ًَٕرج ذٕطٛف ٔذمشٚش يمشس انرؼثٛش انًٕعٛمٗ نهطفم

كهٛح سٚاع األطفال

خايؼح ديُٕٓس
يٕاطفاخ يمشس  :انرؼثٛش انًٕعٛمٗ نهطفم.
انثشَايح أٔ انثشايح انرٚ ٙمذو يٍ خالنٓا انًمشس
ػُظش سئٛغ ٙأو ثإَ٘

انثكانٕسٕٚط ف ٙانرشتٛح (سٚاع اطفال)

ال ُٚطثك

انمغى انز٘ ٚمذو انثشَايح

كهٛح سٚاع االطفال (تشَايح ٔاحذ)

انمغى انز٘ ٚمذو انًمشس

لغى انؼهٕو األعاعٛح

انغُح انذساعٛح /انًغرٕٖ

انفشلح انثاَٛح

انثٛاَاخ األعاعٛح نهًمشس:
انؼُٕاٌ

انرؼثٛش انًٕعٛمٗ نهطفم

انغاػاخ انًؼرًذج

الُٚطثك

حظض اإلسشاد انخاص

 4عاػاخ فٗ االعثٕع

انؼًهٙ

 2عاػح فٗ األعثٕع

اخًانٗ ػذد عاػاخ انًمشس فٗ االعثٕع

 4عاػاخ فٗ االعثٕع

(ب) انثٛاَاخ انًُٓٛح نهًمشس:
األْذاف انؼايح نهًمشس

تؼذ دساعح ْزا انًمشس ًٚكٍ ذحمٛك األْذاف انرانٛح:
ذًرهك انطانثح انًؼهًح انًؼاسف انخاطح تانفهغفاخ ٔأحذز طشق ذذسٚظ انًٕعٛمٗ
نطفم انشٔضح ٔانرذسب ػهٗ انؼضف ٔانغُاء ٔاعرخذاو اٜالخ ٔذطثٛك انًٓاساخ
انًٕعٛمٛح انخاطح تطفم انشٔضح.

انُرائح انرؼهًٛٛح انًغرٓذفح

نهًمشس:

تؼذ دساعح ْزا انًمشس ذغرطٛغ انطانثح اٌ ذرمٍ انًٓاساخ اٜذٛح:

أ -انًؼشفح ٔانفٓى
ذرؼشف ػهٗ انفهغفاخ انرشتٕٚح انًٕعٛمٛح انًخرهفح ٔأساء انًشت ٍٛف ٙانًدال
انًٕعٛمٗ نهطفم .
ذرؼشف ػهٗ أحذز طشق انرذسٚظ انًٕعٛم ٙنطفم انشٔضح.
ذرذسب ػهٗ طشق ذًُ ّٛثمافح انطفم انًٕعٛمٛح ٔذزٔلّ نهًٕعٛمٗ.

ب -انًٓاساخ انزُْٛح:

ذكرغة يٓاساخ االسذدال انًٕعٛمٔ ٙاتركاس أنحاٌ تغٛطح.
ذرًكٍ انطانثح يٍ لشاءِ ٔكراتح انًٕعٛمٗ ف ٙيغرٕٖ يرذسج ف ٙانظؼٕتح ٔفٙ
يٕاص ٍٚتغٛطح ٔيشكثح .
ذثركش انطانثح ذطثٛماخ إٚماػٛح يخرهفح تاعرخذاو أػضاء اندغى ػهٗ طشٚمح كاسل
أٔسف ٔ ,أنؼاب يٕعٛمٛح ذخذو يخرهف األْذاف انرشتٕٚح .
ذطثك انًٓاساخ انًٕعٛمٛح انخاطح تطفم انشٔضح.

خ -انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح

ذكغة يٓاساخ ػضف أنحاٌ يشذدهح ذٕضح انرؼثٛشاخ انًٕعٛمٛح انًخرهفح .
ذرذسب ػهٗ ػضف ٔغُاء ػذد يٍ األغاَ ٙانٓادفح انر ٙذحمك األْذاف انرشتٕٚح
نهطفم.
ذغرخذو آالخ انثاَذ اإلٚماػٛح ف ٙيظاحثح انغُاء ٔاألنحاٌ.
ذطثك انًٓاساخ انًٕعٛمٛح انخاطح تطفم انشٔضح.

