

 التدريس فيها

  االولى  اساليب وطرق التدريس
األولاليوم   
 
 
 
 
 
 

 اســـتـــراحـــــة  10.00 10.30
12.00 

 
نماذج عالمية  - 10.30  

 اإليطاليةنبذة تاريخية عن مدينة ريجيو ايميليا  -

 العمل بالمشاريع  كأحد االساليب االبداعية المتطورة  -

العمل التعلم بة أسلوب فلسف

المشاريعب  
 الثانية 

10.00 

 
8.30 

 
 مفهوم المشروع  -

 اهداف المشروع  -

 مفاهيم وتعاريف : -

 لغة لألطفال 100

 صورة الطفل

 التامل  –الدوران 

 التعلم المدهش

 البرجيتزيون

 اللغة البصرية

 الديمقراطية  - التعليم التفاوضي

 االنصات                           

 التوقف –النتقال ا                          

العمل بالمشاريعب التعلم  ا  

 تعاريف ومصطلحات
  االولى 

يوم الثانيال  
 

 اســـتـــراحـــــة 10.00 10.30
12.00 

 
 المالحظة  - 10.30

 التفسير  -

 التدوين والتوثيق -

مبادئ أسلوب التعلم بالعمل 

 بالمشاريع
 الثانية 

10.00 

 
8.30 

 
 مفهوم الخطة ومحتوياتها  -

 الذهنية واهدافهاأهمية الخريطة  -

 المشاريع  خرائطنماذج ل  -

 خرائط للخبرات التربوية في منهج رياض األطفال -

  االولى  خطة المشروع 
يوم الثالث ال  

 اســـتـــراحـــــة 10.00 10.30

12.00 

 
  دور الطفل - 10.30

  دور المعلم  -

  دور ولي االمر  -

 دور البيئة  -

  الشراكة المجتمعية  -

 الثانية  األدوار في المشاريع

10.00 

 
8.30 

 
  مبادئ تقديم أسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع  -

 اختيار المشروع  -

  وضع الخطة  -

 وات واليات عمل خط

 المشروع
  االولى 

يوم الرابع ال  
 

  اســـتـــراحـــــة 10.00 10.30
12.00 

 
 تنفيذ المشروع  - 10.30

  تقويم المشروع  -

 وات واليات عمل خط

 المشروع
  الثانية 

10.00 

 
8.30 

 
 الكفايات تعريفها وانواعها  -

تحقيق الكفايات والمهارات في أسلوب التعلم بالعمل  -

 بالمشاريع 

 نظرة مستقبلية 

 

 

  االولى 
يوم الخامس ال  

 اســـتـــراحـــــة 10.00 10.30
12.00 

 
نماذج للمشاريع   -  10.30  

وتحليلها المتدربات  لمشاريعاستعراض  -  
 الثانية  استعراض وتحليل للمشاريع
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دورةـيل الــدل  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم االول 

فلسفة أسلوب التعلم بالعمل  –اساليب وطرق التدريس 

 بالمشاريع 

 الية 

  اليوم الثاني 

اليوم الثالثاء 

  

اليوم االربعاء 

  

اليوم الخميس 

  

األدوار في المشروع  –خطة المشروع   

 الية 

وات وأليات عمل المشروع خط  

 الية 

استعراض وتحليل –نظرة مستقبلية   

 الية 

تعاريف ومبادئ  –التعلم بالمشاريع   

 الية 
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( 1-1) اليوم التدريبي االول   

 أساليب وطرق التدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 General Introduction مقدمة عامة

2 

3 

4 

  Types of teaching methods ق التدريسائانواع طر

 

 The goals of teaching method ق التدريسائطر أهداف 

 

 

ق التدريسائطر أهمية التنويع في   

Diversification of teaching methods 

5 
التطور التاريخي لرياض األطفال في الكويت وطرق  

  التدريس فيها
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  :Teachingالتدريس  

هو عملية مقصودة ومخططة ومنظمة تتم وفق تتابع معين من االجراءات 

يقوم بها المعلم والمتعلمين داخل المؤسسة التعليمية وتحت اشرافها  التى

 بقصد مساعدة المتعلمين على التعلم والنمو المتكامل .

 عناصر عملية التدريس 

 المعلم ...المتعلم ... المحتوى التعليمي ...مصادرالتعلم ...

 الطرق واالستراتيجيات... بيئة التعلم ... طرق وأدوات التقييم 

 

 Teaching Methodطرائق التدريس 

بأنها سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل الشعبة الدراسية  تعرف طرق التدريس

أي الكيفية التي ينظم بها المعلم المواقف التعليمية واستخدامه للوسائل واألنشطة  ،لتحقيق أهدافه

ً لخطوات منظمة أو  المعرفة والمهارات واالتجاهات المرغوبةإلكساب المتعلمين  ،المختلفة وفقا

هي النهج الذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في المناهح الدراسية من معلومات ومعارف 

  . ونشاطات للمتعلم بسهولة ويسر

عملية تهدف إلى إحداث تغيرات مرغوبة في سلوك المتعلم وإكسابه المعلومات والمعارف  وهى

 . والمهارات التغيرات واالتجاهات والقيم المرغوبة

 :مما سبق نالحظ ما يلي

  الطريقة في التدريس هي مجموعة من اإلجراءات أو األنشطة أو هي نهج يسلكه المعلم أو

 .به المعلم مادته العلمية هي الترتيب المنطقي الذي يعرض

   وجود هدف للطريقة وهو وصول المعرفة أو إحداث تغير مرغوب في سلوك الطلبة أو

 إيصال معلومات أو تشكيل مهارات وتحقيق أنشطة للمتعلمين

 تتصف الطريقة بإمكانية تحقيقها بأقل وقت وأيسر السبل من اجل تحقيق مردود أعلى  ان

 .في التعلم مما يدل على فاعلية الطريقة
 

ومن المالحظ أن تلك النقاط ال تتصف بها طريقة واحدة في التدريس لذلك ال بد من التنوع في وهذا 

من اإلجراءات من أهداف ووسائل يدل على مفهوم اإلستراتيجية في التدريس وهي " مجموعة 

وأساليب وطرائق تدريسية وتقويمية وخطوات وأنشطة يخطط لها القائم بالتدريس مسبقاً لتحقيق 

   " األهداف المرجوة بأقصى فاعلية ومن خالل تحركات يقوم بها كل من المتعلم والمعلم
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 اهأساليب التدريس الحديثة وأنواع

 واحدة أفضل من غيرها، فلقد تعددت طرائق  طريقة تدريس هناكفليست  طرق التدريس أما عن

ريسية هناك طرق تدفموضوع  . الالطريقة التي تتفق مع  التدريس، وما على المعلم إال أن يختار

طريقة حل المشكالت، وهناك طرق تقوم على  بشكل كلي مثل متعلم تقوم على أساس نشاط ال

شاطاً كبيراً من طريقة االلقاء، وهناك طريقة تدريسية تتطلب نأساس نشاط المعلم إلى حد كبير مثل 

 متعلم المعلم وال

طرق  وإن كان المعلم يستحوذ على النشاط األكبر فيها أال وهي طريقة الحوار والمناقشة، وهناك

طرق  ، وهناك التعليم بالحاسبات اآللية أو كالتعليم المبرمج الفردي طرق التدريس مثل تدريسية

 . والمشروعات والوحدات وحل المشكالت االلقاء والمناقشة الجمعي مثل سالتدري

 التدريس طرقانواع 

 عدة تصنيفات لطرق التدريس  وفقا السس معتمدة  : هناك 

 تُصنف على اساس اهتمامها بنشاط المتعلم الى ثالث فئاتفهي  

 .المشروعـ طرق تركز على نشاط المتعلم : كطريقة حل المشكالت وطريقة 1

  ـ طرق تُهمل نشاط المتعلم : كطريقة االلقاء والمحاضرة2

  . ـ طرق تركز جزئيا على نشاط المتعلم كطريقة المناقشه 3

 

  :وقد تصنف طرائق التدريس على اساس عدد المتعلمين الى فئتين

 . مثل االلقاء وحل المشكالت والمناقشه والتعليم التعاوني : ـ طرق التدريس الجمعي 1

 . مثل التعليم المبرمج او التعليم بالحاسبات االليه : ـ طرق التدريس الفردي 2

 

  :كما يمكن تصنيف طرائق التدريس على اساس نوع االحتكاك بين المعلم والمتعلم الى مايلي

اليرى فيها المعلم طالبه كأن يتم التدريس مثالً عن طريق الدائرة  : ـ طرق تدريس غير مباشرة 1

 ونيه المغلقة او المفتوحه كالبرامج االذاعية لمحو االميةالتلفزي

يرى فيها المعلم تالميذه ويتعامل معهم وجها لوجه كطرق االلقاء  : ـ طرق تدريس مباشرة2

 . ومناقشة الدروس العلميه

 

هكذا يتم تصنيف طرق التدريس في ضوء اسس عديدة غير اننا سنقوم بتصنيفها هنا على اساس 

  :المعلمين لها الى قسميناستخدام 

 . اوالً : طرق تدريس عامة : يستخدمها جميع المعلمين بغض النظر عن تخصصاتهم

 . ا كل تخصص بذاتهمو: طرق تدريس خاصة يستخدمها معل ًثانيا

 ومن ابرز التصنيفات لطرق التدريس 

  :أوال : الطريقة اإللقائية

 .  المعلم ، والمتعلم يكون فيها سلبيا متلقيا فقط يتحمل العبء األكبر فيها هي تلك الطريقة التي

 . المحاضرة ، وأسلوب الوصف ، وأسلوب القصة ومن أساليب طريقة اإللقاء : أسلوب
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 :السقراطية - ثانيا : الطريقة الحوارية

أول من استخدم هذا األسلوب في  الذى كان  اليوناني سقراط الفيلسوف وقد سميت نسبة الى 

 .وطالبه يعتمد هذا األسلوب على الحوار والمناقشة بين المعلم،و تعامله مع طالبه

يعمد إلى كشف الحقائق مباشرة بل يتخذ الحوار والمناقشة وإلقاء  فالمعلم من خالل هذا األسلوب ال

إلى المعلومات واألفكار  ن متعلميطة حتى يتوصل بأذهان وعقول الالمتراب مجموعة من األسئلة

 .  الجديدة

  :ثالثا : طريقة هربارت

طريقته في التدريس على خمس خطوات أساسية : التمهيد ،  هربارت فيلسوف ألماني ، تعتمدو

  . التطبيق العرض ، الربط ، االستنتاج ،

  : االستنباطية االستنتاجية-االستقرائية  رابعا : الطريقة

والبحث عن أوجه االختالف  لمتعلمين رض األمثلة ثم مناقشتها مع اع تقوم هذه الطريقة على

 . والشبه بينها حتى يتم التوصل إلى القاعدة العامة

  :الطريقة القياسية  :خامسا

ومن الكليات إلى الجزئيات . وهي  االنتقال من العام إلى الخاص ومن القاعدة إلى األمثلةوفيها يتم 

  . ،رائية تمامر بعكس الطريقة االستقتسي

  :طريقة حل المشكلة سادسا:

علمين ويجدون انفسهم بحاجة سؤاال صعبا يواجه المهنا هي كل ما يمثل غموضا  او  المشكلة 

 الجابته .

  :التعاوني بنظام المجموعات سابعا : طريقة التعلم

ها المتعلمين فيإلى مجموعات ، يعمل  من الطرق التدريسية التي تتطلب تقسيم طالب الفصل الواحد

  .. معا

 وأهميته التنويع في طرائق التدريس

التـدريس تأخـذ مكانتهـا في السياســات التعليمية للدول المختلفة منذ عام طرق بدأت فكـرة تنويـع 

مؤتمر العالمي للتربية الذي عقد ال في ختام  1990عام في  حين أعلنت وثيقة حقوق الطفل 1989

بالتعليم للتميز ...والتميز    الذي أوصى 0020) داكار( عام  / تايلند، وتـاله مؤتمـر في جومتيـان

  للجميع.

 التدريس طرق االسس العامة التي يقوم عليها تنويع

 أن المتعلمين مختلفين، ويتعلمون بطرق مختلفة. وحقيقة .يؤسس تنويع التدريس على مسلمة1

 The Quality not the.يهتم تنويع التدريس بالكيف في العملية التعليمية أكثر من الكم 2

Quantity 

 .تنويع التدريس عملية تفاعلية متبادلة بين المعلم والمتعلمين، فكل منهما يتعلم من اآلخر.3
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التعامل مع  عليمية، وفي.يعتمد تنويع التدريس على التعددية في مداخل التدريس، وفي المواد الت4

 سواء فيما يتعلق بالمحتوى، أو بالعمليات، أو نواتج التعلم. متعلمين ال

.تنويع التدريس هو خليط من التدريس الجماعي والتدريس في مجموعات صغيرة والتدريس 5

ن تعدد طرق التدريس الحديثة تنمي التفكير العلمي لدى المتعلمين، والعمل فا ولذا، الفردي

كما أنها تواجه  والقدرة على االبتكار و اإلبداع، وتواجه الفروق الفردية بين الطالب.الجماعي، 

  .المشكالت الناجمة عن الزيادة الكبرى في أعداد المتعلمين

للقيام بأية أنشطة تعليمية متعلمين يدية ال تتيح الفرصة أمام الن االقتصار على الطرق التقل•

بداء ، و إواالطالعلطرق التقليدية تهمل مهارات البحث والقراءة كما   .وبالتالي يصبحون سلبيين

  متعلمين .الرأي، والمناقشة عند ال

 

 التطور التاريخي لرياض األطفال في الكويت وطرق التدريس فيها 

 وإن تطوير المناهج والخطط التعليمية في مرحلة رياض األطفال مطلب تربوي في غاية األهميـة 

يمثل استجابة حضارية لمتغيرات الحياة ، وتكيفا مع متطلبات الواقع المتجددة ، ومواكبة لنتـائج 

البحـوث والدراسات التربوية في مجال تعلم الطفل ، ومن هنا اتجه القائمون على التربية في دولة 

ال ، وذلك انطالقاً في مرحلة رياض األطف والبرامج التعليمية  الكويت إلى تنفيذ العديد من المشاريع

من المصادر الثابتـة لفلسـفة المجتمع الكويتي التي أرسى قواعدها الدستور ، والتي استمدت 

وجودها من قيم اإلسالم ومبادئه ، ومـن طبيعة المتعلم ومراحل نموه ، ومطالب المرحلة ، التي 

اعي على طبيعة العصر تقوم على حاجات المجتمع الكويتي في حاضــره ومستقبله ، وانفتاحه الو

و قد مرت رياض األطفال بثالث مراحل رئيسية منذ ، من حيث خصائصه ومقوماته ومتغيراته

 : نشأتها

 :أوال مرحلة االمومة الواعية 

حيث أنشئت 1955-1954بدا االهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة في دولة الكويت في العام الدراسي  

سنه حيث  يقضي  7-4رق والمهلب لألطفال من سن هما روضتا طا،أول روضتين لألطفال 

ويمارسون انشطة مختلفة  ،يوما كامال يتناولون وجبة الغداء وينامون فترة الظهيرة األطفال فيها

ويتضمن المحتوى العلمي فيها مناهج بعض المواد الدراسية وهي مادة التربية الدينية واللغة 

 العربية و الرياضيات والعلوم والخبرات الفنية .

 :ثانيا مرحلة الخبرات المتكاملة 

طة المخططة الحرة يقصد بها كل ما يكتسبه الطفل داخل الروضة من خالل المواقف المنظمة واالنش

والموجهة التي تتيح للطفل ان يشبع رغباته مع مراعاة المرونة والتنوع والتكامل بين جوانب 

ويراعي منهج الخبرات المتكاملة الترابط ،النمو المختلفة العقلية واالجتماعية والحسية الحركية 

بإيجابية في المواقف  ومساعدة الطفل على بذل الجهد الذاتي ،والتكامل بين موضوعات الخبرة 

 . المختلفة التعليمي 

 

 

http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=95589
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=95589
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 :ثالثا :مرحلة األسلوب المتطور 

فلسفة شاملة تقوم على أساس اتخاذ المعلم قرار  واعتمد خاللها األسلوب المتطور ،والذى يمثل 

واحتياجات كل طفل وقدراته مع االخذ بعين االعتبار ،اختيار النظام المناسب والمالئم وفق إمكاناته 

 أويقوم األسلوب المتطور على مبد ،او المجتمعية  ةالخبرات السابقة للطفل سواء من بيئته االسري

بالمناقشة والحوار ويعتمد على مبدا  ،التعلم الذاتي واالرتقاء بأسلوب التعلم وتنمية شخصية الطفل 

هذه ت وتضمن .وتنمية حب االستطالع واالستكشاف لدى األطفال  المسؤوليةالحرية وتحمل 

 تنفيذ العديد من البرامج التعليمية :المرحلة 

  وتفعيل مركز تطوير معلمات رياض األطفالتأسيس  

  حوسبه التعليم 

 ةبراعم البيئ 

  محو اميه السباحة 

  مشروع دمج أطفال الداون 

 مشروع ادخال المواد الثالثة اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات  

  المشاريع التطويريه: 

 االلعاب التربوية 

 تحديث االثاث 

  األلعاب الحركية واأللعاب الساحة 

  البرمجيات التعليمية 

  القيم التربوية  اثراء المرحلة بمنظومة 

 التعليمي مشروع الروبوت 

____________________________________ 

ميزة والتعليمية المان اثراء مرحلة رياض األطفال بكل هذا الكم الكيفي من المشاريع التربوية 

استيعاب كل جديد القدرة على و اتسامها بالمرونة واالنفتاح و،هذه المرحلة  على تطوير دساع

المعتمدة في هذه المرحلة بسهولة ويسر مما فتح المجال  للتنويع في اساليب وطرائق التدريس 

في التعامل مع االطفال، على التعددية في مداخل التدريس، وفي المواد التعليمية، و والتي تعتمد 

ومن هذه سواء فيما يتعلق بالمحتوى، أو بالعمليات، أو نواتج التعلم و تضمنت المرحلة العديد 

  األساليب :

  أساليب التعلم الذاتي 

 حل المشكالت  

  التعليم الفريقي / التعليم في مجموعات  /التعليم التعاوني 

 التعليم المبرمج 

  أسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع 
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  نماذج عالمية

  مرحلة ماقبل المدرسة في اليابان 

عدد كبير  ، حيث هناكالمنزل عادة ما يبدأ التعليم في مراحله األولى في

من الكتب التعليمية الموجهة لألطفال لألعمار دون سن المدرسة 

التعليمية المخصصة لألطفال والتي  التلفزيونية باإلضافة إلى البرامج

ا ما ينصب التعليم المنزلي تساعد اآلباء على تعليم أطفالهم. غالب

على تعليم اآلداب والسلوك االجتماعي المناسب واللعب المنظم، 

باإلضافة إلى المهارات األساسية في قراءة الحروف واألرقام 

 .وبعض األناشيد الشهيرة

عادة ما يضع اآلباء العاملين أطفالهم في رياض لألطفال تدعى 

ب شابات صغيرات يعمل فيها على الغال (幼稚園) "إن-"يوتشي

، وزارة التعليم يكن في معظمهم طالبات معاهد أو جامعات في أوقات فراغهن وتكون تحت إشراف

 .العادة من المرحلة االبتدائية ولكنها ال تعتبر جزءا من نظام التعليم الرسمي الذي يبدأ في

% وغالبا ما 90تبلغ نسبة األطفال الذين يذهبون إلى رياض األطفال قبل المدرسة االبتدائية حوالي 

يعلم فيها المهارات االجتماعية األساسية، قراءة الحروف واألرقام والتعرف على البيئة والعالقات 

 .اإلنسانية

 ليابانية من الفوائد المستقاة من التجربة ا

 إشراك اآلباء في تعليم األطفال خالل كافة المراحل التعليمية.  -1

 وضوح األهداف والغايات التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها لدى اآلباء والتالميذ.  -2

  .تقدير أهمية الدافعية -3

 في تقدم التعلم. أهمية التوقعات والمستويات-4

التعليم األساسي الشامل لجميع األطفال وإمكانية تضمين المنهج باإلضافة إلى ذلك  تقديم -5 

التاريخ والعلوم والفنون والموسيقى والتربية الرياضية وبداية تعلم لغة أجنبية والدراسات العملية. 

 ينبغي للمدرسة أن تقوم بدورها في نقل التراث الموروث والمشترك لألجيال القادمة. -6

ن النظام التعليمي يمكن أن يدعم وينمي الشخصية الواعية والقيم الثابتة والسلوك األخالقي. إ -7 

 ينبغي أن تعكس بيئة الفصل والمدرسة األهداف المطلوب تحقيقها هناك.   -8

على اآلباء أن يتأكدوا من أن أبناءهم يستثمرون الوقت المخصص للتعلم داخل المدرسة  -9

 وخارجها بكفاءة. 

