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للبرامج؟ التخطيط  يتم  كيف 
برامج التخطيط لألطفال هي عملية يقوم فيها الموظفون بتصميم 

التجارب واألنشطة التي تهدف إلى تطوير وتوسيع تفكير كل طفل 
ومهاراته واهتماماته وقدراته.
سوف يكون البرنامج كما يلي:

•   عبارة عن خطة مكتوبة تستند إلى سجالت موثقة للمالحظات 
والتفاعالت مع األطفال

•   غالباً ما يستخدم الملفات الشخصية المكتوبة الحتياجات األطفال 
وقدراتهم واهتماماتهم 

•   التخطيط لألطفال من خالل عملية مستمرة تهدف لفهم ماهية 
التجارب التي يتم تقديمها لألطفال ولماذا

•   وتكون فريدة للخدمة وغالباً ما تكون مختلفة عن البرامج في 
المراكز األخرى.

يمكن للوالدين طلب برنامج طفلهم لمساعدتهم في فهم كيفية تخطيط 
المربّين لالعتماد على تجارب الطفل السابقة واهتماماته ونجاحاته.

ما الذي يجب أن يتضمنه البرنامج؟ 
يجب أن تتضمن البرامج التخطيط لكل مجاالت تعلم األطفال 

وتطورهم، بما في ذلك ما يلي:
•   المهارات الجسدية )العضالت الكبيرة والصغيرة(

•   مهارات اللغة ومحو األمية
•   المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع اآلخرين

•   اإلبداع ومهارات الفنون التعبيرية
•   حل المشكالت والتفكير والقدرات الرياضية.

ستختلف األنشطة والخبرات التي تهدف لبناء هذه المفاهيم 
والمهارات باختالف عمر الطفل أو مستوى نموه. 

برامج األطفال
 تتضمن برامج  تنشأة األطفال في خدمة رعاية األطفال جمع الكثير من المعلومات المختلفة إلعداد خطة المناهج الدراسية. 

وهذا يعني أن األنشطة اليومية لألطفال قائمة على نتائج تعليمية محددة. يجب أن تأخذ البرامج في االعتبار اهتمامات كل 
طفل ونقاط قوته وتجاربه وثقافته واحتياجاته. يتم تطوير برامج عالية الجودة في خدمات التعليم والرعاية المبكرة لدعم األطفال 

وتوجيههم في كل مجاالت تعلمهم وتطورهم.

+ الّرضع
ستكون برامج األطفال بشكل عام فردية، وتركز على األنشطة 

الروتينية والتفاعالت الفردية بين الطفل والمربّي. ويمكن أن تشمل 
ما يلي:

•  أوقات الوجبات وتغيير الحفاضات
•  روتين النوم واالستقرار.

+ األطفال الصغار
تركز برامج األطفال الصغار بشكل عام على دعمهم لتطوير لغتهم 

واستقالليتهم ومهاراتهم االجتماعية.  وغالباً ما تركز األنشطة 
المخططة على ما يلي:

•   دعم األطفال الصغار لالشتراك في األلعاب التي تمكنهم من 
ممارسة هذه المهارات وتطويرها

•   التفاعالت الفردية والجماعية الصغيرة، التي تسمح لألطفال 
بالمشاركة في التجارب التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم بشكل 

أفضل.
سيعمل الموظفون في هذه الحالة كمرشدين ويمثلون نماذج يحتذى 

بها، لمساعدة األطفال على التفاوض مع اآلخرين والتعبير عن 
مشاعرهم بشكل مناسب.
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+ األطفال في سن ما قبل المدرسة
تعتمد برامج األطفال في سن ما قبل المدرسة على المهارات األساسية، مع 

التركيز على القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات. ويتم تطوير معارفهم 
ومهاراتهم من خالل ما يلي:

•   البرامج التي يتم التخطيط لها  القائمة على اللعب وتركز على 
اهتمامات األطفال

•   مزيج من األنشطة الفردية والجماعية، الصغيرة والكبيرة
•   اتخاذ اختيارات بشأن التجارب التي يشاركون فيها.

سيتعرف الموظفون على األطفال من خالل مراقبتهم لهم والتحدث 
مع أسرهم. كما سيتعرفون عليهم من خالل المحادثات اليومية معهم.

+ األطفال في سن المدرسة
يجب أن تتناول برامج األطفال في سن المدرسة الذين يحضرون إلى 

خدمات الرعاية خارج ساعات المدرسة برنامج مدرستهم الرسمي. 
وتركز األنشطة المخطط لها على ما يلي:

•   أنشطة األطفال الالمنهجية والترفيهية واالجتماعية
•   وقت لالسترخاء قبل اليوم الدراسي وبعده وأثناء العطالت 

المدرسية
•   تشجيع األطفال على المشاركة في صنع القرار حول األنشطة 

المخطط لها.
لألطفال في سن المدرسة، سيركز الموظفون على الترفيه والتسلية 

وزيادة تطوير المهارات االجتماعية والحياتية.

كيف يمكن لألسر التعرف على برنامج خدمة الرعاية؟
أفضل طريقة لتعرف األسر على البرنامج المخطط ألطفالهم هي 

التحدث مع موظفي خدمة الرعاية. وتتضمن بعض األسئلة المفيدة 
التي يمكن لألسر طرحها على ما يلي:

•   ما هي األنشطة والخبرات التي يتم تقديمها لألطفال في خدمة 
الرعاية؟

•   هل تم تدوينها، وإذا كان األمر كذلك، وهل يمكن لألسر االطالع 
على هذه الخطط ؟

•   كيف يتم عرض البرنامج اليومي لألسر؟
•   كيف يقرر موظفي خدمة الرعاية األنشطة والمواد والخبرات 

التي يتم توفيرها لألطفال؟
•   كيف يعرف الموظفون ما إذا كان األطفال يستفيدون من 

البرنامج الذي يتم تقديمه ويستمتعون به؟
•   كيف يمكن لألسر أن تشارك في تخطيط برامج األطفال 

وتقييمها؟

سوف تشرح العديد من خدمات 
الرعاية الطريقة التي تنظم بها 

البرامج لألسر أثناء عملية التسجيل 
و / أو التوجيه، في حين قد تشارك 

خدمات الرعاية األخرى هذه المعلومات 
في مرحلة الحقة، لتجنب إرهاق األسر بالكثير 
من المعلومات في البداية. يجب  أيضاً مشاركة 

المعلومات مع األسر تعلم أطفالهم وتطورهم وإنجازاتهم 
وأي مشكالت يمكن تحديدها.

كيف يمكن لألسر أن تشارك في  تخطيط البرنامج 
ألطفالهم؟

من شأن البرنامج الجيد أن يتضمن معلومات مقدمة من األسر حول 
اهتمامات أطفالهم وتجاربهم خارج خدمة الرعاية. وتتضمن بعض 
الطرق التي قد تسعى بها الخدمات للحصول على هذه المعلومات 

فيما يلي:
•   محادثات يومية مع األسر في بداية اليوم و/أو نهايته.

•   اجتماعات رسمية مع األسر.
•   كتب التواصل التي تُستخدم لألسر والموظفين لتبادل المعلومات 

حول الطفل في المنزل وفي الخدمة )وهي أكثر استخداما 
لألطفال الرضع واألطفال الصغار(.

•   مذكرات يومية أو مساحات في وثائق البرنامج يمكن لألسر 
كتابة أفكارهم واقتراحاتهم ومعلومات حول اهتمامات أطفالهم 

وخبراتهم.