.ز -انًٓاساخ انؼايح ٔانماتهح نهُمم
ذثركش ٔعائم ذؼهًٛٛح يرُٕػح ذؼثش ػٍ يخرهف يٕضٕػاخ انًمشس.
ذؼذ ًَارج يٍ انمظض انًٕعٛمٛح انحشكٛح ذشرًم ػهٗ انرؼثٛش انحشك ٙػٍ يٕالف
انمظح ٔػضف ٔغُاء األغاَ ٙانًؼثشج ػُٓا ٔطُغ انٕعائم انرؼهًٛٛح انر ٙذٕضح
انٓذف انرشتٕ٘ يٍ انمظح .
ذرذسب ػهٗ ػضف انرآنفاخ األعاعٛح " ذآنف انذسخح األٔنٗ ٔذآنف انذسخح انخايغح
ٔاعرخذايًٓا ف ٙاتركاس يظاحثاخ ْاسيَٕٛح نألَاشٛذ .

انًحرٕٚاخ:

انًٕضٕع

ػذد انغاػاخ

ػذد انًحاضشاخ

 - 1انفهسفاخ انرشتىٌح انًىسٍقٍح فً ذشتٍح
انطفم " كاسل أوسف  ,سهطاٌ كىداي ,
إيٍم جاك دانكشوص " انرذسٌة عهً اسرخذاو
أعضاء انجسى فً اتركاس ًَارج وذطثٍقاخ
إٌقاعٍح

4

2

ػذد عاػاخ
انرطثٛمٗ
4

 - 2ذىصٌع آالخ انثاَذ عهى أنحاٌ دساسٍح .
ساعاخ :نهرذسٌة عهً انعضف عهً آالخ
انثاَذ واتركاس ًَارج إٌقاعٍح يرُىعح
نًصاحثح األنحاٌ انرً دسسد نألطفال

4

2

4

 - 3انطشق انحذٌثح فً ذذسٌس انرشتٍح
انًىسٍقٍح نهطفم " األنعاب انًىسٍقٍح"
ساعاخ :انرذسٌة عهً اتركاس أنعاب
يىسٍقٍح ذخذو أهذافاً ذشتىٌح أو ذعهًٍٍح
وعضف األنحاٌ انًصاحثح نها

4

2

4

 - 4ذًٍُح انثقافح انًىسٍقٍح وانرزوق انًىسٍقً
نطفم انشوضح  .ساعاخ  :انرذسٌة عهى
عضف أنحاٌ ذعثش عٍ انرًٍٍضتٍٍ انشذج
وانخفىخ  ,انسشعح وانثطء ,األصىاخ
انحادج واألصىاخ انغهٍظح  ,انُغًاخ
انًرصهح وانُغًاخ انًرقطعح

4

2

4

 - 5أساسٍاخ االسذجال انًىسٍقً انرعهًًٍ
ساعاخ انرذسٌة عهى عضف انرآنفاخ
األساسٍح " ذآنف انذسجح األونى وذآنف
انذسجح انخايسح " واسرخذايهًا فً اتركاس
طشق نهًصاحثح انهاسيىٍَح نألَاشٍذ

4

2

4

 - 6انطشق انحذٌثح فً ذذسٌس انرشتٍح
انًىسٍقٍح نهطفم " انقصح انًىسٍقٍح
انحشكٍح " ساعاخ :انرذسٌة عهى إعذاد
ًَارج يٍ انقصص انًىسٍقٍح انحشكٍح
ذشرًم عهى انرعثٍش انحشكً وعضف وغُاء
األغاًَ انًعثشج عُها

4

2

4

 - 7دساسح عذد يٍ األَاشٍذ انرشتىٌح ساعح
 :غُاء وعضف عذد يٍ األَاشٍذ انهادفح
ذشتىٌاً

6

3

6

أعانٛة انرؼهٛى

ٔانرؼهى:

انًُالشح ٔانؼظف انزُْ. ٙ
انًحاضشاخ ٔاعرخذاو انرمُٛاخ انرؼهًٛٛح .
انرذسٚة انؼًهٔ ٙانرطثٛم. ٙ
انرذسٚظ انًظغش.