 على التربية أن تعمل على استثمار المصادر حسب الحاجة واألولويات. -10

 إن المدرس المتمكن المخلص في عمله هو أساس المدرسة الناجحة. -11 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88
http://www.oujdacity.net/international-article-30531-ar/international-article-30531-ar.html
http://www.oujdacity.net/international-article-30531-ar/international-article-30531-ar.html
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 يتوقع من الصغار الذين يتحملون مسؤولية تحصيلهم الدراسي أن يبذلوا الجهد والوقت -12 

 والمثابرة لتحقيق ذلك. 

ن الحرية ممن المركزية في اإلشراف عليهم، إال أنهم يتمتعون أيًضا بقسط كما أن المعلمين بالرغم 

كل  بصفتهم من هيئة ُصناع القرار بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة. وهم يجتمعون في ربيع

تلك  عام لمناقشة وتقرير األغراض التربوية للمدرسة، والتخطيط لجدول النشاط المدرسي لتحقيق

أو  وإعداد ذلك في كتيب كل عام. كما يقوم المعلمون كذلك بعقد حلقات بحثاألغراض التربوية 

 عليمية. كل ثالثة أشهر إللقاء البحوث والنقاش حول نظريات التعلم ومشاكل العملية الت« سيمنار»

 مرحلة ما قبل المدرسة في امريكا

 

أن نظام التعليم األمريكي يعمل على تنمية مهارات النقد لدى الطالب 

و ذلك من خالل طرق التعليم التي تعتمد علي التفكير و االبتكار في 

 , سن مبكرة

ً للنظام األمريكي مقسمة إلى أربعة فصول  السنة الدراسية وفقا

اء يتم عقد اجتماع بين أولياء األمور و المدرسين بعد انته.دراسية

كل فصل دراسي, و في ذلك االجتماع يتم تقديم شهادات تقييم 

الطالب ألولياء األمور و يتم مناقشتها. و في نهاية الفصل 

 األخير يتم تسليم الشهادات النهائية للطالب. 

فإن وحرصا على االعداد االكاديمي للمعلمين في هذه المرحلة 

أساسي للعمل  شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية شرط

 .في رياض األطفال

 

  .:الوحدات التعليمية في مناهج رياض األطفال األمريكية

يعتمد التعليم في هذه المرحلة على الوحدات التعليمية وهى  

عن تنظيم خاص بمجموعة من الخبرات تدور حول إطار خاص وموضوع محدد تتناسب مع  عبارة

قدرات الطفل وخصائص نموه وميوله وحاجاته وتؤدي إلى تحقيق أهداف تربوية بأبعادها المعرفية 

والوجدانية والمهارية...أي تنظيم المنهج على صورة موضوعات متكاملة ومترابطة تشتمل على 

 .والمادة التعليمية والخبرة العملية في ممارسات مستمرة من قبل المتعلم نفسهطريقة التعليم 

كما أن الوحدات التعليمية في رياض األطفال تزيل الحواجز والفواصل بين المواد التعليمية 

المختلفة من لغة وحساب وعلوم واجتماعيات وتربية فنية وموسيقية ورياضية بحيث تعطي 

متكاملة وكلية للمواد الدراسية أي يتم االنتقال بينها ضمن إطار الوحدة  الوحدة التعليمية نظرة
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وحاجاتها على شكل خبرات يعيش معها األطفال ويمارسونها وينفذون مستلزماتها بصورة فردية 

أو جماعية وبأسلوب مترابط ومتكامل بحيث تكون الخبرات مكملة لألخرى مرة وتدعمها تارة 

في كتابها  ( Elison اطات محسوسة ، وقد وضعت )اليسونوتوضحها تارة أخرى في نش

( ، مؤشرات لجملة من  1977الموسوم ) الدليل التطبيقي في مناهج الطفولة المبكرة ( عام )

الوحدات التعليمية التي يمكن تطبيقها في رياض األطفال في الواليات المتحدة األمريكية والتي تدور 

حجام ، واألشكال ، وأنا والناس واآلخرين ، ووسائل النقل ، حول : األلوان ، واألعداد ، واأل

والحيوانات ، والنباتات ، والمناخ، والفصول ، والوزن والموازنة ، واألقمشة ، واألصوات ، 

والحواس ، وخبرات الطعام وخبرات العلوم ، وخبرات موسيقية ، والفنون اإلبداعية ، وخبرات 

 .الفنون اللغوية

  :ية لمرحلة رياض األطفال األمريكيةاألهداف التربو

لقد لخص ) سيرث وداولي ( أهم أهداف رياض األطفال في الواليات المتحدة األمريكية بالمجاالت 

 : اآلتية

تطوير النمو العقلي للطفل ، تعلم اإلدراك ، وتكوين المفاهيم ومعرفة الذات ، احترامه ذوات 

 . ع التعليمات واالتجاهات مع إظهار الرغبة في الكتباآلخرين وتعلم الموضوعات األكاديمية وتتب

تعليم المهارات الحركية والثقة في التسلق والركض والقفز والموازنة وتعليم الطفل استخدام جسمه 

 .وبدنه بصورة متزنة ومتناسقة وفعالة

تكوين العادات الصحية اليومية في األكل والحمام والغسل  االستجابة لحاجات الطاقة الجسمية ،

 .واللبس والنوم

تطوير مهارات البراعة في استخدام المقص والطباشير والعجينة والصمغ والطين والبناء 

 .بالمكعبات والعمل مع التركيب والتحليل والفك ، والطي ، والشد ، والتدكيم

تي , واالستقالل مع األطفال والبالغين , االنسجام مع تطوير السلوك المناسب , االستقالل الذا

الخوف , والشروع بالغضب والتأنيب , وتطوير رغباته النوعية , الضحك , والدعابة والصحة 

 .النفسية

 .تطوير التنميط الجنسي والتمييز وتعليم أدوار الجنس

اج مع الموسيقى , تعليم السيطرة والضبط في اإلصغاء إلى القصص والجلوس لمدة , واالندم

 .والتقيد بالتمارين الرياضية

إدراك مفهوم الذات لدى الطفل وفرديته وإدراكه لكل فرد ذاته مع إظهار الثقة بقابلياته واحترامه 

 .ذوات اآلخرين

تطوير النمو االنفعالي للطفل والشعور اإليجابي في اإلحساس باألمان وضبط األعصاب وتصديق 

 .اآلخرين

 .النمو االجتماعي للطفل وإدراكه المسؤولية والتعاون مع اآلخرينتنمية وتطوير 

تطوير النمو اللغوي للطفل والتحدث بجمل تامة وكاملة ونطق الكلمات بصورة صحيحة مع تمييز 

 .األصوات
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تطوير وتنمية تحصيل الطفل األكاديمي بحيث يعرف أسماء األلوان وفهم كتابة األرقام من 

 .والشغف بالكتب9ـ1

 .لونتنمية اإلدراك الحسي بمقارنة األشياء وتقابلها بالصور وجمع األشياء من حيث الشكل وال

 .تطوير النمو الجسمي وتحسين إدراكه بالتوازن وإحساسه بالراحة عند الشعور بالتعب

 

المهارية ولتحقيق هذه األهداف بأنماطها السلوكية التي تؤكد على الجوانب المعرفية والوجدانية و

 د وضعت مناهج متنوعة ومختلفة منها ما هو مبني على موضوعات منفصلة ومنها ما هو مبنيفق

على وحدات خبرات تعليمية ومنها ما هو مبني على خبرات أكاديمية ومنها ما هو مبني على 

ية منهجاً في ترب 40( أكثر من  1972نشاطات حرة وألعاب هادفة. ولقد لخص ) باركر وأسبورن 

ل المدرسة وهذه المناهج مطبقة في معظم رياض األطفال في الواليات المتحدة الطفل ما قب

 األمريكية ووفرت لها أدوات ومستلزمات وأجهزة ووسائل ألعاب متنوعة في بنايات صممت أصالً 

لتكون روضات لألطفال وتشتمل على غرف متعددة للخدمات ولإلدارة التي تشرف على القاعات 

رافق لحدائق المحيطة بها مع قاعة لأللعاب الرياضية والجمناستيكية ومالتعليمية والساحات وا

 .صحية صممت لتناسب األطفال الصغار واستخدامها بطريقتهم الخاصة

 
 النظام التعليمي في ماليزيا

 

يعد التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة في ماليزيا مجانيًا 

الخاصة وتوفره العديد من الهيئات الحكومية والهيئات 

وصلت نسبة األطفال  1996والمنظمات التطوعية، وفي عام 

% من بين جميع 70الذين التحقوا برياض األطفال إلى 

 التالميذ الذين التحقوا بالعام األول في المدرسة االبتدائية.

ويلتحق أطفال ماليزيا برياض األطفال في سن الرابعة إلى 

مرحلة التعليم ما  1996السادسة وقد جعل قانون التعليم لعام 

قبل المدرسة جزًءا من نظام التعليم الوطني 

وتلتزم جميع رياض األطفال في ماليزيا 

بتدريس الخطوط العريضة للمناهج التي تقدمها 

  لهم وزارة التعليم.

ويتسم هذا المنهج بأنه يتناسب مع المرحلة  

السنية لهؤالء األطفال ويتوافق مع مرحلة 

نموهم واهتماماتهم واحتياجاتهم، ويتميز أيًضا 

هذا المنهج بأنه ديناميكي ويركز على الطفل 

ويتناسب مع الفئات المختلفة من األجناس التي قد توجد في الصف الواحد وتتمثل أهداف منهج 
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ما قبل المدرسة في فهم سمات وخصائص األطفال وربطهم ببيئتهم المحلية، مع تعزيز  التعليم

 الصلة بين البيئة المدرسية والبيئة المنزلية.

 وتتمثل األهداف العامة للتعليم ما قبل المدرسة في تمكين األطفال من تحقيق ما يلي:

 تنمية حبهم لوطنهم. -

 اتباع التعاليم الدينية في الحياة. -

 ممارسة القيم النبيلة. -

 احترام اللغة الوطنية واستخدامها. -

 استخدام اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. -

 تنمية احترام الذات وتقديرها. -

 تشجيع حب االستطالع واإلبداع وتذوق الجمال وتقديره. -

ميذ وهي: تعليم ولتحقيق األهداف السابقة تقدم رياض األطفال مجموعة من المجاالت التعليمية للتال

المواطنة والدراسات اإلسالمية والتربية الخلقية واستخدام اللغة الوطنية وتعليم اإلنجليزية وتنمية 

اللغة والتنمية البدنية والتنمية االجتماعية االنفعالية والتنمية المعرفية والتنمية اإلبداعية 

 والجمالية.

إلى ثالث ساعات ونصف لكل يوم وتمتد وبشكل عام تصل ساعات التدريس في رياض األطفال 

 الدراسة في األسبوع لمدة خمسة أيام.

 Project Method المشروع طريقة 

 

طريقة المشروع هذه هي إحدى طرائق التدريس التي أخذت بوادرها في الظهور مع بداية هذا 

حيث اقتصرت على األمور العملية واألشغال  القرن . وقد ظلت استخدامات هذه الطريقة محدودة ،

إلى المدارس كطريقة لتدريس الطلبة ،  Kilpatrich اليدوية والزراعية إلى أن أدخلها كلباترك

والقائلة بوضع المناهج  John Dewey فقد قام كلباترك بترجمة األفكار التي نادى بها جون ديوي

هوم عملي تطبيقي ينظم هذه المناهج على صورة التربوية بطريقة مسايرة ألغراض الطلبة إلى مف

 . مشروعات غرضيه أو قصدية متصلة بحياة الطلبة ومنبثقة من حاجاتهم ورغباتهم

 

 جذور التعلم القائم على المشروع

كان جون ديوي من أوائل من نادي بفكرة "التعلم بالممارسة". في مقاله المشهور الذي حمل 

( والذي وّضح فيه معتقداته فيما يتعلق بالتعليم 1897) My Pedagogical Creedعنوان 

قائالً: "إن المعلم ليس في المدرسة لفرض أفكار معينة أو لتشكيل عادات معينة في الطالب، ولكنه 

هناك بوصفه عضوا في المجتمع يساعد في تحديد المسارات التي يجب ان تؤثر على الطالب 

التأثيرات "....... لذلك أثق في ما يسمي باألنشطة  وتساعده في االستجابة بشكل مناسب لهذه

 التعبيرية والبنائية كمركز إلقامة عالقات متبادلة."

" حيث يكون Jean Piagetارتبط التعليم القائم على المشاريع بالنظريات البنائية لـ "جان بياجيه 

التعليم عبر المشروع هو " منظور شامل يركز على التدريس من خالل إشراك الطالب في التحقيق. 
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وفي هذا اإلطار، الطالب يواصلون البحث عن حلول للمشاكل عن طريق طرح األسئلة والتكرار، 

جمع وتحليل يناقشون األفكار، ويتنبئون بالتوقعات، ويصممون الخطط و / أو التجارب، ويقومون ب

البيانات، واستخالص النتائج، ويوصلون أفكارهم والنتائج إلى اآلخرين، ويعاودون طرح أسئلة 

جديدة؛ لخلق منتجات جديدة من ابتكارهم. تكمن قوة التعلم القائم على المشروع في األصالة 

 وتطبيق البحوث في واقع الحياة.

الحقيقي  ي إثارة اهتمام الطالب بمشاكل العالمالفكرة األساسية من التعلم القائم على المشروع ه

والدعوة للتفكير الجاد فيها وتحفيزهم على اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة في سياق حل 

ّر، والعمل مع الطالب يتركز حول تأطير المسائل الجد تمام يرة باالهالمشكلة. المعلم يلعب دور الُميس 

 لى تطوير المعرفة والمهارات االجتماعية..وهيكلة المهام ذات المغزى، والتدريب ع

 

  Reggio Emilia approach منهج ريجيو إميليا
 

ديسمبر  بدأ نجم هذه التجربة يسطع في عالم التربية منذ عقدين من الزمان وتحديدا بعد صدور عدد

 ( لمريجيو ايميليا افضل تجربة للتعليم المبكر في العاوعلى غالفه )  مجلة نيوزويكمن  1991

س لتعليم هي أفضل المدارفي ايطاليا تقريراً يفيد بأّن المدارس األعضاء في مركز ريجيو اميليا و

يد ارها العداألطفال في العالم،كما حازت تلك المدارس على جوائز عالمية عّدة لتميّزها، كذلك فقد ز

نهج ميعد و لتعليممن الباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لدراسة نهجهم وطريقتهم في ا

سة ؛ والذي يوفر الفرص لألطفال من الميالد حتى عمر الساد ريجيو اميليا من احد نظم المناهج

لي عحيث يعمل المنهج على زيادة نمو االطفال العقلى، ومعتمدا علي بناء بيئة تعليمية تعمل 

ت( عددة )الرمزياتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم واختيار موضوعات تقدم في صورة مثيرات مت

 مثل الكلمات والحركات والرسم والموسيقى وألعاب الظل والدراما .

 وبعدها بعامين صدر الكتاب الذى عرض التجربة وبات من كالسيكيات الكتب التربوية بعنوان

شارك في يزودنا بطريقة جديدة للنظر إلى الطفل على انه منظم ومحيث  )اللغات المئه لالطفال  ( 

ية وتنظيم واإلرشادي واستخدام البيئة الطبيع التعليمية والنظر إلى دور المعلم التنظيميالعملية 

 . البيئة الفيزيقية والتخطيط المنهجي لتحقيق الخدمات التعليمية المقدمة لألطفال

 

 ويعتمد منهج ريجيواميليا على أسس في فلسفته هي :

 دور البيئة 

 المعلمين 

 للتعلم المشاريع العميقة المدى كأداة 

 مثيرات المتعددة لألطفال 

 

 في عمليات التخطيط والتقييم ووضع سياسة المدرسة من خالل االجتماعات اآلباء ويعد إشراك

ملفات  الدورية ركيزة أساسية في منهج ريجيواميليا . ويتم تقييم وتوثيقاعمال االطفال فى صورة

كل اس قدراتهم جميعا من خالل ملف لمع مراعاة الفروق الفردية بينهم و على أس  لكل طفل بهم

 طفل يوضح مدى تطوره ونموه .
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ريجيو إميليا منهج مختلف عن باقي الرؤى التربوية المهتمة بالطفولة المبكرة، وقد القى رواًجا 

في األوساط التعليمية العالمية المهتمة في هذا المجال نظير النجاح الباهر الذي حققه في تعليم 

المختلفة وإكسابهم معلومات ثقافية واجتماعية وعلمية مختلفة، عن طريق عدة  األطفال للمفاهيم

أساليب، تعتمد في مجملها على العمل الجماعي والتعلم بالمشاريع، والتفاعل بين المدرسين 

واألطفال، والتركيز على الطفل نفسه كمصدر للمعلومات التي تنطلق منها عملية التعلم. فالتفاعل ال 

الروتين اليومي وأداء األطفال، وإنما يرتكز أساًسا على العمل نفسه ومخرجاته. فكال يرتكز على 

، يشتركون بصورة متساوية في محاور النقاش، وتطور العمل «األطفال والمعلمون»الطرفين 

واألفكار والتقنيات المستخدمة. ودور األطفال في ذلك هو المحاكاة لنشاطات 

 ء فعّال في العملية التعليمية.البالغين، والتفاعل معها كجز

قد كرس حياته لتأسيس  فهو  صاحب هذه التوّجه في التعليم هو )ماالجوزي(

مجتمع تعليمي وتكوين مجموعة من المعلمين المهتمين ببرامج للطفولة 

المبكرة، والبحث في سبل التعلم الفُْضلى لهذه الفئة التي كانت إبّان بروز هذا 

النوع من التعليم تحت سيطرة الدولة وتعاليم الكنيسة، التي كانت تظهر عدم 

سة والسلطة وإعطاء األطفال معلومات معلبة اهتمام بهم واهتمامها بالسيا

 واحدة ومكررة.

 

 نبذة تاريخية عن مدينة ريجيو ايميليا االيطالية

 

بدأت أحداث القصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بستة أيّام، حين قامت 

اميليا، ببناء  مجموعة من النساء في قرية فيالجاال بالقرب من مدينة ريجيو

أّول مدرسٍة من ماٍل جمعنه لقاء بيع دبابة وشاحنة وبعض الخيول التي 

تركها الجيش األلماني وراءه بعد هزيمته وانسحابه. ومن الطريف ذكره أن 

رجال القرية رغبوا في استخدام األموال لبناء مسرح، بينما عارضت النسوة 

هن ما أردن ، وكتبوا على ذلك واقترحن بناء مدرسة، وفي النهاية كان ل

ً رجاالً ونساًء، بنينا جدران هذه  مدخلها هذا النص المثير :"بعملنا سويا

ً ألطفالنا. مايو  ً جديداً ومختلفا  "1945المدرسة ألننا أردنا مكانا
فذهبت إلى هناك ألرى حقيقة األمر الذي شاء « ماالجوزيلويس »مما أثار حماستي، هكذا يقول 

القدر أن أكون جزًءا منه فوجدت نساء يغسلن بعض قطع الطوب, واتفقن مع مجموعة من الشباب 

 .( ومن هنا ظهر هذه المدارس  حرببات والجياد المتبقية من العلى بيع دبابة حربية وبعض العر

 

 منهج "ريجيواميليا"

 

ميليا أساسا على األطفال ، وينظر إليهم كأفراد ذو مهارات وقدرات واهتمامات يويبنى منهج ريجيوا

ومواهب متعددة ، ويتيح للمعلم التخطيط لألنشطة والخبرات من خالل عمل المشروعات التعليمية 

كتشاف لديهم وتتيح لهم التعبير عن أنفسهم وانفعاالتهم ومشاعرهم واإلجابة والتي تحفز عنصر اال

عن تساؤالتهم المحيرة ويمثل إنتاجهم العلمي فهمهم واستيعابهم للخبرة التي يمرون بها من خالل 

 . اللغات الرمزية المتمثلة في أنشطة اللغة ، والحركة ، والفن ، والموسيقى

نظريات "جون ديوى وجان بياجيه" و"فيجونسكى" و"برونر" ويعكس منهج "ريجيواميليا" 

 والنظرية البنانية ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة حيث أنه منهج يربط بين النظرية والممارسة .

http://www.blogger.com/null
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 يحتوى المنهج على ثالثة عناصر رئيسة:و

 

 الخصائص المنظمة البيئة الفصل الدراسي .     .1

 المعلم فيما يتصل باألطفال واآلباء والمعلمين اآلخرين.التفسير الشامل لدور      .2

 الخطوط المحددة لتنمية استخدام اللغات الرمزية بين األطفال مع مراعاة الفروق الفردية .     .3

فقد تأثرت مدارس ريجيو إميليا بأفكار بياجيه كثيًرا فأضافت الرياضيات والحساب وغيرها من 

لقد اقتنعنا أن هذا ليس أمًرا مفروًضا على األطفال للعمل على « زيماالجو»ولكن يقول: المعارف، 

األرقام، والكميات والتقسيم واألبعاد، واألشكال والمقاييس، والتحول والبقاء، والتغير والسرعة 

والفراغ؛ ألن مثل هذه الخبرات ترتبط بالخبرات اليومية في الحياة واللعب والتفاوض والتفكير 

الرمزي والبصري، لذا فال داعي إلقحام األطفال وإجبارهم على التعلم الموجه  والتحدث والتعبير

 واعتبارهم متلقين لمعلومات أكثر من كونهم متفاعلين معها.

والزائر للمدارس ينبهر من الطريقة الجميلة في تأسيس البيئة المحيطة في المدارس، واالهتمام 

بالتفاصيل الدقيقة التي يراعى فيها توفير الرعاية المتكاملة لألطفال، حيث يظهر فيها التخصص 

ل والجهد المبذول في التعامل مع جوانب البيئة التي تضمن الفرح والسعادة لهذه الفئة، مث

االستخدام المتعدد لألضواء وأنواعها الخافتة والعالية والمتوسطة اإلضاءة، واستخدام المرايا 

المتنوعة ثالثية األبعاد، وتنظيم هذه البيئة بطريقة مرتبة جدًّا تعكس الحياة اليومية المفترضة 

ات الجيدة للعادات والمثالية لهؤالء األطفال، فيظهر تركيز المنهج على النظافة والتنظيم، والممارس

 اليدين، العناية الشخصية.مثل تنظيف األسنان، غسل 

يتعلم األطفال في القاعات الدراسية عن طريق العمل في مجموعات أو في ثنائيات، باإلضافة 

لألعمال الفردية، وفي مناهجهم التعليمية يمارسون مهارات التفكير اإلبداعية، كالتفكير الناقد عن 

ات أو للمقاطع التمثيلية التي يقومون بها، ثم تتم مناقشتها من قبل األطفال طريق عرض للرسوم

مع المعلم، إذ يتم من خالل هذه المناقشات بناء للمعرفة الجماعية بدل تقديم المعرفة بشكل مباشر 

 للطفل.

التعلم قائم على التشجيع الدائم بدون ضغط، وعرض أفكارهم مع اإلنصات الكامل واحترام آراء 

آلخرين. وتبني ريجيو إميليا تعليمها على أساس إعطاء األطفال حريتهم لبناء المعرفة وتوسيع ا

مداركهم عن طريق العمل الفني في المجموعة وهو ال يلغي الفروقات الفردية أبًدا بل يؤكد عليها، 

 مجموعة.فيتم تحفيز األطفال على المناقشة واالعتراض والتعامل مع مشاكلهم بأنفسهم في إطار ال

 

 في فلسفته على األمور التالية : "ريجيواميليا" ويعتمد منهج

 

التعليم على الطفل وعالقته باألطفال اآلخرين واألجهزة األخرى مثل األسرة والمعلمين  تركيز  -1

 والمجتمع والمدرسة .

أن المدرسة أكثر شبها بالمنزل . فالبيئة تشجع على التعلم. وهى مهيأة بحيث يتفاعل التالميذ   -2

بسهولة مع المعلمين وغيرهم من األطفال . كما تسمح بأن يعمل األطفال بمفردهم إذا ما رغبوا في 

 ذلك .

اتهم الخاصة في المنهج ال يسير وفق جدول تم إعداده ، ولكن يسمح لألطفال بأن يسير وفق قدر  -3

 المناسبة لكل طفل .  learing style التعليم وفق اساليب التعليم
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؛ فكل معلم يظل مع نفس المجموعة من  Based on Looping يعتمد المنهج على نظام الحلقة  -4

األطفال في دورة مدتها ثالث سنوات ، تسمى الدورة المدرسية وذلك يسمح بمعرفة المعلمين 

 لتالميذ وبناء عالقات قوية مع األطفال .ألساليب تعلم ا

المعلمون آباء ، ويوجد معلمين لكل فصل ، وكال المعلمين لها نفس المكانة لها أحد منها مسئول .   -5

 فال يوجد ناظر للمدرسة وال توجد عالقة هرمية بين المعلمين .

ة عن طريق عقد لقاءات بين بناء عالقة والدية إيجابية من خالل إتاحة الفرصة لآلباء للمشارك  -6

األطفال والمعلمين واآلباءقبل التحاق الطفل بالمدرسة ، كما يمكن أن تتم مشاركة اآلباء مباشرة في 

عملية التوثيق ، واالتصال بين اآلباء والمعلمين عندما يأتي اآلباء ألخذ أبناءهم من المدرسة ، 

واألدوات واللعب وكذلك االحتفاالت والحفالت والحفاظ على المبنى والحديقة وإصالح األثاث ودهان 

 ،اختيار أعضاء مجالس المدرسة، إعداد الوجبة المتوازنة لألطفال أو إلقاء محاضرات بحيث يلقى 

كل ولى أمر محاضرة في مجال تخصصه، وعمل أبحاث إليجاد إجابات حول أسئلة ومشكالت تواجه 

 التعليم بالمدارس .

 

 

  Reggio Emilia approach foundationsأسس منهج "ريجيواميليا"

 

على منهج تقليدي مكتوب ومعد سلفا ألنه يقوم على مجموعة  برنامج ريجيو ايميليا ال يعتمد

األسرة( لذلك قد يكون المنهج طويال -المعلم-خبرات تفاعلية سواء بين اإلطراف األساسية )الطفل

 أو قصيرا ألنه يقوم أساسا على االستكشاف والبحث.

ذا المنهج يرتكز على أسس عامة منها:وه  

صورة الطفل:-1  

 وصورة الطفل تكمن في نظرة اآلخرين له ومحاولتهم لفهمه وتقديره ومنحة الثقة .

العالقة بين الطفل والمعلم وولي األمر:-2  

يمثل هذا الثالثي أهم ركائز البرنامج بل مفتاح تحقيق النجاح وذلك من خالل عمليات التفاعل 

ك.والتشار  

البيئة : -3  

تحتل البيئة جانبا مهما في البرنامج سواء البيئة المدرسية أو الخارجية وذلك التساع مساحتها 

 وغناها وتنوع معطياتها كاألشكال واأللوان والظواهر الطبيعية .

الوقت : -4  

 يتيح المنهج للطفل الوقت الكافي للتعلم عن طريق التحقق من أفكاره وتطوير مشاريعه.

حرية التعبير : -5  

يستطيع الطفل إن يعبر عن أفكاره ومشاعره بطرق شتى كاللغة والرسم والموسيقى والحركات 

 وغيرها.

مبدأ المشاركة المجتمعية : -6  

 البرنامج إجماال يستند إلى فكره المشاركة إلعداد وتطبيق المنهج.

التوثيق: -7  

التربوي مرة أخرى سواء بمفرده أو  للتوثيق دور مهم حيث يساعد المعلم على النظر للموقف

 بمشاركة زمالئه وبذلك يصبح مشروع تدريبي منظم لهم.

 وبالنسبة للطفل فهو فرصة إلعادة النظر والتأمل والتفسير .
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 وبالنسبة للوالدين يساعدهم على معرفة كيف ولماذا يعمل طفلهم ويكون صورة واضحة لهم.

 

 طرائق وأساليب التدريس المستخدمة في البرنامج:

بما أن البرنامج يعني بالطفل بمرحلة عمرية مبكرة نجد القائمين عليه يستخدمون طرائق وأساليب 

 تدريسية مناسبة لفلسفة البرنامج ومنها:

 المالحظة 

 االستكشاف 

 التعلم التعاوني 

 حل المشكالت 

 عمل المشاريع 

 اسلوب التعلم بالمشاريع

الطرق التي يقوم األطفال فيها بنشاط ذاتي تحت إشراف المعلم وهي تتمشى مع منهج  هو إحد

 .النشاط الذاتي أو العمل

  لقد ذكر ماالجوزي أنه يجب على المعلم أن يالحظ و يسمع لألطفال ألنهم يقترحون لنا

 باستمرار ما يجذبهم و يهمهم ، وما يرغبون باستطالعه بصورة أعمق، و هناك تكمن فكرة

 المشروع.

  أوال يجب أن يحفز دافعية مبدئية و أن يستثير حمية األطفال و يستحثهم ، لكل مشروع

مرحلة تمهيدية تقدم خاللها المعلومات و األفكار و يتم اقتسامها و المشاركة فيها داخل 

المجموعة وسوف تستخدم هذه األفكار فيما بعد لمساعدة األطفال على توسيع مقاصدهم مع 

 لراشدين بما يساعد على التوصل لهدف نهائي.مقاصد ا

  ولقد عبر جانديني من أن أكثر الطرق الفعالية لبدء مشروع )المناقشة المبدئية( التي

 تستقضي تجميع كل األفكار و الذكريات و الرغبات الخاصة باألطفال.

  ربما تكون بداية المشروع اقتراح من راشد او فكرة من طفل ، او حتى من حدث غير

 متوقع.

  وكل مشروع يقوم على أساس انتباه المربين لما يقوله أو ما ال يقوله االطفال كما يستلزم

 توفير الوقت الكافي ليتطور تفكير األطفال و أفعالهم.
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(1-2)اليوم التدريب الثاني   

  بالمشاريعأسلوب التعلم بالعمل 
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  Definition of work with projectsتعريف العمل بالمشاريع 

اسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع مصطلحات خاصة ب  

 The Hundred Languagesلغة لالطفال  100

 Image of the Childصورة  الطفل  

  projetene البروجيتزيون

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Visual Languageاللغة البصرية  ا

Democracy لديمقراطية  ا . 

  Education negotiatingالتعليم التفاوضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Meditation التامل – Rotationالدوران 

2 

 listeningاالنصات   Transitionاالنتقال 

 stopping -التوقف   –نهاية المشروع 
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 بالمشاريعمفهوم اسلوب التعلم 

 Project Method طريقة المشروع

 

طريقة المشروع هذه هي إحدى طرائق التدريس التي أخذت بوادرها في الظهور مع بداية هذا 

القرن . وقد ظلت استخدامات هذه الطريقة محدودة ، حيث اقتصرت على األمور العملية واألشغال 

إلى المدارس كطريقة لتدريس الطلبة ،  Kilpatrich اليدوية والزراعية إلى أن أدخلها كلباترك

والقائلة بوضع المناهج  John Dewey فقد قام كلباترك بترجمة األفكار التي نادى بها جون ديوي

التربوية بطريقة مسايرة ألغراض الطلبة إلى مفهوم عملي تطبيقي ينظم هذه المناهج على صورة 

 . طلبة ومنبثقة من حاجاتهم ورغباتهممشروعات غرضيه أو قصدية متصلة بحياة ال

 

 جذور التعلم القائم على المشروع

كان جون ديوي من أوائل من نادي بفكرة "التعلم بالممارسة". في مقاله المشهور الذي حمل 

( والذي وّضح فيه معتقداته فيما يتعلق بالتعليم 1897) My Pedagogical Creedعنوان 

قائالً: "إن المعلم ليس في المدرسة لفرض أفكار معينة أو لتشكيل عادات معينة في الطالب، ولكنه 

هناك بوصفه عضوا في المجتمع يساعد في تحديد المسارات التي يجب ان تؤثر على الطالب 

ثيرات "....... لذلك أثق في ما يسمي باألنشطة وتساعده في االستجابة بشكل مناسب لهذه التأ

 التعبيرية والبنائية كمركز إلقامة عالقات متبادلة."

" حيث يكون Jean Piagetارتبط التعليم القائم على المشاريع بالنظريات البنائية لـ "جان بياجيه 

ب في التحقيق. التعليم عبر المشروع هو " منظور شامل يركز على التدريس من خالل إشراك الطال

وفي هذا اإلطار، الطالب يواصلون البحث عن حلول للمشاكل عن طريق طرح األسئلة والتكرار، 

يناقشون األفكار، ويتنبئون بالتوقعات، ويصممون الخطط و / أو التجارب، ويقومون بجمع وتحليل 

ون طرح أسئلة البيانات، واستخالص النتائج، ويوصلون أفكارهم والنتائج إلى اآلخرين، ويعاود

جديدة؛ لخلق منتجات جديدة من ابتكارهم. تكمن قوة التعلم القائم على المشروع في األصالة 

 وتطبيق البحوث في واقع الحياة.

الفكرة األساسية من التعلم القائم على المشروع هي إثارة اهتمام الطالب بمشاكل العالم الحقيقي 

اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة في سياق حل  والدعوة للتفكير الجاد فيها وتحفيزهم على

ّر، والعمل مع الطالب يتركز حول تأطير المسائل الجديرة باالهتمام  المشكلة. المعلم يلعب دور الُميس 

 وهيكلة المهام ذات المغزى، والتدريب على تطوير المعرفة والمهارات االجتماعية..

 

   ما هو التعلم القائم على المشروع؟

 

قة تقوم على تحويل المنهج إلى مشروع حيث يتم تقديم أنشطة وأمثلة حقيقية واقعية هو طري

ليتفاعل معها المتعلم, ليتسنى له أن يصل إلى محتويات واقعية وطرح أفكاره وتبادلها مع أفكار 

 .اآلخرين وإعادة التفكير فيها واستخراج أفكار منها.
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الذي يقوم به المتعلم ويتسم بالناحية العلمية تحت إشراف المعلم, حيث  يأيضا هو العمل الميدان

ددة لها أهميتها, البيئة االجتماعية لتحقيق أهداف مح ييكون هادفا ويخدم المادة العلمية ويتم ف

يختارونها بأنفسهم ويشعرون برغبة في تنفيذها,  يبتنفيذ بعض المشروعات التمتعلمين فيقوم ال

فى بحث وتحقيقات حول مشكالت تقابله ، ليصل فى النهاية  متعلمين يدمج الي يمفهو نموذج تعل

يمكن اإلجابة عليها بالتعلم  ال يالمشاريع من خالل تحدى األسئلة الت تنمو . يإلى إنتاج حقيق

 . يالروتين

 عادة ما:التعليم القائم على المشاريع هو مهمة منظمة أو المنتج المنسق والموجه للتعلم، والذي ف

 يركز على خبرات تعلم أصيلة . 

 يقتضي التحقيق المتعمق. 

 ير متعدد التخصصاتيشجع التفك . 

 يستثمر فوائد من التعاون . 

 .يشمل التقييم المستمر 

 خصائص التعلم القائم على المشروع

 يركز على األسئلة المفتوحة والمهام التي تثير التحدي. .1

 رات األساسية.يخلق حاجة إلى معرفة المحتوى والمها .2

 يتطلب التحقق من المعرفة و / أو خلق شيء جديد. .3

يتطلب التفكير الناقد، والتمكن من حل المشكالت، والتعاون، ومختلف أشكال االتصاالت،  .4

 ".21وكثيرا ما يعرف باسم "مهارات القرن الـ 

 يوفر مجاالت لوصول أصوات الطالب ويعزز حق االختيار. .5

 . ة والتقييم والتحقق والتكراريشتمل على التغذية الراجع .6

 . عرض النتائج أمام الجمهور ونشرها متطلب أساسي .7

 

 Types of projects    عاريأنواع المش

  :تنقسم المشروعات بحسب عدد المشاركين فيها ، على األقل إلى قسمين
 أوالً : المشروعات الجماعية:

وهي تلك المشروعات التي يطلب فيها إلى جميع األطفال في غرفة الصف أو المجموعة الدراسية 

 . الواحدة بالقيام بعمل واحد

كأن يقوم جميع األطفال بتمثيل مسرحية أو رواية معينة كمشاركة منهم في احتفاالت المدرسة أو 

 . كأحد الواجبات الدراسية المطلوبة منهم

  الفردية ثانياً : المشروعات

  وتنقسم بدورها إلى نوعين هما
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 :النوع األول

 . تنفيذ المشروع نفسه كل على حده األطفاليطلب من جميع 

 :النوع الثاني

هو عندما يقوم كل طفل في المجموعة باختيار وتنفيذ مشروع معين من مجموعة مشروعات 

 ً  .مختلفة يتم تحديدها من قبل المعلم أو األطفال أو االثنان معا

 : وأهم ما يميزه

)رؤيته للتعليم من خالل العالقة العضوية بين الطفل وبين البيئة بشقيها الطبيعي واالنساني وهذا  

يدعم نمو الذات في وسط اجتماعي متماسك وبذلك فهي تركز على التعلم بصورته المجتمعية 

 المتفاعلة .

وزارة التربية على رياض االطفال بل وال يتعارض مع االسلوب المطور المعمول به والمطبق في 

 .يتفق معه جملة وتفصيال من خالل الفلسفة واألهداف

 

  Concepts and Definitions مفاهيم وتعاريف
 

تتطلب االنتباه والتركيز من  خالل العمل بالمشروع تظهر العديد من المفاهيم التربوية الهادفة والتى

المعلمة وابرازها بوضوح لما له من آثار وداللالت على مستوى تفكير الطفل وادراكه العقلي 

 والمعرفي ومنها :

 

 The Hundred Languagesلغة لالطفال  100 اللغات الرمزية 

وأفكارهم ومدى  رموز وإشارات يستطيع بها األطفال التعبير عن أرائهم اللغات الرمزية هي إن

لصياغة و وسيلة يقوم بها األطفال والمعلم فهمهم للمعلومات التي يستكشفونها. كما أنها

 ليكتسبوا المفاهيم المتعددة. موضوعات متعددة وتقديمها لألطفال

واألطفال يحتاجون ويريدون التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خالل الرسم والنحت والحركة 

والموسيقى والعرائس والحركة ، وغيرها من الوسائل المتعددة وعن يعبر األطفال عن أنفسهم عن 

 . طريق هذه اللغات الرمزية فإنهم يتعلمون لرؤية األفراد واألشياء من منظور مختلف ومتعدد

  Visual Languageغة البصريةالل
تعتبر لغة أخرى متاحة للطفل عطفًا على اللغة المنطوقة، خصوًصا ألولئك األطفال الذين يعانون  

قصوًرا في الكتابة والقراءة. فالفنون ليست مادة تدرس لذاتها، بل هي عبارة عن مهارات متنوعة 

د، وكذلك تشجع األطفال على التمثيالت تعطي الطفل مفاتيح التعلم اإلبداعية المتنوعة بدون قيو

البصرية والرمزية الواقعية والخيالية على حّدٍ سواء، إذ يُعتبر كال النوعين حتميًّا لتكامل المنظومة 

 التعليمية لديه.

 

  Image of the Childصورة الطفل
الى ان يصل اليها الطفل بعد  ح  اليها المعلمين في هذا األسلوب هي الصورة النهائية التى يطم 

 واثارها في تطوير وتنمية تفكير الطفل .االنتهاء من المشروع وما يحتويه من معارف ومهارات 
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 Democracyالديمقراطية 

بالمعنى الحرفي للكلمة تعني " حكم الشعب ". أما في المفهوم التربوي واألسري والمجتمعي، 

العدالة، وحرية التفكير والتعبير، والمساواة في الحقوق فتعني أموراً كثيرة ألنها تتضمن 

 والواجبات، وعدم التمييز بين األشخاص.

الديمقراطية وإن كانت ضرورية في جميع مناحي الحياة في المجتمع، إال أنها أساسية في التربية   

 عليّمية/ التعلميّة.والتعليم. فال تعلّم حقيقي إن لم تُمارس الديمقراطية في الصف خالل العمليّة الت

فأوالً وقبل كل شيء، تجب إتاحة فرصة التعليم للجميع بغض النظر عن النوع ومكان السكن )  

 مدينة أو قرية (، والشريحة االجتماعية والحاالت الخاصة.

والديمقراطية يجب أن تتوفر ثانياً في المنهاج المدرسي، وفي غرفة الصف، وفي أساليب التدريس  

والوسائل التعليّمية/ التعلميّة، إلى غير ذلك، من األمور التي تلبي حاجات جميع الطلبة واألنشطة 

 على اختالف إمكانياتهم وقدراتهم.

فالمادة التي ال تتضّمن المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها وإثرائها وإتاحة المجال للطلبة باإلقتداء  

فالمطلوب من المعلم أن يكون القدوة لتالميذه،  لذا،  بها، تبتعد بالطلبة عن ممارسة الديمقراطية.