أعانٛة ذمٛٛى انطانثاخ:

االخرثاساخ انًٕضٕػٛح ٔانًمانٛح نرمٛٛى يٕضٕػاخ  :انفهغفاخ انرشتٕٚح
انًٕعٛمٛح ف ٙذشتٛح انطفم ٔطشق انرذسٚظ انحذٚثح نهطفم  " .األداء انًؼشف ٙنهطالب
االيرحاٌ انشفٕ٘ ٔاإليالئ ٙنرمٛٛى نرمٛٛى كفاءج انطالب ف ٙانمشاءج ٔانكراتح
انًٕعٛمٛح.
االيرحاٌ انؼًه ٙف ٙانؼضف ٔانغُاء نرمٛٛى أداء انطالب نألَشطح ٔانًٓاساخ انًٕعٛمٛح
انر ٙذغرخذو نطفم انشٔضح " األداء انًٓاس٘ نهطالب " .
األداء اندًاػ ٙنهمظح انًٕعٛمٛح انحشكٛح ٔانهؼثح انًٕعٛمٛح نرمٛٛى أداء انطالب
نألَشطح اندًاػٛح ٔيذٖ ذفاػهٓى ف ٙانؼًم اندًاػٔ ٙذؼأَٓى ف ٙإَداصِ "األداء
االَفؼان ٙنهطالب ".

خذٔل انرمٛٛى:

األعثٕع انشاتغ .
انرمٛٛى  1اخرثاس يٕضٕػٔ ٙيمانٙ
انرمٛٛى  2لشاءج إٚماػٛح ٔطٕنفائٛح ٔإيالء األعثٕع انثايٍ.
انرمٛٛى  3ػضف ٔغُاء األَاشٛذ ٔاألنحاٌ انر ٙدسعد األعثٕع انثاَ ٙػشش.
انرمٛٛى  4األداء اندًاػ ٙنهمظح ٔانهؼثح األعثٕع انشاتغ ػشش.
انرمٛٛى  5إيرحاٌ ذحشٚش٘ َٓاٚح انفظم انذساع.ٙ

انٕصٌ انُغث ٙنكم ذمٛٛى:

ايرحاٌ انفظم انذساعٗ انرحشٚشٖ
ايرحاٌ انرطثٛمٗ
ايرحاٌ انفظم الػًال انغُح
انًدًٕع

% 50
% 30
% 20
%100

لائًح انًشاخغ:

يزكشاخ انًمشس:
ذمٕو تإػذادْا انطانثاخ .
انكرة انضشٔسٚح :
كرة يمرشحح:
اإلػذاد انًٕعٛم ٙنًؼهًح انحضاَح ٔسٚاع األطفال أ.و /.عؼاد أحًذ انضٚاَ ٙداس
انُٓضح انؼشتٛح.
طشق ذؼهٛى انًٕعٛمٗ أ.د /ػائشح طثش٘  ,أيال طادق يخراس يكرثح األَدهٕ
انًظشٚح.
انًؼهى ف ٙاإلٚماع انحشكٔ ٙاألنؼاب انًٕعٛمٛح أ.د /أيًٛح أي َٙٔ , ٍٛشاكش يطاتغ
األْشاو.
َظشٚاخ انًٕعٛمٗ ذغُ ٙأ.د /ػائشح طثش٘  ,أيًٛح أي ٍٛداس انفكش انؼشت.ٙ
يدالخ دٔسٚح يٕالغ إَرشَد ,إنخ
دٔسٚاخ ػهًٛح أٔ َششاخ  ...انخ
اإليكاَاخ انًطهٕتح نهرؼهٛى ٔانرؼهى:
داذا شٕ .
آالخ يٕعٛمٛح.
خٓاص كًثٕٛذش .