وذلك بأن يمارس الديمقراطية في الصف. وذلك بأن يعامل جميع الطلبة بطريقة تعّزز لديهم مفهوم 

المساواة والعدالة وإتاحة فرصة المشاركة لكل واحد منهم، وإضفاء جّو من الموّدة واالحترام بينه 

صغاء، والنقاش الجاد، وبحثهم على التعاون. كل هذا يساعد وبينهم. وذلك بتدريبهم على حسن اإل

في عمليّة التعلّم. فالطالب يتعلم من زمالئه أكثر مما يتعلّم من معلمه. كما يمهّد لهم الطريق للتعلم 

الذاتي المستقّل ، الذي يستمّر معهم مدى الحياة. كما يدربهم على حّل المشكالت الخاص والعاّمة، 

 الحقيقي للجماعة. وعلى االنتماء

 

  Education negotiatingالتعليم التفاوضي 

على انه" اتفاق يتم بعد بحث وجدال بين الطالب بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين معلمهم  يعرف

إلختيار الموضوعات والمهام التى يرغبون فى دراستها والقيام بها بحريه تامه ودون ضغط او 

 ."فرض من المعلم

 projetezione يون زتالبروج

مصطلح  خاص بمدارس ريجيو ايميليا ويعنى التخطيط المرن اي التخطيط الذي يحتمل التعديل 

والحذف والتطوير خالل تطبيقه فالمخطط اوالخريطة الذهنية للمشروع تتصف بالمرونه العالية 

او مرحله من  وسهوله التعديل اثناء العمل الميداني مع االطفال فيمكن حذف خطوة من الخطوات

مراحل المشروع او استبدالها بخطوة اخرى بل وحتى يمكن اضافة خطوة جديدة جذبت انتباه 

 االطفال لم تكن ضمن الخريطة االساسية للمشروع .

 

و يحصل  هو ممارسة يقوم فيها الفرد بتدريب عقله لتحفيز الوعي الداخلي ، Meditation التأمل

 .في المقابل على فوائد معنوية و ذهنية

والتامل في برنامج التعلم  التامل" من اهم االشياء لكي تاخذ قرار ، تامل فكر دقق افهم وقرر"

 بالمشاريع هو وقفه تقييميه للعمل يتم خاللها  مراجعة ما سبق  وترتيبه ووضع خطة للتالي .

 مثال :
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)  االطفال في تغير الظل واشكاله خالل ساعات اليوم  ومالحظة تامالتمشروع الظل عرض 

- 2013روضة الفوز –( وكذلك مشروع النمله  2013- 2012روضة بلقيس  –مشروع الظل 

2014 . 

 Rotationالدوران 

التعلم بالمشاريع ويعنى ان افكار االطفال تدور حول المشروع وخطواته وما مصطلح خاص ب

يتضمنه من معلومات ومفاهيم وال تسير بخطوط مستقيمة بل تعود دائما الى نقاط محددة يحتاج 

 تفسيرها وفهمها اما لغموضها او لحب االطفال لها . االطفال العادة 

 مثال :

ود االطفال الكثر من مرة لرسم وتشكيل اوراق االشجار عرض لمشروع اوراق االشجار وكيف يع

حسب فصول السنه صيف وشتاء وعند زيارة حديقة المنطقة وحديقة الروضة ) مشروع اوراق 

 ( 2013- 2012روضة السور  –االشجار 

 

يتم اختيارها بإرادة تتطلب االنتباه حيث  هو االستماع الفعال  وهوعملية listeningاالنصات 

يعمل المخ على استقبال المعلومات وتكوين معنى لهذه المعلومات فيستجيب لها مما يؤدي إلى فهم 

 . إدراك حقيقة المعنى من هذه المعلومات

عملية نفسية نشطة تمكنا من الوصول لمعنى المعلومات التي يتم  :تعريف ديكسون وأوهارا

 ويتطلب التركيز وبذل الجهد حتى يتم تفسير وتقييم المعاني المستقاه من تلك المعلوماتاستقبالها 

 :ويعرف الشهري نوح بن يحي وآخرون االنصات بأنه

هو االستماع للرسائل اللفظية والتنبيه إلى التعبيرات اللغوية والحركات الجسدية مع إدراك المعاني 

 لمالئمة لرسالتهوالخلوص إلى مراد المتحدث واالستجابة ا

هناك فرق كبير بين االنصات واالستماع , فاالستماع قد يكون  الفرق بين االنصات واالستماع

مصادفة او من غير قصد , فقد تمر بأحد الشوارع فتسمع صوت عربة قطار مسرعه او أحدا يناديك 

فاالستماع الى المذياع أثناء قيادة  ربما ال يتوافر هنا ,او طفال يبكي . والتركيز العميق مصادفة 

 .  السيارة أو في مقهى هو ما نقصده باالستماع

 مثال :

عرض لمشروع الدمى ومقاطع النصات االطفال الصوات الطبيعة وتوجيهات المخرج المسرحي حو 

-2011) مشروع دمى العرائس روضة الفوز  تقسيم االدوار والشخصيات في العرض المسرحي .

 (.  2013 -2012روضة االحمدي  –لك )مشروع االصوات ( وكذ 2012

 

 Transitionاالنتقال 

هو انتقال المشروع من مرحلة مخطط لها الى مرحلة اخري تتضمن معلومات ومفاهيم جديدة ذات 

 صله بالمشروع ولكن لم يتم ادراجها في خطة المشروع الموضوعة مسبقا .

 مثال :

كانت البداية مع انواع الخيوط  وانتهت بعرض ازياء تم تنظيمه  عرض لمشروع الخيط  وكيف

 . 2014 -2013روضة المنقف  –وتقديمه من االطفال انفسهم وذلك في مشروع الخيط 
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عرض لمشروع المرآة وكيف انتقل المشروع من المرآة الى الخيوط ) مشروع المرآة روضة هدية 

2013 -2014 . ) 

 

ال يشترط االنتهاء من المشروع بوقت محدد ولكن الوقت  stoppage التوقف او نهاية المشروع

 . مفتوح امام االطفال فقد تستغرق بعض المشاريع شهر او اثنان وبعضها يمتد لسنوات 

 مثال :

  مشروع االلوان  ( –مشاريع استمرت لعامين ) مشروع الدمى . 

  النخلة ( –الفضاء  –مشاريع لمدة عام ) السيرك . 

  لفصل دراسي واحد )المرآة ( .مشاريع 

  ) مشاريع لشهرين ) االسنان . 
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  Documentation and Blogging التوثيق والتدوين

Interpretation التفسير   
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يقوم المعلمون بوضع  ان التخطيط هو الركيزة األساسية السلوب التعلم بالعمل بالمشاريع حيث

اصة لكل مشروع او نشاط وبدال ولكنهم ال يحددون األهداف الخلعام الدراسي  أهداف تربوية عامه 

الفروض عما يمكن ان يحدث على أساس معرفتهم باألطفال وخبراتهم  ذلك يقومون بصياغة  من

سابقة وباإلضافة الى هذه الفروض يضعون اهدافا مرنة ومتالئمة ومتوافقة مع حاجات األطفال ال

واهتماماتهم ، وتضم هذه االهتمامات والحاجات تلك التي عبر عنها األطفال في أي وقت خالل 

المشروع وكذلك تلك التي يستنتجها المعلم ويتوصل لها مع تقدم العمل ويكرس قدرا كبيرا من 

 ت واالهتمام لهذا التخطيط .الوق

 Note  المالحظة

  يعتبر أسلوب المالحظة من الطرق واألساليب الرئيسية في رياض األطفال ولها طرقها وأساليبها

وتستعمل طريقة المالحظة في متابعة تصرفات األطفال ، أو تكون  المتعددة وغير المباشرة ،

 مالحظة ألكثر من طفل أو للمجموعة ككل وكعمل جماعي.

  وعن طريق المالحظة يجمع التربوي عدة معلومات و مشاهدات حول ما يدور في الفصل من

 سلوك و كلمات ، فيصبها في قالب الفهم و أيضا التفسير.

 النمو العقلي : ظة األطفال واختبار مستوياتهم في النمو من جميع الجوانبوتتناول أساليب مالح

 المعرفي ، النمو الجسمي والحركي المهارى ، النمو النفسي واالجتماعي الوجداني.

  وهناك العديد من االختبارات لقياس جوانب نمو الطفل في صورة بطاقات مصورة تتناول مثال

قة وادراك العالقات واالختالف والتشابه وما الي ذلك ، وتقيم تقويم مهاراته العقلية في المطاب

هذه البطاقات قدرته علي التفسير والتصنيف والتسلسل والترتيب وادراك الزمن والمكان واللون 

 .والحجم والشكل

   وتكمن أهمية مالحظة الطفل في اكتشاف اهتماماته و تحديد أساليب التعلم المناسبة له

  . ريس الفعالةواستراتيجيات التد

  ،وقد تسال المعلمة عن الجوانب التي البد من االنتباه لها من أجل تحسين مالحظة األطفال

والجواب على هذا السؤال هو أن تلتزم المعلمة بمالحظة السلوكيات "المستهدفة" أي تلك 

وتحديدها  السلوكيات التي ترتبط بشكل مباشر بمعايير منهج رياض األطفال ، والتي يتم اختيارها

من قبل المعلمة ، بحيث يتم التركيز عليها خالل عملية المالحظة، باإلضافة إلى إمكانية مالحظة 

والتي قد ترتبط بأمر سبق وأن تمكنت المعلمة من مالحظته “ غير المتوقعة”بعض السلوكيات 

 من قبل بصورة موجهة، أو التي قد ترتبط بأمر أخر قد تهتم المعلمة بالتعرف عليه.
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  وفيما يتعلم الطفل فإن المالحظة الدقيقة له مهمه وذلك لقياس مدى تقدمه في شتى المجاالت

بالمقارنة مع نفسه لحظة دخوله الروضة وليس بالمقارنة مع األطفال اآلخرين مراعاة لمبدأ 

 الفروق الفردية وهو ما يميز رياض األطفال عن المراحل التعليمية األخرى.

 لألطفال :المالحظة المباشرة 

حيث تستمع المعلمة آلراء األطفال ومالحظاتهم ، وتضع الخطط وفق ما تالحظه من احتياجات 

األطفال ، فالمعلمة عليها ان تالحظ اطفالها وتسمع لهم النهم يقترحون لنا باستمرار ما يهمهم وما 

ق اهتمامات يجذبهم وما يرغبون في استطالعه بصورة اعمق ، وقطعا يكون شيئا جيدا ان تتطاب

المعلمة مع االهتمامات الخاصة باألطفال بحيث يمكن ان تتحرك بيسر لدعم دافعية االطفال 

 واسعادهم.

ولكل مشروع مرحلة تمهيدية تقدم خاللها المعلومات واالفكار ويتم اقتسامها والمشاركة فيها داخل 

وسيع مقاصدهم مع مقاصد المجموعة وسوف تستخدم هذه االفكار فيما بعد لمساعدة االطفال على ت

 الراشدين وبالتالي يساعد على التوصل لهدف نهائي .

ومن اكثر الطرق فعالية ونجاحا لبدء المشروع المناقشة المبدئية التي تتم في البداية ومالحظتها 

وبالتالي جمع تلك االفكار والرغبات الخاصة باألطفال ألنها تساعد المعلمات على التنبؤات وطرح 

 عما يمكن ان يحدث .الفروض 

مثال عند مناقشة األطفال أهدافهم واتخاذ القرار حول ما يتم التعبير عنه وكيف يمكن التعبير عنه 

وكيف يمكن تنسيق الجهود وحل الخالف بين وجهات النظر المتعارضة لمختلف المشاركين في 

ين فان عقول المشروع ، وبسبب تالقي عقول المعلمين واألطفال حول موضوعات تهم الطرف

المعلمين تنشغل ايضا فنراهم على استعداد تام لالستماع الى مقترحات االطفال واسالتهم باهتمام 

كبير وعناية كبيرة ، ويقومون بسبر غور تفكيرهم وتقديم المقترحات وتشجيع األطفال على 

المساعدة  االستجابة لألفكار التي يبديها بعضهم لبعض ويحرصون على عدم المبالغة في تقديم

 لألطفال .

  Interpretation  التفسير

  يشعر المعلمون شأنهم شأن األطفال اآلخرين جميعا بالحاجة لتنمية كفاءاتهم ويرغبون في تحويل

 الخبرات إلى أفكار، واألفكار إلى تأمالت  والتأمالت أفعال جديدة .

 ثم تفسيرها ومعرفة أثر أسلوبهم  كما يشعرون كذلك بالحاجة إلى القيام بالتنبؤات و تجربة األشياء

 وطريقتهم في التعليم على تنمية مهارات األطفال وقدراتهم وحبهم للمادة التي يقدمونها.
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  والقيام بالتفسير عملية شديدة األهمية حيث يجب أن يتعلم المعلمون تفسير العمليات الجارية بدال

من االنتظار لتقويم النتائج، وبالطريقة نفسها، فإن دورهم يجب أن يتضمن فهم األطفال وبوصفهم 

ال تعلمه منتجين ال مستهلكين، كما يجب أن يتعلموا أال يدرسوا لألطفال إال ما يستطيع األطف

بأنفسهم باإلضافة إلى ذلك عليهم أن يعرفوا رؤية األطفال وتصوراتهم للراشدين وما يقومون به 

من أعمال ، وحتى يقيموا مع األطفال عالقات ودية  ومثيرة يجب أن يعي المعلمون خطورة 

 التسرع في إصدار األحكام .

 و جميعها تؤدي إلى أفعال و أعمال  كما يجب أن تكون األنشطة الهادفة لألطفال كثيرة و متعددة

 ذكية ال حصر لها .

  يساعدنا االنصات والمشاهدة والمراقبة على تفسير أفعال األطفال و أفكارهم و المنطق الذي

يتبعونه في الفحص و البناء على إتقان فن التكلم معهم والفهم االفضل للعمليات التي ينتقونها في 

 ب المعرفة.تطوير العالقات الشخصية و اكتسا

  يعتبر التفسير بوابة التربويين لتصميم البيئات و صياغتها ، و المحافظة على القدرات و التطلعات

 و أيضا رعاية العالقات.

  وتحتاج عملية التفسير الي قدر من التحليل وذلك للوصول إلى النتيجة، حيث ال بد أن يكون هناك

وك والربط بين أنماط السلوك المتنوع وأخيرا فروض معينه تجاه الطفل ومن ثم عملية فحص السل

 البحث عن عدم التوازن أو القصور.

  وبذلك تنبهنا عملية التفسير إلى حل المشكالت التي تتطلب حلول منطقية لها في ضوء األهداف

 المنشودة 

  فتستخدم المعلمة تفسيراتها تجاه التقويم في توجيه تعلم الطفل أو لمراجعة فعالية البرنامج

لتعليمي من حيث محتواه وطرق التعليم المستخدمة والوسائل المعينة والبيئة التربوية والتعليمية ا

 بوجه عام.

  فالمعلمين يفسرون العمليات الجارية بدال من االنتظار لتقويم النتائج وعليهم ان يفهموا األطفال

 عملية ضرورية لهم ،بوصفهم منتجين ال بوصفهم مستهلكين وان االستماع بالنسبة لألطفال هو 

  تتم دراسة لوحات االطفال المختلفة من قبل مختص للرعاية  التعلم بالمشاريعاضافة الى انه في

النفسية ، عبر تحليل وتدارس رسومات االطفال وتأثيرها وتعبيراتها المختلفة ، ويقوم المختص 

ء اسلوب التعليم االمثل بزيارات ثابته ومحددة طوال العام ليخطط ويتدارس مع المعلمين واالبا

واالهداف والمشكالت او الصعوبات المختلفة التي قد تؤثر على االطفال وقد يوجد في بعض 

 المدارس مختص نفسي مقيم فيها .
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 Documentation and Bloggingالتدوين والتوثيق 

المتطورة وألن األطفال ينشغلون في مشاريع وأنشطة تستحق التوثيق اعتبر التوثيق من األمور 

في برنامج التجربة االيطالية فالمربي يجري بحوثه للتعرف الى ميول االطفال فيقوم بجمع كميات 

كبيرة من البيانات عن االطفال تتضمن صور االطفال وهم منخرطين في مساعيهم للتعلم واعمال 

له باستخدام األطفال الفنية في مختلف مراحل تطورها واشرطة فيديو وسجالت مكتوبة لما تم تسجي

المسجل الصوتي لمناقشات االطفال وهم يتحاورون ويتعاونون مع بعضهم البعض باإلضافة الى 

تحليل البيانات من خالل التفكير فيها وتأملها ومناقشتها ، وتجهز اشرطة التسجيل والتدوين لآلباء 

ا االباء في سلوكيات لالطالع عليها مع المعلمين وابداء اآلراء واالجابات ألي استفسارات يالحظه

اطفالهم فالتوثيق يمكنهم من اعادة مراجعة افتراضاتهم حول ادوارهم بوصفهم اباء ووجهة نظرهم 

 في الخبرة التي يعيشها اطفالهم .

 للتوثيق المستمر لعملية التعلم وألعمال االطفال ثالث وظائف رئيسة هي :

  تزويد االطفال بخبرات مرئية لما قاموا به سابقا مما يشجعهم على اعادة النظر وتطوير االفكار

السابقة او الهامهم لتحسين افكارهم الجديدة ،و السيل المستمر للتوثيق يخلق بالنسبة لألطفال 

ساؤل و سيناريو ثاني و على نفس الدرجة من االقناع،فهم يصبحون أكثر رغبة في االستطالع و الت

أكثر اهتمام و ثقة و هم يسألون و يتأملون ما حققوه،ومن أبرز المبادئ والقيم التعليمية والتربوية 

التي تقوم عليها فلسفة التعليم في مدارس ريجيو إميليا إلى أن كيف ننظر إلى الطفل في هذه 

لسن، وأن ما يحبط المرحلة التعليمية، فهم يأكدون ان الطفل يتمتع بالطاقات والقدرات في هذه ا

الطفل في هذه المرحلة أن يتم التعامل معه وكأنه وعاء فارغ بحاجة إلى الملء بالمعرفة الموجهة، 

دون النظر إلى كونه بحاجة إلى التعلم بدال من التعليم التلقيني، الذي يرى أنه يمارس على األطفال 

 بشكل قسري في هذه المرحلة التعليمية، وغيرها من المرحلة.

 زود االباء بنوع من المعرفة الفعلية حول الخبرة التي يعيشها ابنائهم وتوفير معلومات مفصلهي 

لهم حول ما يحدث في المدرسة يؤمل من خاللها تسهيل مشاركتهم في برامج الروضة ،فكل 

ينظر اليها كمنظومة متكاملة، حيث تكون فيها هذه العالقات  أسلوب التعلم بالمشاريعمدرسة في 

 رابطة المت

  والمتبادلة ُمفعلة ومدعومة، ودور الوالدين مكون أساسي لهذا البرنامج، حيث أنه ال ينظر إلى

الوالدين كمستهلكين بل شركاء مسؤولين وحقهم في المشاركة متوقع ومدعوم، وهذه المشاركة 

 تأخذ أشكاال مختلفة وتساعد على تأكيد رفاهية األطفال في البرنامج.

 وع مهم من بحوث المعلم التي تساعد على زيادة انتباهه وتركيز هذا االنتباه على والتوثيق يعتبر ن

 رغبات األطفال وفهمهم وكذلك على دور المعلم في خبرات األطفال .
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ويقدم هذا التوثيق أسسا مهمه لتعديل استراتيجيات التدريس وتطويرها وضبطها ، وهو مصدر 

 لألفكار ودافع لخلق أفكار جديدة .

عمق التوثيق وعي المعلم بتقدم كل طفل وهي معلومات ال يمكن الكشف عنها بالتدليل عليها كما ي

 عن طريق االختبارات الرسمية المقننة مثال أو حتى قوائم المراجعة.

وايضا يوفر اداة بحث للمربين تساعدهم في استمرارية التحسن والتوسع بأفكار المشروع 

 لهم الخاصة بهم .وتحسين فهمهم لألطفال وتقويم اعما

واعتمادا على تلك البيانات الثرية التي تم توفيرها عن طريق التوثيق يصبح المعلمون قادرين على 

 اتخاذ قرارات صائبة بشأن الطرق المناسبة لدعم النمو والتطور لكل طفل ولتعلمه . 

وقد لوحظ كثيرا من المعلمون واختصاصيو المرسم في المدارس ما قبل المرحلة االبتدائية في 

 ريجيو اميليا وهم منهمكون في مناقشات حامية بعضهم مع بعض حول اعمال التوثيق المحيطة بهم 

 

 Documentation force   قوة التوثيق

نظراً ألنه يقدم لهما إمكانية معرفة , ليس فقط  ويقدم التوثيق فرصة نادرة وغير عادية للوالدين ,

ما يفعله ابنهما وإنما كذلك بمعرفة كيف ؟ ولماذا ؟ وأن يريا ليس نواتج ذلك فقط بل يريان أيضاً 

العمليات التي تم بها . لذلك يصبح الوالدان مدركين للمعنى الذي يعطيه الطفل لما يفعله , والمعاني 

م وبعض . وهذه فرصة للوالدين ليريا جانباً من حياة طفلهما ال يريانه المشتركة بين األطفال بعضه

في العادة . باإلضافة إلى ذلك يقدم التوثيق إمكانية المشاركة فيما يدركانه وتقييم المناقشة والتبادل 

مع المعلمين وبين بعضهم البعض , وهو ما يساعدهم على إدراك دورهما باعتبارهما والدين , 

في التوثيق في حقيقة األمر تجعل ثقافة الطفولة مرئية سواء داخل المدرسة أو خارجها فالمشاركة 

واألهم انها تحدد , ومن ثم يمكن لهذه الثقافة أن تصبح شريكاً في عمل تبادلي وديمقراطي حقيقي . 

الوجهة التي على المعلمات ان يخترنها للعمل مع األطفال ، وترتيب الوثائق وعرضها يتيح 

لدين فرصة للتعرف على خبرات أطفالهم والمحافظة على تفاعلهم ، كما انه يتيح للمعلمات للوا

فرصة فهم أفضل لألطفال وتقييم عمل المعلمات أنفسهن وبالتالي تطوير نموهم المهني كما انه 

 يجعل األطفال على دراية بأن عملهم له قيمة اضافية .

رشيفا يوثق االعمال الفعالة والمفيدة من جانب ومن خالل التوثيق بنت مدارس ريجيو امليا أ

المدرسين واالباء ايضا ، في صناديق مخصصة وفي كل صندوق دليل علمي لسير التجربة او 

العمل ، واالعمال منظمة حسب التخصص وتاريخ العمل عليها والمعلم او الشخص الذي قام بها مع 

له عنها ، لضمان فاعلية تدويرها واالستفادة وسيلة لالتصال به في حال الحاجة للرجوع اليه وسؤا

 منها الى اقصى حد ومراعاة للجهود المبذولة وحفظا لحقوق الملكية الفكرية لألعمال المختلفة .
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 Role of Documentationدور التوثيق 

 التوثيق يحسن مستوى التعليم بطرق أربع :

 . يساهم في مدى عمق تعلم األطفال من مشاريعهم 

  يقدم للوالدين فكره عن خبرة الطفل في المدرسة وليس ما أنتجه فقط ، فهناك فرق بين

مشاهدة انتاج الطفل وبين مالحظة خبرته التي حصل عليها أثناء عملية االنتاج التي قام 

 بها .

 . التوثيق يعتبر نوع مهم من أنواع ابحاث المعلم 

 . التوثيق يعبر عن تعلم الطفل وتقدمه وهذا ال تستطيع االختبارات القياسية ان تقيسه 

يقدم التوثيق للمعلم فرصة نادرة ومتميزة لالستماع مرة أخرى والرؤية مرة أخرى والرؤية مرة 

ا بطريقة أخرى , وبذلك يعيد النظر فردياً ومع اآلخرين لألحداث والعمليات التي شارك في بطولته

باشرة وإعادة النظر هذه مع الزمالء تساعد في خلق معان قيم مشتركة باإلضافة إلى ذلك , ولكون م

التخطيط يتضمن أوالً وقبل كل شيء طرح الفروض والتنبؤات حول السياقات والمواد واألدوات 

ابة والمعدات والفرص المالئمة لعملية التعلم اآلنية ولرغبات األطفال , فإن التوثيق ويصبح بمث

 . القلب والمحور في كل مشروع محدد وفي كل مكان للتدريب المهني الحقيقي للمعلمين

وبالنسبة لألطفال يقدم التوثيق فرصة إلعادة النظر والتأمل والتفسير . فهو يقدم فرصة ومناسبة 

ة للتنظيم الذاتي والتنظيم الجماعي للمعرفة كما يدعم التوثيق ذاكرة األطفال , ويقدم لهم فرص

إلعادة السير في عملياتهم الخاصة من أجل التوصل إلى تأكيد أو نفي لهذه العمليات والتصحيح 

الذاتي وتصويب المسار ويسمح التوثيق لألطفال بالقيام بالمقارنات مع اآلخرين وسماع مقارنات 

والمناقشة اآلخرين . ويثير التوثيق , بمعنى ما التقويم الذاتي والتقويم الجماعي وصراع األفكار 

ومن المهم أن نتذكر أن هذا يحدث في بيئة داعمة بشدة خلقتها روح التعاون التي يتم تبنيها طوال 

 الوقت في الحياة والخبرات اليومية في المدرسة .

وختاما يمكن القول ان للتوثيق دور مهم حيث يساعد المعلم على النظر للموقف التربوي مره 

زمالئه وبذلك يصبح مشروع تدريبي منظم لهم ، اما بالنسبة  اخرى سواء بمفرده أو بمشاركة

للطفل فهو فرصة إلعادة النظر والتأمل والتفسير ، عدا انه يعزز ذاكرته والتصحيح الذاتي باإلضافة 

لكونه محفزا للنقاش وتالحق األفكار ، كذلك نجد التوثيق يساعد الوالدين على معرفة كيف ولماذا 

ون صورة واضحة حوله ، كما أنه صورة من صور المشاركة الوالدية في يعمل طفلهما وهنا تتك

 التربية .
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 ( 1-3) لث اليوم التدريبي الثا

 خطة المشروع  
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 مفهوم الخريطة الذهنية ومحتوياتها 

 

تعد الخريطة الذهنية اإللكترونية من الوسائل الحديثة التي تساعد 

خالل رسم على تسريع التعلم واكتشاف المعرفة بصورة أسرع من 

مخطط يوضح المفهوم األساسي واألفكار الرئيسية والفرعية و 

يقوم بهذا النشاط المتعلم ذاتيا كما تتميز بقدرتها السريعة في : 

هي وسيلة  سرعة التعلم، استرجاع المعلومات ترتيب األفكار،

ج رائع لزيادة حديثة من وسائل التعبير عن األفكار، وتعد أسلوبا عمليا لتلخيص المشروع ، ونموذ

عدد الحواس المشتركة في عملية التعلم ، وهي أسلوب جيد لتطبيق طريقة العصف الذهني فهي 

تولد كمية كبيرة من األفكار،وتغطي جميع المعلومات الموجودة في المادة التعليمية بطريقة شاملة 

 ومختصرة .

خرائط العقل وهى تختلف عن خرائط المفاهيم والتي تستخدم كوسيلة  الخرائط الذهنيةويطلق على 

لتمثيل العالقات بين المفاهيم وترتكز على نظرية التعلم البنائية والتي تؤكد على أهمية المعرفة 

أو خرائط العقل فهي تقنية رسومية  الخرائط الذهنيةالسابقة كإطار لتعلم المعرفة الجديدة ، أما 

لتمثيل األفكار والمالحظات فهى خرائط بصرية تعتمد على استخدام الرموز واأللوان وتنظم 

 فروع من األفكار ذات الصلةالخريطة حول مفهوم واحد مركزي أو كلمة أو فكرة ولها 

تدفق بوتعتمد الخريطة الذهنية على تسلسل األفكار، حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة، ثم تسمح 

 حياة االفكار ومنح العقل الحرية المطلقة لتوليد افكار ويمكن استخدامها في مختلف مجاالت ال

كإستراتيجية تعليمية لربط المفاهيم ببعضها البعض من خالل خطوط  الخرائط الذهنيةكما تستخدم 

أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين 

مفهوم وآخر على هيئة بنية هرمية متسلسلة توضع فيها المفاهيم 

ة الخريطة والمفاهيم األكثر تحديدا عند األكثر عمومية وشمولية عند قم

قاعدة الخريطة ويتم ذلك فى صورة تفريعه تشير إلى مستوى التمايز 

بين المفاهيم ، أي مدى ارتباط المفاهيم األكثر تحديدا بالمفاهيم األكثر 

عمومية وتمثل العالقات بين المفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات 

بين أي مفهومين ويمكن  وصل تكتب على الخطوط التي تربط

استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إلى استخدامها كأسلوب 

 مخترع هذا النوع من الخرائط  الخريطة الذهنية  : Tony Buzanويعرف توني بوزان  للتقويم

انها  تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخير اغلب مهارات 

العقل كلمة ، صورة ، عدد ، منطق ، ألوان ، إيقاع ، في كل مرة و أسلوب قوي يعطيك الحرية 

 المطلقة في استخدام طاقات عقلك .

 سبب التسمية بالخريطة الذهنية

 ان الشكل النهائي للخريطة الذهنية يشبه التكوين الموجود في الخاليا العصبية في الدماغ البشري 
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الذهنيةأهمية الخريطة   

كإستراتيجية تعليمية لربط المفاهيم ببعضها البعض من خالل خطوط أو  الخرائط الذهنيةتستخدم 

أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم وآخر على هيئة بنية 

رمية متسلسلة توضع فيها المفاهيم األكثر عمومية وشمولية عند قمة الخريطة والمفاهيم األكثر ه

تحديدا عند قاعدة الخريطة ويتم ذلك فى صورة تفريعه تشير إلى مستوى التمايز بين المفاهيم ، أي 

مفاهيم عن مدى ارتباط المفاهيم األكثر تحديدا بالمفاهيم األكثر عمومية وتمثل العالقات بين ال

طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على الخطوط التي تربط بين أي مفهومين ويمكن استخدامها 

 كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إلى استخدامها كأسلوب للتقويم .

 وترجع اهمية الخريطة الذهنية الى :

  . اعطاء  صورة شاملة عن الموضوع المحدد 

 . توفير الوقت 

 . حل المشاكل 

 . زيادة سرعة وكفاءة العمل 

 . جعل الموضوع أكثر سهولة ويسر 

 .  رؤية الصورة من جميع جوانبها 

 . التركيز 

 . تنظيم أفكارك وتنقيتها 

 . تذكر األشياء بصورة أفضل 

 التخطيط  . 

 الخريطة الذهنية اعداد طريقة

 
 :تحضير المكان و االدوات 

  فكرة ترغب في التخطيط لها 

  مكان هادئ وجلسة مريحة 

  ورقة كبيرة الحجم )أكبر منA4 ( إذا أمكن وليس شرطاً أن تكون بيضاء اللون ) يمكنك

 إحضار أي لون تفضله (

 أقالم متعددة األحجام واأللوان واألنواع 

 : خطوات العمل 

وفي مركزها األفقي والعمودي اكتب كلمة واحدة أو كلمتين تعبر عن  ضع الورقة الكبيرة أمامك ,

الفكرة األساسية ، ثم اكتب االفكار الفرعية ، يليها االفكار الثانوية ، بعد أن تنتهي تماماً من وضع 

كل أفكارك )بل وحتى أفكار اآلخرين إذا قاموا بمساعدتك مثالً( في الخريطة الذهنية، أعد النظر 

 ة متفحصة، وقم بترتيبها.إليها نظر
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 مالحظات يجب مراعاتها عند عمل الخريطة الذهنية

 يجب استخدام األلوان والرموز واالسهم وبدون سطور

 متى نستخدم الخرائط الذهنية 

 كتابة المالحظات/ المحاضرات/ الدروس

 في االجتماعات

 في التقارير / االبحاث

 في التخطيط

 التفكير االبداعي/حل المشكالت

 

 

 أهدافها وأنواعها

 : إلى نمطين كما يلي الخرائط الذهنيةتصنف 

  التقليدية الخرائط الذهنية  :النمط األول

والتي تستخدم الورقة والقلم وتبدأ برسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم منها 

فروعا لألفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع وتكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير عنه 

وع ويمكن وضع صور رمزية على كل فرع تمثل معناه ، وكذلك استخدام األلوان المختلفة للفر

المختلفة وكل فرع من الفروع الرئيسية يمكن تفريعة إلى فروع ثانوية تمثل األفكار الرئيسية أيضا 

لهذا الفرع ، وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل معناه ، كما يمكن استخدام األلوان 

لوان والصور والصور ، ويستمر التشعب في هذه الخريطة مع كتابة كلمة وصفية واستخدام األ

 حتى تكون فى النهاية شكال أشبه بالشجرة أو خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها

 االلكترونية الخرائط الذهنية  :النمط الثاني

،  IMindMap ،MindView3: والتي تعتمد في تصميمها على برامج حاسب مثل 

FreeMind9  ،MindManager8 . 

 الفوائد التربوية للخريطة الذهنية : 

 تساعد الخريطة الذهنية المتعلم والمعلم في تحقيق التالي:

 .تنظيم البناء المعرفي و المهاري لدى كل منهما 

 . المراجعة للمعلومات السابقة 

 . المراجعة المتكررة للموضوع 

  الفروق الفردية عند الطلبة.مراعاة 

 تطوير المتعلمين ألسئلة جديدة عن بيانات ومعلومات قد حصلوا عليها من خالل الخريطة 

 .تلخيص الموضوع عند عرضه 
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 .توثيق البيانات والمعلومات من مصادر بحثية مختلفة 

 مة سسهولة تذكر البيانات والمعلومات الواردة في الموضوع من خالل تذكر األشكال المرت

 في أذهانهم.

 .رسم صورة كلية لجزئيات الموضوع التفصيلي 

  تنمي مهارات المتعلمين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات والمعلومات المكونة

 للموضوع.

 . توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم 

 . تقلل من الكلمات المستخدمة في عرض الموضوع 

 ول متنوعة.حل المشكالت بعرض طرق مختلفة وحل 

 .يكون الشكل ممتع للنظر والقراءة و التأمل والمذاكرة ومريح للعين وللعقل 

 

 نماذج للخرائط 
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 نماذج للخرائط خرائط مقترحة لبعض الخبرات التربوية 
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  Roles in projects االدوار في المشاريع

  The role of parents دور ولى االمر

 The role of the child دور الطفل

 The role of the teacher دور المعلم

 The role of the environmentدورالبيئة 

 الشراكة المجتمعية 
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 The role تعريف الدور

  عندما نقول شارك بدور أي )شارك بنصيب كبير (وهو المهمة أو الوظيفة 

 :ترتيب الشخص بالنسبة لآلخرين  وأيضا الدور

 

 تعريف الدور في علم النفس:

*السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة أو النمط الثقافي المحدد لسلوك الفرد الذي يشغل مكانة 

 معينة 

*هو نمط من الدوافع واألهداف والمعتقدات والقيم والسلوك التي يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه 

 فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعا اجتماعيا معينا 

*وهو أيضا تتابع  نمطي لمعارف واتجاهات ومهارات مكتسبة يقوم بها الفرد من االفراد في موقف 

 د بادوار األفراد اآلخرين.من المواقف وعادة ما يرتبط دور الفر

 وهو أيضا محموعة من األنشطة التي تحقق ماهو متوقع في مواقف معينة     

وظيفية بصرف النظر عن رغباته الخاصة وااللتزامات الداخلية الخاصة البعيدة عن هذه العالقة 

ظيفة قبل الدخول الوظيفية  ،وتتميز األدوار بأنه يمكن تعلمها وتعليمها سواء من خالل اإلعداد للو

يمكن تعلمها عن طريق المالحظة  فيها أو التدريب عليها أثناء ممارستها  وكثير من األدوار

 والتقليد والمحاكاة ويكون أداء الدور بطريقة تلقائية ذاتية .

 

 The role of the child دور الطفل  

 الطفل هنا :

سنوات وتعتبر هذه الفترة هي  6إلى 4من )هو الطفل الملتحق برياض األطفال والذي يتراوح عمره 

 فترة المرونة والقابلية للتعلم وتطوير المهارات كما أنها فترة النشاط األكبر والنمو اللغوي األكثر(

يشكل األطفال ثلث عدد سكان العالم تقريبا إال أن أهمية الطفولة التنبع من مجرد ضخامة العدد في 

ل أو هم المستقبل ذاته ألنه ملك لهم ويجب أن نهيء الظروف حد ذاته بل من كونهم نواة المستقب

المناسبة لكي يسيروا نحوه في خطى قوية وثابته ويمثل األهتمام بتربية الطفل ورعايته منذ مرحلة 

الطفولة الباكرة واحدامن أهم المعايير التي يمكن أن يقاس بها تقدم أي مجتمع ومدى تطوره كما 

هم هو اعداد لمواجهة التحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطور أن رعاية األطفال وتربيت

والتغير االجتماعي ففي هذه المرحلة يكون الطفل شديد القابلية للتأثر بالعوامل المختلفة المحيطة 

به في األسرة والمجتمع والروضة بصورة تترك بصماتها الواضحة عليه طوال حياته من الناحية 

 والنفسية .الجسمية والعقلية 

فنالحظ في برنامج  التعلم بالمشاريع يعتبر الطفل المحرك الرئيسي للبرنامج فمن خالل الطفل يأخذ  

المعلم األفكار والمشاريع والتحول في هذه المشاريع وذلك يكسب الطفل المرونة في التفكير 

األساسي  طفل  له الدورواالبتعاد عن الجمود والطفل يكون مبادر تحت توجيه وارشاد المعلم ,اذن ال
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في هذا البرنامج فهو المخطط بشكل غير مباشر وهو المفسر لكثير من التجارب والمشاريع وهو 

 يقود المجموعة ويتفاعل معها .                                                

عاون والمقاسمة ومن خالل برنامج التعلم بالمشاريع يستطيع الطفل التوافق مع أقرانه وتعلم الت

وأخذ األدوار المناسبة له من خالل التعبير عن أفكاره ومشاعره ويساعد الطفل على صياغة افكاره 

 والتواصل مع اآلخرين من خالل العديد من اللغات الرمزية التي يستخدمها الطفل.

 إذن نستطيع إن نلخص دور الطفل في اآلتي:

  :الطفل مشاركاParticipants 

من خالل االختيارات العديدة التي يقوم بها في اليوم المدرسي مثل أين يذهب ؟ مع من   

يعمل ؟   ....الخ ومن خالل مشاركة المعلمة بالتخطيط للمشروع فيجعل الطفل يشعر بأنه 

يملك المشروع النه اختاره بنفسه ويجعلهم أكثر تفاعال وايجابية وأنتاجية الن الطفل يكون 

ام بالمشروع وتزيده حماسة وربما تأخذه إلى موضوعات ومشاريع لم تكن في مقتنع بالقي

 الخطة األولية .

 

  :الطفل معاوناAssociate 

من خالل عالقته مع اقرأنه والمعلمات في العمل في جو من تحديد األدوار ولو تداخل   

اعل مع بعضها مع البعض بحيث يختار الطفل دوره الرئيسي ويعرف مسؤوليته في حال تف

 األدوار األخري في مجموعات المشروع 

  :الطفل مكتشفاDiscoverers 

من خالل المناقشة والحرية في الحوار وأيضا استخدام اي مواد في البيئة معدة لالكتشاف   

,ومن خالل التعلم بالمشاريع يحاول الطفل التوصل لحلول المشكالت التي تواجهه من خالل 

رفة التي يحتاجها من خالل مهارة السؤال واالستكشاف بذل جهد لكي يبحث عن المع

والتحقيق والتفكير النقدي ومن ثم يكتشف الحل المناسب الذي قد يكون اختراعا او كشفا 

 جديدا .

  :الطفل أداة اتصالCommunication tool 

من خالل استخدام نظم خاصة للتعلم تساعد الطفل للتوصل إلى مستويات عليا من 

 خالل استخدام التكنولوجيا كأداة للتواصل مع اآلخرين ونقل المعلومات .التعلم.ومن 

  :الطفل متحدياChallenger 

 من خالل وضعه إمام بعض التحديات المناسبة لخصائص نموه ليتجاوزها بنجاح.

 :الطفل معبراExpressing 

 يستطيع الطفل إن يعبر عن أفكاره ومشاعره بعدة طرق كاللغة والرسم والموسيقى.

 :الطفل مجرباFitter 

من خالل التجارب وحل المشكالت من خالل مجموعات صغيرة من األطفال أو أحيانا 

بمفرده.من خالل عملية التجربة يعزز الطفل قدراته في التعلم الذاتي وحل المشكالت فحينما 
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حقيقية يكونوا أكثر وعيا بمدى ارتباط الحقائق العلمية  يزاولون حل مشكالت حياتية

 . مهارات والحياة بال

   الطفل كصاحب حقوقThe child as having rights 

وذلك حيث يتمثل االعتقاد الرئيس لطريقة العمل بالمشاريع الذي تبني عليه نظرتها للمتعلم في انه 

لينمي ومن ثم فالمتعلم صاحب الحقوق يجب أن تتوافر له الفرص  صاحب حقوق وليس احتياجات ،

.ذكائه وكذلك إلعداده للنجاح الذي يجب أن يدركه   

  المتعلم ككائن اجتماعيThe child as a social being 

 بياجيه ،بالرغم من إن طريقة العمل بالمشاريع تتفق في كثير من أفكارها الفلسفية مع نظرية جان 

المتعلمين من خالل إال إنها تخطتها في هذه المسألة في التأكيد على التكوين االجتماعي لمعرفة 

  مع أقرانهم وكذلك مع الكبارالعالقة مع أقرانهم ، والتعاون والتفاعل والتحاور والتفاوض والتكاتف 

المتعلم من خالل  ومن ثم تؤكد طريقة العمل بالمشاريع على اعتبار الكينونة االجتماعية للطفل

 تواصله مع اآلخرين ومشاركتهم له في عملية التعليم والتعلم .

فهو واهم المبادئ الرئيسة في طريقة العمل بالمشاريع يتمثل في احترام كل متعلم على حده ،  

يجب أن تصمم له جدير بان يستمع إليه وان يالحظ بل وان نتعلم منه في بعض األحيان ، وكذلك 

فعلى الكبار البحث عن ة التربوية المناسبة له وليس للراشدين ، وإذا أساء المتعلم السلوك البيئ

وكذلك كيف يمكننا مساعدة األسباب ، وعما يحاول المتعلم توصيله لنا من خالل هذا السلوك ، 

تتمثل في كيفية مساعدته على إيصال مشاعره وتوجيهه نحو  معلمين الالمتعلم حيث إن وظيفة 

 لحلول االيجابية لمشكالته .ا

 

 Teacher role ثانيا :دور المعلم

 المعلم هو )المعلم المعد إعدادا دينيا وتربويا وعمليا الحتضان الطفل والقيام بتنشئته وتطبيعة

اجتماعيا عن طريق بذل المحاوالت الجادة لضبط وتوجيه سلوكه باستخدام أساليب ايجابية فعالة 

 منبثقة من األهداف التربوية والقيم األخالقية (

هو صاحب رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور فهو معلم األجيال ومربيها  وهي مهنة أساسية 

ي بعض األمم فشلها أو نجاحها إلى المعلم وسياسة وركيزة هامة في تقدم األمم وسيادتها  وتعز

 التعليم كما أنها تعزي تقدمها في مجاالت الحضارة والرقي إلى المعلم أيضا .

اختلفت النظرة عبر العصور من حيث األدوار التي يؤديها المعلم فقديما أي ماقبل عصر التربية 

فقط , كما أن المعلم يعتبر المسؤول الوحيد الحديثة كان ينظر للمعلم على انه ملقن وناقل للمعرفة 

 عن تأديب األطفال وتربيتهم دون أهمية لدور األسرة والبيت في التنشئة والتربية السليمة .

تطور هذا المفهوم بالتربية الحديثة وأصبح ينظر للمعلم على أنه معلم ومرب في آن واحد فعلى 

والمساهمة الموجهه والفاعلية في تنشئتهم التنشئة  عاتقه تقع المسؤولية الطفل في التعلم والتعليم
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السليمة من خالل الرعاية الواعية والشاملة للنمو المتكامل للطفل روحيا وعقليا وجسميا ومهاريا 

ووجدانيا هذا إضافة لدور المعلم في مجال التفاعل مع البيئة وخدمة المجتمع والمساهمة في تقدمه 

 ورقية .

هذه األدوار والمهام التي يؤديها ويمثلها أن يكون بمثابة محور للعمل في  ويطلب من المعلم تجاه

المدرسة وعمودها الفقري وترتكز قيمته  على وعيه وإلمامه بمسؤولياته الجسام والجديدة 

والمتطورة والشاملة والمتناسبة مع روح العصر في تحقيق األهداف التربوية بجوانبها المختلفة 

واإليجابية من خالل عمله كعضو في المؤسسة التعليمية في اعداد المواطن والمشاركة الفعالة 

 الصالح الذي يعرف ماله وما عليه ويكون ذلك برعاية النمو الشامل للطفل عقليا وجسميا وانفعاليا.

وبشكل عام فإن النظرة الحديثة للمعلم تتمثل باعتباره معلم قدوة ويمثل دعامة أساسية من دعامات 

فهو صانع األجيال وناشر علو ورائد فكر ومؤسس نهضة واذا كانت األمم تقاس برجالها الحضارة 

 فالمعلم هو باني الرجال وصانع المستقبل .

 

  أدوار معلمة الروضة في أسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع 

ارية دتقوم معلمة الروضة بالعديد من األدوار داخل الروضة وخارجها أذ ان لها أدوارا تربوية وإ

يمكن تعريف الدور المطلوب من المعلمة بأنه)مجموعة المسؤوليات ووأخرى اجتماعية وإنسانية .

والواجبات التي يجب ان تقوم بها المعلمة سواء كانت داخل الفصل الدراسي أو خارجه والتي يؤدي 

 قيامها بها إلى تحسين مستوى آدائها واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية ككل(

 المعلم في العصر التربوي الحديث عدة أدوار تساير روح العصر والتطور منها: يمثل

 كناقل معرفة: ةدور المعلم-1

في هذا الدور لم يعد المعلم موصال للمعلومات للطفل وال ملقنا لهم لقد أصبح دور المعلم مساعدا 

يتعلم الطفل من خالل إرشادات المعلمة وتوجيهها بكفء  للطفل في عملية التعلم والتعليم .حيث

 ووعي لألساليب والتقنيات وتكنولوجيا التعليم ولديها القدرة والمهارات الهادفة على توظيف

المعرفة في المجاالت المتنوعة من خالل األنشطة المتعددة لذا فإن المعلمة تحتاج الى التطور 

 . والتجدد بإستمرار لتحقيق ذلك

 ور المعلمة في رعاية النمو الشامل للطفل:د-2

من المعروف في العصر التربوي الحديث أن الطفل هو محور العملية التربوية بأبعادها المتنوعة 

والهدف هو النمو الشامل للطفل )روحيا وعقليا ومعرفيا ووجدانيا( لذلك فالمعلم هو المسؤول عن 

 التربوي االيجابي تحقيق هذه األهداف السلوكية من خالل أداءه 

ويطلب من المعلم في هذا الدور أن يكون ذا عالقات انسانية طيبة مع الطفل والمجتمع المدرسي  

 ليتمكن من تحقيق ايجابيات هذا الدور
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 دور المعلمة  كمعلمة ومتعلمة في الوقت ذاته:-3

ن خالل االطالع يجب ان تسعى المعلمه دائما للنمو المهني والتطور والتجديد في مجال عملها م

ووعيها باألساليب والتقنيات الحديثة لتقوم بنقل الخبرات المطورة للطفل بشكل فعال وايجابي 

 وأيضا من خالل تبادل الخبرات مع زميالتها.

 في مسؤولية االنضباط وحفظ النظام: ةدور المعلم-4

يعتبر المعلم مساعدا ووسيطا لتحقيق سلوك اجتماعي ايجابي للطفل قوامه االنضباط والنظام  

بحيث ال يكون ذلك من خالل األوامر والتسلط بل من خالل إشاعة جو من الديمقراطية الهادفة 

لرعاية الطفل وذلك من خالل مساهة الطفل في المشاريع والقرارات الن الفوضى تعد من أكبر 

قات في العمل والمعلمة الناجحة هي التي تقوم بالجمع بين انضباط الطفل وحريته وتشجع المعو

 الطفل على التعبير الحر الخالق في روح من حب الطاعة .

 كنموذج: ةدور المعلم-5

من خالل السلوك المقصود مثل بعض األنشطة الحركية والمهارات الحركية او يكون المعلم نموذج 

شكل ايجابي الن عليه مهمة تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية مرتبطة بقيم سلوكي يحتذى به ب

 وتقاليد المجتمع الذي يعيشون فيه وتستخدم األساليب المناسبة إلكساب السلوك المقبول اجتماعيا 

 دور المعلم كعضو في المجتمع: -6

تفاعل معه فيأخذ منه يطالب المعلم في هذا الدور أن يكون عضوا فعاال في المجتمع المحلي بحيث ي

ويعطيه فالمعلم في المفهوم التربوي الحديث ناقل لثقافة المجتمع  فكيف يكون ذلك ان لم يساهم 

 المعلم في خدمة المجتمع 

 دور المعلمة كبديلة لألم:-7

دور معلمة الروضة ال يقتصر على التدريس بل ان لها دورا مهما فهي بديلة لألم من حيث التعامل 

تركوا أمهاتهم ومنازلهم ألول مرة ووجدوا أنفسهم في بيئة جديدة ومحيط غير مألوف مع أطفال 

 لذا فإن مهمتها مساعدتهم على التكيف واالنسجام.

 دور معلمة الروضة كمرشدة وموجهه نفسية وتربوية: -8

  تقوم معلمة الروضة بتحديد قدرات األطفال واهتماماتهم وميولهم وتوجه طاقاتهم وبالتالي

الروضة طيع تحديد األنشطة واألساليب والطرائق المناسبة لتلك الخصائص كما البد لمعلمة تست

من تحديد المشكالت واتخاذ التدابير الوقائية للطفل قبل ظهور مشكالت نفسية أخرى مثل تنمية 

 تقدير الذات والثقة بالنفس

فل إثناء ممارستهم ويجب إن تعرف المعلمة متى وكيف تتدخل لحل مشكالت ما أو توجيه الط

لمشاريعهم بحيث ال يقدم لهم الحل وقد يكون هذا أصعب دور للمعلمة وتحتاج إلى فطنه وذكاء 

وانتباه بحيث التتدخل أكثر من االزم فالمعلم الذكي هو الذي اليترك لحظة قيمة دون إن يستفيد 

 منها.

 دور المعلمة كقناة اتصال بين المنزل والروضة :-9
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فهي القادرة على اكتشاف خصائص الطفل وعليها مساعدة الوالدين في حل المشكالت التي 

 تعترض طريق الطفل 

 :دور المعلمة بالتخطيط-10

وهو دور التخطيط اليومي للمعلمة ولكن قد تتغير الخطط بسبب تفاعل األطفال واتخاذها اتجاه أخر 

تخطط مسبقا لألنشطة التي ستقدمها للطفل من  على المعلمة انف لذلك البد إن يكون التخطيط مرن.

 خالل اعداد البيئة 

ومن خالل اشراك األطفال في عملية التخطيط وتشجيعهم على اخذ المبادرة وتقديم االقتراحات 

 واألفكار يمكن ان تفتح أمام األطفال مجاالت جديدة واهتمامات تنمي مهاراتهم وتشبع ميولهم 

 Conversation محاورة:-11

يتطلب من المعلمة الدخول في حوار عقلي مع األطفال ومشاركتهم فيما يشعرون به من حب  

 استطالع.

 Encouraging مشجعة:-12

وذلك لحث الطفل على التعلم وحب االطالع واالكتشاف ويكون تشجيع معنوي بعبارات التشجيع أو 

 ببعض الهدايا الرمزية. االهتمام بإعماله من خالل تعليق إعماله ورسوماته أو تشجيع مادي

  Challengerمتحدية :-13

 من خالل وضع بعض التحديات المناسبة لخصائص نمو الطفل ليتجاوزها بنجاح.

 Suggestedمقترحة: 14

من خالل تقديم بعض االقتراحات على األطفال لبعض المشاريع دون فرض إي مشروع على 

 األطفال بل وفق ميوله ورغباته.

 Listener منصته: 51-

على المعلمة إن تحسن اإلنصات لما يدور بين األطفال من فكر عن قرب وتعرف ما يدور في 

 مخيلتهم من أسئلة.

 Researcher باحثة:-16

من خالل المناقشات بين المعلمات مما يؤدي إلى اإلثراء العلمي بينهن مما يؤدي إلى الفهم 

 إن تبقى المعلمة في حالة بحث مستمر .واإلدراك أكثر من مجرد المعرفة المجردة ويجب 

  Documented موثقة:-17

 التوثيق إلنتاج الطفل من خالل التصوير واإلعمال الفنية للرجوع إليها ولعرضها على ولي األمر

  مفسرة: -18

 إلعمال وإنتاج األطفال الموثقة حتى يساعدها على التحسن والتجديد.

 

 الذاتي:لتعلم كداعمة لدور المعلمة  -19

ان للمعلم قدرة التجاوب مع األطفال وللمعرفة بخصائص المرحلة دور كبير في تدعيم التعلم الذاتي 

 للطفل من خالل

توجيه األسئلة المفتوحة المثيرة للتفكير والتي تساعد األطفال على الوصول إلى الحل عن طريق 

 المالحظة والمشاهدة والتجريب والوصول للحل
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ة ألنشطة األطفال حيث أن بعضها يناسب أطفاال دون آخرين حيث تالحظ المعلمة المالحظة المناسب

 شخصية األطفال ونوعية نشاطهم

 وضع األنشطة التي تناسب أعمار األطفال الزمنية حتى ال تدفعهم إلى الضجر والملل 

والتوجيه واالرشاد وتصميم المواقف المناسبة التي تحث الطفل على اكتشاف المعلومات  التجيع

 وادراك ماتم اكتشافه

وعلى هذا فمعلمة الروضة لها أهمية  وأدوار واضحة في نجاح البرنامج ولذلك البد من توفر بعض 

 الصفات والخصائص الشخصية مثل:

-تماعية إيجابية مع األطفال والكبار )زميالت عمل*أن تكون لديها القدرة على إقامة عالقات إج

 المسؤولين(-أولياء أمور

 .وأن تكون صبورة وهادئة *أن تتمتع باإلتزان اإلنفعالي

*أن تكون سليمة الحواس والجسم  وأن تكون خالية من العيوب الجسمية التي يمكن أن تحول دون 

 تحركها بشكل طبيعي وبحيوية مع األطفال.

 خلق يؤهلها ألن تكون مثال يحتذى بها وقدوة مناسبة للطفل في كل تصرفاتها. *أن تكون على

 *أن تكون لغتها سليمة ونطقها صحيح.

*أن تتمتع بالذكاء مما يسمح لها باإلفادة من كل فرص التعليم بما يعود عليها بالفائدة وعلى 

 األطفال .

 ذ المبادرة*أن تتمتع بالمرونة الفكرية التي تساعد على االبتكار وأخ

 *لها الجرأة في المحاولة والتجربة واالستكشاف.

 *ان تتفهم دورها كهمزة وصل بين الطفل والبيئة فال تتدخل اال بالقدر الكافي.

 *ا ن تلم بمبادئ علم النفس وتربية الطفل واالجتماع ومزايا مراحل النمو المختلفة 

 ( بأنه من:1995اذن نلخص دور المعلم كما أكدته نتائج دراسات كوبر )

يث الروضة د)يعلم ويربي ويرشد ويقيم وأن يظهر قدرته على تنمية ذاته وأن يشارك في تح

الطفل كما أن المعلم يجب أن  وجعلها أكثر تقبال للتغيير وتفاعال معه باإلضافة إلى تنمية االبداع لى

يتحول لمرشد إلى مصادر المعرفة المختلفة ومنسق لعمليات التعليم ومصحح ألخطاء المتعلم 

ينظر إلى المعلمة (قدرات كل متعلم بما يناسومقوم لنتائج المتعلم ومقوم لنتائج التعلم وموجه إلى 

نظر إلى المعلمة أنها مصدر على أنها مساعدة للباحث وهو الطفل في انجاز مشروعه وال ي

 للمعلومات ويمكن 

 ذه العبارة:عالقة الطفل بالمعلمة بهنستطيع إن نلخص ان 

 )الباحثون الذين سيصبحون معلمين والمعلمون الذين سيصبحون باحثين(

 The role of parents دور أولياء األمور    

ما تتخذ المشاركة الفاعلة لألسرة وأولياء األمور في الحياة المدرسية عدة مستويات مختلفة منها 

 يلي :
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  المشاركة قبل أن يبدأ األطفال المدرسة من خالل برنامج شامل ومتكامل يتضمن لقاءات

األطفال وأولياء األمور والمعلمين لبناء تصور عن الطفل كفرد، وكذلك إشراك األطفال بين 

باالنسحاب في بعض األنشطة المتعلقة بذلك لمناقشتها مع المعلمين ، ثم يبدأ أولياء األمور 

 تاركين األطفال مع معلميهم . تدريجيا

  وهذه الفترة مهمة جدا لجميع األطراف كبداية لتكوين العالقة الجيدة التي تعد أساسا

 التربوية طبقا لطريقة العمل بالمشاريع .للعملية 

  ، يمكن إشراك أولياء األمور في عمليتي المالحظة والتوثيق لعملية التعلم في المدرسة

عن يما يقوم به األطفال في المنزل ، مما يسهم في بناء صورة متكاملة بإشراك المعلمين ف

 المتعلم .

  تفاعل أولياء األمور يوميا مع المعلمين عند ذهابهم إلحضار أبنائهم من المدرسة نهاية

 واطالعهم على أنشطة أبنائهم وبعض صورهم إثناء تفاعلهم مع إقرانهم .اليوم  

  على المستوى العملي، يمكن إشراك أولياء األمور من اآلباء واألجداد للتطوع في ترميم

 المباني وتنسيق الحدائق واإلعداد للحفالت والمناسبات المدرسية .

  تشجيع أولياء األمور على لعب دور المتعلم في البحث المدرسي. 

 هناك مجاالت للمشاركة الوالدية في برامج الروضة وهي

 لمجال األول: مشاركة الوالدين في برامج الروضةا*

 ويكون من خالل توعية الوالدين ببرامج الروضة وتوفير فرص المشاركة في برامج الطفل

 *المجال الثاني: الدعم التربوي ألسرة الطفل:

ويكون من خالل توعية األسرة بالممارسات الصحية الداعمة لنمو الطفل وتوعية األسرة 

 زيز تعلم الطفل ومساعدة األسرة على توفير مناخ داعم لنمو الطفل .بدورها في تع

ويكون دور ولي أمر الطفل مهما قبل مرحلة الروضة لتهيئة الطفل للمرحلة القادمة التي 

 تساعده على التعلم الذاتي ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل:

  ألعاب)الفك تزويد الطفل بألعاب مختلفة التي تساعده على التعلم الذاتي مثل

 المكعبات ذات الصور الكبيرة(–والتركيب 

  تزويد الطفل بما يحتاج إليه من األدوات الفنية كأقالم التلوين والطباشير الملون

 وورق الرسم وورق قص ولصق والصلصال 

  توفير قصص مصورة لتنمية خيال الطفل 

 رفيهية ومشاركة تشجيع األطفال على متابعة برامج األطفال الهادفة التعليمية والت

 الوالدين لهم

  االهتمام بنشاط الطفل باللعب في الهواء الطلق من خالل اصطحاب الطفل الى

 المتنزهات والحدائق 

 توفي غرفة او مكان مناسب في البيت خاص للعب األطفال 

 يقوم به  إلمام الوالدين بطرق الكشف عن ميول األطفال وذلك من خالل مالحظة ما

 وما يقوله. هالطفل  وما يفعل
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 الرد على استفسارات األطفال وتساؤالتهم بطريقة تربوية مقنعة 

 ونالحظ دور ولي األمر يكون بارزا وواضحا في برنامج التعلم بالمشاريع:

ان يكون مكتشف  وذلك بتشجيع الطفل  على مشاركة أولياء األمور ألطفالهم  واكتشافاتهم. -1

لذاته وان يتخذ قراره بنفسه واالستقالل يساعد الطفل التعبير عن شخصيته وان يعمل 

 تلقائيا بدافعية واتزان

وذلك من خالل اهتمام االسرة باألنشطة الفكرية  تبادل األفكار بين اآلباء والمعلمين. -2

 العقلي والذهني.والثقافية  المقدمة للطفل في الروضة مما تساعد الطفل على النمو 

 إشراك اآلباء في عمليات التخطيط والتقييم. -3

-االستفادة من اآلباء ذوي الخبرات في مجاالت معينة تفيد األطفال في مشاريعهم )نجار -4

 طبيب...-مهندس

 رحالت(-المشاركة في األنشطة الجماعية )حفالت -5

 قضاء يوم في المدرسة ومشاركة األطفال في أنشطتهم. -6

 زلية.تبادل زيارات من -7

اهتمام ولي األمر بحضور جميع اللقاءات  المتطلبه وجوده بالروضة والمساهمة مع  -8

 المعلمين بطريقة ايجابية 

 المشاركة بمجالس األباء واألمهات وأية مشاركة مجتمعية تفيد الروضة من أجل الطفل. -9

 مساعدة أولياء األمور للمعلم بالتوثيق حيث إن التوثيق يبدأ من المنزل.

 

بالعملية اال تمثل العالقات اإلنسانية والمشاركة الفاعلة من جميع األطراف ذات الصلة وإجم

األطفال في مرحلة التربوية للمتعلمين احد أهم المعالم الرئيسية لطريقة العمل بالمشاريع لتربية 

 الطفولة المبكرة

 The role of the environment  دورالبيئة

 -البيئة :

)هي نظام حي ومتغير ويتجاوز المساحة المادية من حيث أنها تحتوي وتتضمن الطريقة التي ينظم 

بها الوقت واألدوار التي يتوقع منا إن نقوم بها وتفرض وتشكل الطريقة التي نشعر بها ونفكر 

ضدنا ( ونتصرف كما أنها تؤثر دراماتيكيا على نوعية حياتنا وعملنا والبيئة إما إن تعمل معنا أو 

تحتل البيئة جانبا مهما في البرنامج سواء البيئة المدرسية أو الخارجية وذلك التساع مساحتها 

وتنوع معطياتها كاإلشكال واأللوان والظواهر الطبيعية وبذلك قد يكون الفصل الدراسي أو المدرسة 

 بيئة مصغرة 

ألمر تعتبر المعلم الثالث باإلضافة وينظر إلى البيئة على أنها تعلم وتربي الطفل بل هي في حقيقة ا

للفريق المكون من معلمتين لذلك البد إن تعمل المعلمة على التوازن في محتويات البيئة وذلك 

لالرتقاء بالعمل المتميز بالتفكير الذاتي واالبتعاد عن التفكير التقليدي الموجود في معظم البرامج 

 التربوية الحالية
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وتعد البيئة أحد المكونات األساسية لمفهوم اإلبداع والموهبة ومن األهمية بمكان أن نميز بين بيئة 

مدرسية غنية بالمثيرات ومتفتحة على الخبرات والتحديات الخارجية وبيئة فقيرة ومغلقة الترحب 

 بالتجديد والتغيير.

تماعية واإلدارية التي تحكم ويتشكل المناخ المدرسي من مجموع من المتغيرات المادية واالج

 العالقة بين األطراف ذات العالقة بالعملية التربوية داخل المجتمع المدرسي وخارجه

وجدت اإلدارة الناجحة  وبيئة الروضة تنطبق عليها هذه المعايير  ينبغي أن تكون متكاملة فمتى ما

اد والتجهيز الذي يفي باحتياجات والمعلمين األكفاء والمنهج الجيد والمبنى المتكامل من حيث اإلعد

 الطفل المتميز والموهوب إلبراز مواهبهم فإن ذلك سيسهم بال شك في نجاح األهداف المرجوة.

فاإلهتمام بالبيئة مطلب ضروري للعطاء والتفاعل اإليجابي بين المعلم والمتعلم ألن الطفل يقضي 

رة اإلهتمام بالبيئة المدرسية ألن اإلنسان وقتا طويال داخل البيئة المدرسية وهذا ما يدعو إلى ضرو

مفطور بطبعه على حب المكان الذي يمكث فيه فترة طويلة فيتعلق به وينعكس أثره على شخصيته 

 خاصة إذا وجد فيه مقومات الراحة والجذب .

للروضة استفاد ه ابا ,فمتى زاد حب الطفل وانتماؤاذن البيئة تؤثر في شخصية الطفل سلبا أو ايج

برامجها التربوية والعكس صحيح  فمتى قل انتماء الطفل للروضة صعب علية التكيف مع من 

 برامجها وضعفت استفادته العلمية والتربوية وكان كثير الغياب والتذمر وإظهار كراهيته لها .

 لذا كان الهدف من اهتمام برنامج التعلم بالمشاريع بالبيئة هو السعي لتقوية انتماء الطفل بالروضة

والوصول لحبه لها.وإيجاد الشعور المناسب لشعوره باألمن النفسي واإلجتماعي كي يتمكن من 

صفية ويشارك فيها ويستفيد من البرامج الة ويتفاعل مع األنشطة الصفية والتفريغ طاقاته الكامن

 التربوية .

يعتبران بيئة  كما أشارت بعض الدراسات التربوية والعلمية إلى أن الفصل واليوم الدراسي )وهم

التعلم(هما أكثر األماكن واألوقات مالئمة للتربية اإلبداعية بين األطفال بشرط أن تتاح الفرص لكي 

حتياجات ويتحقق تنمو موهبة  الطفل المبدع وأن تتوفر األنشطة التربوية المناسبة لكي تتقابل اال

 المردود.

منهم الكثير البد أن نهيئ ألطفالنا األجواء فلكي نعد أجيالنا إعدادا سليما وصحيا لمستقبل ينتظر 

المناسبة كي يستطيعوا فعال بناء أنفسهم لحياة ناجحة وسعيدة فطفل الروضة يحتاج لرعاية أسرية 

صحية جيدة في بيته ألن األسرة هي اللبنة األولى في تشكيل شخصية الطفل وعالقة أفراد األسرة 

 البيئة التي سينتقل اليها: ببعضهم ابلعض مهمة جدا في التأثير في هذه

كما أن التغذية الصحية السليمة تلعب ددورا مهما في بناء هذا الجسد الصغير الذي يحتاج لطاقة 

 كبيرة الستيعاب ماسوف يدور حوله في هذه البيئة الجديدة 

 اذن بيئة الروضة مهمة النها بيئة جديدة سينتقل اليها الطفل فماهي ؟وكيف ستكون؟

التعلم بالمشاريع اهتم التربويون بالبيئة ومقوماتها وشروطها فبيئة الروضة يجب ان ففي برنامج 

تكون بيئة جاذبة وليست طاردة للطفل فكلمة روضة معناها لغويا الحديقة أو البستان أو األرض 

الخضراء فيفترض أن تكون اسما على مسمى وليس مجرد بنيان يدهن بطالء ملون برسومات 

 د معنى المرح والسرور للطفل .وأثاث جامد يفتق
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الطفل يحتاج مساحات كبيرة يطلق بها العنان ليفرغ طاقاته باللعب وممارسة االلعاب الحركية 

 الممتعة لنفسه ..كذلك يحتاج أللعاب مفيدة مسلية ذات أهداف تربوية وتعليميه

الصناعة يحتاج لجدران برسومات معبرة ومحببة للطفل ولبيئة فصل بأدوات آمنة من حيث 

 واإلستخدام .

 وتشتمل بيئة الروضة على كل من:

 البيئة الطبيعية:-1

وهي كل ما يحيط بالطفل من مكونات مختلفة تؤثر على عملية التعلم حيث تشتمل البيئة الفيزيقية   

المتمثلة في اإلضاءة والتهوية والهدوء والبيئة المادية المتمثلة في مبنى الروضة  من حيث 

عليمية المختلفة الفصل وترتيبها ومساحة الفصل واتساعه واألثاث والحديقة والمساحة األركان الت

الخارجية وأدوات وأنشطة اللعب ومستلزماتها أي أن البيئة الطبيعية تشمل العوامل المادية خارج 

 الموقف التعليمي وداخلة والتي تحقق األهداف المرجوة من رياض األطفال.

 البيئة الصفية:-2

استخدام حجرات دراسة مفتوحة لتنمية القدرات الذهنية للطفل وأن تكون بيئة الصف غنية ل يفض

بالمثيرات وتتسم بالممارسات الديمقراطية حيث يسمح للطفل باقتراح االنشطة المختلفة والتي 

يشعرون بميل نحوها ومساعدة الطفل داخل الصف على تنمية حب االستطالع والتحرر من الخوف 

 تخيل لديهم وتشجيع ال

 البيئة النفسية للطفل:-3

ان البيئة التي يشعر فيها الطفل بأنه مرفوض وغير مقبول من اآلخرين سواء كان في األسرة أو 

الروضة تؤدي لخلق شخصية عدائية ضد زمالئة والمجتمع فيما بعد ولذلك فإن البيئة التعليمية 

ان تدير الفصل الدراسي بواسطة عالقات  السوية تؤثر في الطفل لذلك البد من المعلمة الناجحة

إنسانية ومناخ نفسي واجتماعي تسودة المودة والوئام مع األطفال وابراز المشاركة لألطفال 

ومساعدتهم على تحقيق تعلم أفضل وتوفر بيئة تسودها اإلثارة واالستقاللية للطفل والتي تساعد 

مساعدة اآلباء ألطفالهم على اكتساب  على تنمية شخصية الطفل  وتعديل سلوكه لألفضل وأيضا

الثقة بأنفسهم وتجنب مواقف اإلحباط والمبالغة كما يجب ان يتقبل الوالدان األفكار الجديدة لألطفال 

 ة والتعاون في صورة فريق متكامل وتساعد المربيات األطفال على تحمل المسئولية وتجيع المشارك

 . أسلوب التعلم بالمشاريعدور البيئة في 

 : Flexibleبيئة مرنة-1

إي من الممكن أن تحصل بها تعديالت على يد األطفال ومن اقتراحاتهم الن البيئة الصفية قد    

 تتغير وفقا للمواقف التعليمية المقدمة للطفل حتى تساعد الطفل للعمل مع المعلمة بحرية وارتياح.

 بيئة مشجعة: -2

أن تشجع البيئة الطفل على االبتكار من خالل غرس الثقة وتوفير األمن النفسي لدى الطفل 

والتشجيع على حرية التعبير للطفل عن أفكارهم ومشاعرهم من خالل توفير األدوات االزمة 

والمختلفة التي تساعدهم على ممارسة أنشطة متنوعة تثير عجلة االبتكار لديهم. وتكون البيئة 

 لى حب االستطالع واتخاذ القرارات بالتجربة البراز قددراتهم ومواهبهم الكامنة.مشجعة ع

 بيئة مريحة:-3
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 صقلهاكامنه لدى الطفل اليمكن أن توفر البيئة المناخ المالئم في الروضة حتى التظل الموهبة 

 بيئة ديمقراطية: -4

 ار والتعامل التربوي السليمأن تقبل القصور للطفل وتعالجه بأسلوب يتسم بالديمقراطية في الحو

 بيئة متطورة :-5

تشجع الطفل على استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الحاسوب واألجهزة اإللكترونية التي تثير تخيل 

 الطفل وتساعد على االبداع في مجاالت معينة مثل الرسم والموسيقى

 بيئة محلية وعالمية:-6 

ارات والرحالت لمشاهدة المعارض والمتاحف والحدائق ربط الطفل بالبيئة المحلية من خالل الزي

واآلثار والمباني وغيرها.وال يمنع التطرق للبيئات العالمية إلثراء الطفل بالمعلومات وتنمية 

 معارفه.

 بيئة تعلم:-7

تتيح البيئة للطفل الوقت الكافي للتعلم عن طريق التحقق من أفكاره واختبارها بعمق  اذ تأتي  

لفكر من تفكير األطفال وتطور المفاهيم .والمشاريع واألنشطة مثل الرحالت التي تتنوع المشاريع وا

وتتكرر حيث يراجع الطفل األماكن التي زارها ويحاول إضافة خبراته ومالحظته على مشاريعة 

 القديمة ويصححها ويقومها

 Freedom of expressionحرية التعبير :  --8

يستطيع الطفل من خالل بيئة الصف إن يعبر عن أفكاره ومشاعره بطرق شتى كاللغة والرسم 

الن  والموسيقى والحركات  والتلوين وقص الورق والطين والرقص ومسرح العرائس وغيرها.

ينظر إلى االطفال على انهم يملكون ما يقارب مئة لغة مختلفة يعبروا بها عن مشاعرهم وفكرهم 

 العالم من حولهم ونظرتهم إلى

 بيئة ايجابية :-9

بحيث تسود روح االنسجام بين عناصر البيئة المختلفة مما يؤدي الي تقبل واحترام التنوع 

واالختالف في االفكار واالتجاهات وتقبل النقد البناء واحترام الرأي اآلخر وضمان حرية التعبير 

 والمشاركة باألخذ والعطاء والعمل بروح الفريق .

 بيئة التعلم 

مة فكرية وممارسات عملية تتضمن المدخالت والعمليات االجراءات الالزمة لخلق يمكن نظوهى م

 ان يحدث فيه التعلم والتعليم بفعالية .

وتتضمن مدخالت بيئة التعلم والتعليم مدخالت بشرية كالمعلم والمتعلم ومدخالت مادية مثل 

 منهج المؤسسة التعليمية وفصولها ومالحقها وال

إن البيئة المصممة جيًدا تساعد على راحة لألطفال ، وتزيد من قدرتهم على االستيعاب . وتتكون 

من فضاء جيد ، ومناطق للراحة ،  -سواء داخل قاعات الدروس أو خارجها  -البيئة التعليمية 

د على إشباع وأثاث سليم ، ورؤية متاحة لما يحيط بهم . والبيئة التعليمية الهادفة السليمة تساع

حاجات األطفال ، وتنمى صحتهم العاطفية ، وتساعدهم على التعامل مع المشكالت التي سوف 

يواجهونها ، وتقوم تصميم البيئة على أساس فلسفة المنهج وأهدافه التربوية ، وتدعم عندهم 

 الفضول واالستكشاف واإلبداع والتعاون واالنفتاح والحب والثقة .
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وتصميم البيئة في المنهج بطريقة هادفة تدعو األطفال إلى االستكشاف والتفكير في األحجام ، 

واألشكال ، والروائح ؛ باإلضافة الي المكان المكون لبيئة التعلم ، كما يجعلهم يرون األشياء التي 

 المستقبل .   قاموا بتصنيعها في الماضي ويطورا من أعمالهم في

هي بيئات جميلة ، بسبب التصميم الواعي للمساحة ، أسلوب التعلم بالمشاريع وبيئات المدارس في 

والتنظيم الحريص لألفكار ، واالستخدام الجيد للضوء واأللوان . وتم اختيار البناء واألثاث والمواد 

ثالث  لزيادة المواجهات بين األطفال مع األشياء في الواقع ؛ فإن البيئة تم التعامل معها كمدرس

 حيث تم تصميمها للتشجيع ودعم تعلم األطفال . ؛

للطفل بعد المعلمين االثنين داخل قاعة النشاط ، وهي   وتمثل البيئة في المنهج المعلم الثالث

ل ، وما هو شكل اطفاأل  لتكون لديها فرصة لمناقشة صور ورسوم علمةاستراتيجية قوية للم

 يهم .من خالل الخبرات المقدمة إل مومنتجاته مأعماله

تحتل البيئة جانبا مهما في البرنامج سواء البيئة المدرسية أو الخارجية وذلك التساع مساحتها 

وتنوع معطياتها كاإلشكال واأللوان والظواهر الطبيعية وبذلك قد يكون الفصل الدراسي أو المدرسة 

ن من معلمتين لذلك بيئة مصغرة وينظر إلى البيئة على أنها المعلم الثالث باإلضافة للفريق المكو

 البد من:

 بيئة مرنة: -1

 إي من الممكن إن تحصل بها تعديالت على يد االطفال ومن اقتراحاتهم   

 بيئة واسعة : -2

 البد من خلق مساحات مناسبة لجميع األطراف المعنية معلم وطفل وولي أمر.

 بيئة منسقة: -3

 االدوات والمشاريع التربويةوذلك بالتنسيق بين المساحات والتجهيزات والخامات و  

 بيئة جميلة: -4

بها لمسة جمال وتناغم من حيث األلوان الزاهية ودخول أشعة الشمس ونوافذ كبيرة ونباتات 

 خضراء

 بيئة آمنة: -5

 البد من مراعاة األمن والسالمة للطفل والمعلمة.

 بيئة ناجحة وفعالة: -6

امل المؤثرة في نجاح بيئة التعلم فالمجموعات عدد االطفال في مجموعة التعلم يعتبر من العو  

المكونة من عدد قليل تكون فعالة اكثر من االعداد الكبيرة الن التواصل يكون متكرر بينهم والقدرة 

 أوضح على االستماع والتعاون.

 بيئة اجتماعية:-7

واالنتماء تعد المشاركة المجتمعية من السمات المميزة للبرنامج من خالل غرس مفاهيم الوالء 

 والتفاعل االجتماعي الن المجتمع مرتبط بالتربية وليس منفصال عنه.

 بيئة متوازنة : -8
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تحقق التوازن المطلوب بيز عناصر البيئة حول االلطفال داخل الفصل وتوجد فرصا افضل للتعلم 

بريسكوت واكتساب المهارات ، ويمكن االستعانة بعناصر التوازن السبعة لبريسكوت ) اليزابيث 

 ( والتى تساعد على خلق مثل هذا التوازن : 1984

 . الليونة والصالبة 

 . المفتوح والمغلق 

 . البسيط والمعقد 

 . المتداخل والمنعزل 

 . النشط والخامل 

 . الخطر واآلمن 

 . الجمع والمفرد 

 

 المشاركة المجتمعية 

وتقصد بها مشاركة ومساهمة كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع في عملية التعلم  

فبيئة التعلم منفتحة على البيئة المحيطة بها وعلى المدينة بكاملها مع فتح قنوات 

وتكون التواصل مع جهات عديدة في المجتمع المحلي بما يخدم العمل التربوي 

المشروع الذي يقوم به األطفال . وذلك وفق ما يتطلبهبإشراف وزارة التربية.  
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رابعاليوم التدريبي ال  

 خطوات وأليات عمل المشروع 
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  Project  Steps خطوات عمل المشروع

 : تمر عملية إنجاز المشروع بأربع خطوات رئيسية هي
  .الخطوة األولى : اختيار المشروع

على المعلم ان يالحظ ويسمع لألطفال ألنهمم يقترحمون لنما باسمتمرار مما يجمذبهم ويهمهمم ومما 

يرغبون في استطالعه بصورة اعمق وطبعا يكون شيئا جيدا ان تتطابق اهتماممات المعلمم ممع 

 واسمعادهم . االهتمامات الخاصة باألطفال بحيث يمكمن ان يتحمرك بيسمر لمدعم دافعيمة األطفمال 

لنها   مع لألطفهال ألنههم يقترحهونتالجوزي أنهه يجهب علهى المعلهم أن يالحهظ ويسهلقد ذكر ماو

فكهرة   باستمرار ما يجهذبهم ويهمههمو ومها يرنبهون باسهتطالعه بصهورة أعمهقو وهنها تكمهن

التي  عبر جانديني من أن أكثر الطرق الفعالية لبدء مشروع المناقشة المبدئية كما المشروع.

  كريات والرنبات الخاصة باألطفالوالذتستقضي تجميع كل األفكار 

ربما تكون بداية المشروع اقتراح من راشد او فكرة من طفل و او حتى من حدث نير ف •

 متوقع. 

  ولكل مشروع مرحلة تمهيدية تقدم خاللها المعلومات واالفكار ويتم اقتسامها والمشاركة

ة االطفال على توسيع فيها داخل المجموعة وسف تستخدم تلك االفكار فيما بعد لمساعد

 مقاصدهم مع مقاصد الراشدين وبالتالي يساعد على التوصل لهدف نهائي .

  ومن اكثر الطرق فعالية ونجاحا لبدء المشروع المناقشة المبدئية التي تتم في البداية

وتجميع االفكار والرغبات الخاصة باألطفال وذلك يساعد المعلمين على التنبؤات وطرح 

 كن ان يحدث .الفروض عما يم

  كما ان الدافعية  القوية التي يبدأ بها االطفال العمل ستساعدهم على الشعور بالراحة

وتعطيهم طاقة في اكمال الفكرة فيشعرون بحرية القيام بذلك ألنهم ال يخافون من الوقوع 

 في األخطاء او من تغيير افكارهم او تعديلها او التخلي عنها .

 ل طوال مراحل المشروع اال بأقل قدر ممكن وان يعدوا كثيرا من وعلى المعلمين عدم التدخ

االختيارات التي تيسر عمل األطفال واعادة النظر فيما يتم عمله ومناقشة ما تم التوصل 

اليه مع بعضهم البعض واتخاذ القرارات بشأن طريقة التدخل المناسبة في العمل 

 لمرتفعة .والمشروع حتى ال يؤثر ذلك على دافعية األطفال ا

 - تعد عملية اختيار المشروع من أهم خطوات أو مراحل إنجاز المشروع ذلك ألن االختيار

الجيد يساعد في نجاح المشروع ، بينما االختيار السيئ أو الفشل في االختيار المناسب 

يعرض المشروع للفشل الحتمي ويجعل من الخطوات األخرى الالحقة خطوات عديمة 

 : إهدار الوقت وعلى المعلم لتحقيق هذه الخطوة مراعاة مايليالجدوى وتتسبب في 

  قيام المعلم بالتعاون مع أطفاله بتحديد أغراضهم ورغباتهم واألهداف المراد تحقيقها من

 المشروعات واختيار المشروع المناسب للطفل.
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 ، ألن  ويفضل عند اختيار المشروع أن يكون من النوع الذي يرغب فيه الطفل وليس المعلم

ذلك يدفع الطفل ويشجعه على القيام بالعمل الجاد وإنجاز المشروع ألنه في الغالب سوف 

يشعر بنوع من الرضى والسرور في إنجازه . والعكس صحيح إذا كان المشروع من النوع 

  الذي ال يلبي رغبة أو ميل لدى الطفل

 زه إذ كثيرا ما نجد أن كما يراعى في اختيار المشروع أن يكون من النوع الذي يمكن إنجا

الطفل يقحم نفسه في مشروع ما وال يستطيع إنجازه ألسباب تتعلق بالمشروع نفسه أو ألن 

  إنجاز المشروع يحتاج إلى معدات أو إمكانات غير متوافرة لدى الطفل

  وأخيراً يجب أن يكون المشروع من النوع الذي يعود بالفائدة على الطفل ويفضل أن يكون

 . مباشرة أو غير مباشرة بالدرس لكي يعود على الطفل بفائدة تربويةعلى عالقة 

  عند العمل باسلوب العمل بالمشاريع:التالية التقنيات واالستراتيجيات  اتباع

  .تصوير رسومات المتعلمين واستخدامها في المشاريع التعليمية 

  للداللة على تحفيز المتعلمين على ابتكار رموز للتواصل والفهم مثل رسم خطوات األرجل

على أو القمر للداللة المسافة أو الطريق، رسم رموز السعادة والفرح بالورود أو الشمس ، 

 الليل وهكذا. 

  .إيجاد عالقة التكامل بين التصوير الخيالي والمالحظة المباشرة الواقعية 

 مجموعات العمل والعمل التعاوني:  عاة المبادئ التالية في مرا

  .إشاعة روح التعاون مع المجموعات الصغيرة وتقديم المساندة بما لديهم من إمكانات 

  إعطاء المتعلمين طرق حل المشكالت ودور االختالف بين الجنسين في طريقة حل

 وفي التعامل مع بعضهم البعض. المشكالت 

 قة للمتعلمين في عرض األفكار أثناء المناقشات واحترام رأيهم. إعطاء الث 

  السماح لهم بنقد أعمالهم السابقة والحالية ونقد أعمال بعضهم البعض وإعطائهم مفاتيح

 الموضوعية المقبولة. النقد 

  .مساعدة المتعلمين على تحويل االختالفات إلى أفكار جديدة يمكن االستفادة منها 

 م بالعمل بالمشاريع :التعلريس المتبعة في طرق التد

  .إتاحة الفرصة للمتعلمين للتحدث عن أي رموز تمثيلية تؤدي إلى تواصل ناجح 

  .االستعانة بالمواد واألفالم لدعم أنشطة المتعلمين ومشاريعهم 

   .إعطاء المتعلمين الوقت الكافي لالكتشاف 

 أحد أشكاله. التأكيد على أن المدرسة جزء من المجتمع و 

  العقلية التركيز على قصور المهارات الفنية عند بعض المتعلمين والتركيز على المهارات

 المصورة في رسوماتهم. 

  .تهيئة جميع فرص التعلم المختلفة الفنية والعلمية، المرئية والمسموعة 
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  ،معكيحاولون التعلم وهم تعلم من األطفال »يتعلم الكبار والصغار سويا » 

 الخطوة الثانية : وضع الخطة

 

 Learning by بالعمل التعلم أساس على بالمشاريع العمل بأسلوب التعلم يعتمد أسلوب 

Doing  والخبرات األفكار صياغة وإعادة المناقشة مجموعات خالل من . 

 

  حتممى يممنجح أي مشممروع البممد مممن وضممع خطممة مفصمملة تبممين سممير العمممل فممي المشممروع

 واإلجممممممممممممممممممممممممراءات الالزمممممممممممممممممممممممممة إلنجممممممممممممممممممممممممازه ولتحقيممممممممممممممممممممممممق ذلممممممممممممممممممممممممك 

 . خطة مفصلة واضحة لتنفيذ المشروع طفالبالتعاون مع اال معلم يضع ال

 . وإال كانت النتيجة  ينبغي أن تكون خطوات الخطة واضحة ومحددة ال لبس فيها وال نقص

إرباك الطفل وفتح المجال أمامه الجتهادات غير المدروسة والتي من شأنها عرقلة العمل 

  . وضياع وقت الطفل وجهده

   والبد من التأكيد هنا على أهمية مشاركة األطفال في وضع الخطة وإبداء آرائهم ووجهات

 حتى وان كانت غير منطقية او بعيدة التحقيق  نظرهم

  ر المعلم هنا ذا طابع استشاري يسمع آراء األطفال ووجهات نظرهم ويعلق عليهادو  

 يجب أن يبتعد المعلم عن النقد أو التهكم ويعمل على توجيه األطفال ومساعدتهم  

 مثال :

 زراعة األشجار حول المدرسة .مشروع  

 األطفالتوزيع العمل على  تم وضع خطة تفصيلية لهذا المشروع تضمنت .1

تحديد أماكن زراعة هذه األشجار وكيفية الحصول عليها والمعدات الالزمة مثل أدوات حفر  .2

 . التربة ، وغيرها

  . المعلم بشرح فوائد هذا المشروع قام. .3

   تشجيع األطفال على العمل وتحفيزهم  .4

 

  تنفيذ المشروع الثالثةالخطوة 

الوجود وهي وهي المرحلة التي تنقل بها الخطة والمقترحات من عالم التفكير والتخيل إلى حيز 

بالمسئولية المكلف النشاط والحيوية ، حيث يبدأ المتعلمين الحركة والعمل ويقوم كل متعلم مرحلة 

ي ويسمح التوجيه التربوتهيئة الظروف وتذليل الصعوبات كما يقوم بعملية بها،ودور المعلم 

 قدرات كل منهم .بالوقت المناسب للتنفيذ حسب 

بعض ويالحظهم أثناء التنفيذ ويشجعهم على العمل ويجتمع معهم إذا دعت الضرورة لمناقشة 

ويقوم بالتعديل في سير المشروع إذا تطلب األمر ذلك ، الحظ إن هذه المرحلة يمكن ان الصعوبات 

 يتخللها تقييم المشروع .
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هذه المرحلة ترجمة الجانب النظري المتمثل في بنود خطة المشروع إلى واقع  يتم في .1

 عملي محسوس .

تنمية روح الجماعة .بتنفيذ بنود خطة العمل  يلييقوم الطفل في هذه المرحلة بما   .2

  والتعاون بين الطالب

 . التحقق من قيام كل منهم بالعمل المطلوب منه وعدم االتكال على غيره ألداء عمله .3

 

  الخطوة الرابعة : تقويم المشروع

  ، بعد أن أمضى األطفال وقتاً كافياً في اختيار المشروع ووضع الخطة التفصيلية له وتنفيذه

تأتي الخطوة الرابعة واألخيرة من خطوات إعداد المشروع وهي تقويم المشروع والحكم 

تائجه ودراسة ما توصل إليه ينتهي المشروع بانتهاء تنفيذه ، فالبد من تقييم ن فال  عليه

 . في ضوء أهداف المشروع التي وضعت له أثناء اختياره والتخطيط له متعلمون ال

  يقوم المعلم باالطالع على كل ما أنجزه الطفل مبيناً له أوجه الضعف والقوة واألخطاء التي

  . وقع فيها وكيفية تالفيها في المرات المقبلة

  راجعةيقوم المعلم بتقديم تغذية Feedback وتعد هذه من أهم فوائد تقويم  ألطفالل

مدى إتقانه لعمله وال األخطاء التي  الطفلالمشروع أو الحكم عليه ، ومن دونها ال يعرف 

 . وقع فيها وطريقة معالجتها

  في عملية التقويم هذه . فإذا كان المشروع من النوع الفردي مثالً  أطفالهيشرك المعلم

كل طفل أن يقدم أو يعرض نتائج مشروعه وما قام به على بقية األطفال يطلب المعلم من 

ويقوم األطفال بمناقشة المشروع وتقديم تعليقاتهم وآرائهم . أما إذا كان المشروع جماعياً 

 فيمكن مناقشته مع مجموعة أخرى من األطفال وإن تعذر ذلك يقوم المعلم بمناقشته معهم

 

 دة للمتعلم )االطفال ( و المعلمفوائد عدي للتعلم القائم على المشروعات

 

 االطفال :

 زيادة الدافعية للتعلم . -1

 تحسين مهارات التفكير العليا . -2

 زيادة التعاون تنمية روح العمل الجماعي. -3

 نمو التوجيه الذاتي . -4

 اشتراك جميع االطفال بمختلف مستوياتهم . -5

مدرسة سنويا تقوم بتحديد سلسلة من المشروعات بعضها طويل األجل وبعضها قصير ولكن  كل -6

األمر يرجع لألطفال فيما يتعلق بمسار األحداث ، ولكن ذلك ال يعني االعتماد على االرتجال ، 

واألطفال يمكنهم ان يساعدوا بتقديم األفكار والمقترحات والمشكالت واألسئلة وكلما زادت ثقتهم 

نا والنظر لنا بوصفنا مصدرا قدموا لنا المساعدة ، وجميع ما يقدمونه لنا من مساعدات اذا جمع في

 ودمج مع ما نقدمه نحن وما نحضره للموقف من أشياء يكون ذلك رأس مال كبير من المصادر لنا .
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وعادة يصمم مشروع العمل بهدف مساعدة األطفال الصغار على تكوين احساس عميق وكامل  -7

 ألحداث والظواهر والخبرات الموجودة في بيئتهم ، كما ان هذا االسلوب يشجع األطفال على اتخاذبا

قراراتهم واختياراتهم الخاصة والتي تتم عادة بالتعاون مع رفاقهم وبالتشاور مع معلميهم فيما 

وي يخص العمل الذي سيقومون به ، وهي طريقة تزيد من ثقة األطفال في قدراتهم العقلية وتق

 استعداداتهم لمواصلة التعلم .

 للمعلم: 

 توفير الجهد المبذول داخل قاعة النشاط.-1

 يتحول دوره من ملقن إلى ميسر وموجه للعلمية التعليمية . -2

 . الحصول على أعلى النتائج -3

 

 

 اسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع نماذج وامثلة لبعض المشاريع التي طبقت باستخدام

 السوبر ماركت ) السوق المركزي (مشروع 

 سنوات ان يقوموا بدراسة عن سوبر ماركت كبير بجانب المدرسة . 5-4اختار اطفال في عمر 

 . ذهبوا للسوق عدة مرات بما في ذلك وهو مغلق 

 . انجزوا رسوما تفصيليه للسوبر ماركت ، وعربات التسوق واألرفف وغيرها من األشياء 

  تسوقوا في السوبر ماركت ولكن قبل ذلك اعدوا قائمة بالمشتريات المطلوبة ، وسددوا

 حسابهم واسترجعوا الباقي .

 . اخذوا مشترياتهم للطاهي في المدرسة 

  قام مجموعه منهم بعمل مقابله مع مدير السوبر ماركت وسألوه الكثير من األسئلة وقاموا

موعه من المقترحات الي رأوا انها ستفيد السوبر بتسجيل االجابات ، ثم قدموا للمدير مج

 ماركت مثل غرفة تلفاز وغرفة للعب بالعرائس .

 . بعد هذه التجربة الثرية والدراسة العميقة قاموا ببناء سوق في فصلهم 

 

 سيارة االطفاءمشروع 

 

تروي احدى المعلمات بالروضة انه ذات يوم انطلق جرس انذار الحرائق بعدما احترقت شرائح خبز 

 وتسببت في ظهور دخان كثيف 

 عندها تساءل االطفال عن هذا الصوت وفائدته . -

 فكان مشروعنا الدراسي عن عربات اطفاء الحريق . -

 وقمنا بزيارة رجال االطفاء . -

وتعلم االطفال بعض الكلمات المرتبطة بالموضوع ورسموا صورا تعبر عن ما  -

 شاهدوه .
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 بينما قام بعض الصغار بقياس طول سيارة المطافئ وعدوا خراطيم المياه . -

وفي الشهر التالي قام الصغار ببناء سيارة المطافئ من صناديق الكرتون والمواد  -

 المعاد تدويرها .

 .شهر لعدة ا تم عرض الشاحنة  -

-  

 مشروع األحذية

 ( ة وأصوات مزعجة في اماكن مختلفةأحذية منوع)

 . وهو احد المشاريع المعروضة في معرض االطفال ريجيو اميليا باسم مشروع االحذية 

  بدأ المشروع بمالحظة المعلمة النزعاج بعض األطفال من صوت االحذية عند الصعود

 والنزول بالدرج .

  فاقترحت المعلمة ان يجرب االطفال المشي بسرعات مختلفة 

 . اهتم االطفال بالفكرة وتطورت بتسجيل االصوات الصادرة من أحذيتهم 

 . ثم قام األطفال بتجربة الصعود والنزول على أطراف الحذاء وتسجيل ذلك ثم المقارنة 

 ، فأحضر كل طفل من المنزل حذاء  اقترح االطفال ان يجربوا اصوات احذية مختلفة

 رياضي ، كعب عالي ، وغيره .

  لبس كل طفل الحذاء الذي احضره وقاموا ايضا بإعادة التجربة وتسجيلها فكانت االصوات

 هنا مختلفة .

  ثم ركز االطفال على المواد المختلفة لألحذية ومقارنتها بالصوت مثال ... صوت الحذاء

 ن المصنوع من القماش .المصنوع من البالستيك يختلف ع

 . في مرحلة اخرى كان التركيز على العالقة بين الصوت الصادر ومساحة المكان 

  االن لدى االطفال الكثير من االصوات المسجلة وكام مشروعهم التالي هو تخيل شكل

 الصوت ورسم صورة الصوت الموجودة في خيالهم .

 نه استخدم وسيلة مختلفة لعرض فعال قام كل طفل بتحويل الصوت الى صورة .. أي ا

 والنظر لفكرته او بمعنى اخر نظر للموضوع من زاوية مختلفة .

 . استخدام وسائل مختلفة لعرض فكرة هي احد وسائل فلسفة ريجيو اميليا في التعليم 

 

ان ينتقل الى التشكيل  فمثال بدأ الموضوع بالسمع ثم الرسم واذا اهتم االطفال بالشروع ممكن

 واكثر واكثر . عجائن بال
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 ( 1-5التدريبي الخامس ) اليوم 

  نظرة مستقبلية 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
     تعريف الكفايات وانواعها 

2 
 تحقيق الكفايات في أسلوب التعلم بالعمل بالمشاريع  
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 تعريف الكفايات التعليمية 
,  

أهم النظريات التربوية التي تسعى دول العالم المتقدمة واحداً من « التعليم المعتمد على الكفايات»

لتي بزغ فجرها في الواليات المتحدة األمريكية في  تعليمياً على تبنيها وتطبيقها في مدارسها،

أواخر الستينات في جامعة فلوريداو ثم ما لبث أن ذاع صيتها في األوساط التربوية على المستوى 

آمال بإعادة تشكيل التربية وصيانة برامجها صيانة تتماشى مع العالمي وذلك لما حملته من 

حظى بمناقشات واسعة في ساحة الدراسات التربوية كما  روح العصر الحديث وتواكب توجهاته

لتبيان أفضل السبل في تطبيقه وأنسب األساليب في تدريب المعلمين وتهيئتهم لتغيير وتطوير 

.قدراتهم التدريسية واالشرافية  

التعليم منطلق حرص دولة الكويت على  مواكبة المستجدات التربوية فقد ظهر مصطلح  ومن 

.المعتمد على الكفايات  Competencies Based Education 

 ويقصد بالكفايات :

نظممممممم متكاملممممممة مممممممن المعممممممارف والمهممممممارات والمواقممممممف والقمممممميم والمعتقممممممدات يممممممتم تطويرهمممممما  

مممممممن حممممممالل التعلمممممميم النظممممممامي وغيممممممر النظممممممامي وتتمممممميح لالفممممممراد ان يصممممممبحوا مسممممممؤلين 

حلمممممول للعديمممممد ممممممن المشممممماكل المتنوعمممممه والعممممممل بشمممممكل ومسمممممتقلين فمممممادرين علمممممى إيجممممماد 

 .معايير األداء  مقبول في الحياة اليومية بحسب معايير الجودة وفق

 

وهي بحسب التعريف النفسي واالجتماعي المخرجات التعليمية التي من المتوقع ان ينجزها المتعلمين 

 في نهاية الفترة الدراسية وهي متداخلة ومتبادله بكل المناهج الدراسية وتتطور في كل المواد الدراسية 

 وتنقسم الى كفايات عامة وكفايات خاصة  .

 

 

 اسلوب التعلم بالعمل بالمشاريعتحقيق الكفايات في  

 التعليم المعتمد على الكفايات Competencies Based Education ستهدف تطوير ي

فلسفة التعليم والتعلم، من خالل تدريب المعلمين لتغيير دورهم وطريقتهم في التدريس، 

ركيز على عمق الفهم فبدالً من التركيز على نقل المحتوى المعرفي فحسب، يكون الت

ً وتحليالً وتركيباً، كما يكون التركيز على المهارات المعرفية وغير  المعرفي، تطبيقا

وهو ما يشابه الى حد بعيد التعليم  المعرفية، التي ينبغي أن يخرج بها الطالب من مواقف

 .  من خالل العمل بالمشاريع

  اناته قدراته الخاصة وإمك متعلم بأن لكل « الكفايات»مفهوم التعليم المعتمد على كما يقر

طريقته الخاصة في التعلم، وبالتالي فإن تطوير قدرة المعلم ليتعامل  العقلية المختلفة و

وهو ما يتفق .بشكل صحيح مع هذه االختالفات مطلب أساس لنجاح عملية التعليم والتعلم

 .اريع تماما مع دور المعلم األساسي في أسلوب التعلم بالعمل بالمش
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   عملية التعلم استناداً إلى في التعلم المعتمد على الكفايات  ان يدير المعلم  ان دور

من الطالب، كما ينبغي أن يوظف أدوات تقويم  متعلم تويات التحصيلية السابقة لكل المس

 مما يطابق تماما التوثيق ودورة المهم في تقييم المشروع .ومحددة  موثوقة
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 ( 2-5الخامس ) يالتدريباليوم 

  استعراض وتحليل للمشاريع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Models for projects نماذج للمشاريع

2 

 استعراض للمشاريع من اعداد المشاركات وتحليلها

 View of the projects participants 
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 مشاريع من مدارس ريجيو ايميليا

  مشروع ستارة المسرح 

  مشروع الفاكس 

  مشروع الديناصور 

 تم تطبيقها في رياض الكويت   مشاريع  كويتية

  النملهمشروع 

  مشروع النخلة 

  مشروع اللؤلؤ 

  مشروع السيرك 

  مشروع الدمى 

  مشروع الشمس 

 . مشروع المرآة 

  . مشروع الماء 

 . مشروع العجالت 

 :  في كل مشروع مماسبق يتم 

 .  استعراض بداية انطالقة المشروع 

  عرض خريطة بالمشروع. 

  مراحل التنفيذ. 

   صور النجازات االطفال وتطبيقاتهم للمشاريع الصغيرة التى يضمها المشروع . 

   مفاهيم ظهرت في المشروع. 

  ختام المشروع . 

  

 

  وشرح خطوات التنفيذ تقوم كل متدربة بعرض الخطة الذهنية التى اعدتها حول المشروع

 .  مراحله و

  ستعراض السلبيات وااليجابيات وتوجيهات حول العروض المقدمة العقد حلقة نقاشية. 

 

 تمرين 
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 المراجع 

  األطفال و لغاتهم المئة )مدخل ريجيو إميليا(.كارولين ادواردز و آخرون .الجمعية الكويتية

  2010لتقدم الطفولة العربية 

 االطفال في مواقف التعلم فرادى ومجموعات تحرير  –يصبح التعليم مرئيا وملموسا  حتى

  2013-ترجمة د.على عاشور   -كالوداجوميسي 

  جوان هندريك ترجمة د.حزم عبد الواحد–الخطوات االولى نحو تدريس منهج ريجيو اميليا 

 دار النهضة العربية بيروت  –فادية حطيط  –الطفولة المبكرة  تجربة ريجيو إميليا فى 

 لتوجيه الفني لبرنامج االستفادة من التجربة االيطالية ) ريجيو ايميليا ( ل التقرير الختامي

 (  2012 -2011) –منطقة االحمدي التعليمية لرياض 

 ريجيو االستفادة من التجربة االيطاليةلبرنامج  التقرير الختامي عوالم جميلة لالطفال (

 (  2013 – 2012)  للتوجيه الفني لرياض منطقة االحمدي التعليمية (  2 ايميليا

 لبرنامج االستفادة من التجربة االيطالية ) ريجيو  التقرير الختامي عوالم جميلة لالطفال

 . ( 2014- 2013) ( للتوجيه الفني لرياض منطقة االحمدي التعليمية  3ايميليا

  د. عبد اللطيف فرج  –طرق التدريس في القرن الحادي والعشرين 

  د. طارق السويدان  –تدريس االبداعي والالتدريس 

  مكتبة جرير-توني بوزان  -استخدم عقلك 

  الكويت  –مطابع الخط  -( 2006نجيب الرفاعى ) -الخريطة الذهنية خطوة خطوة 

 

 


