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مقدمة :

ً
ًّ
علميا أن ملرحلة رياض األطفال أهمية كربى يف تطور األطفال الشمويل وجناحهم األكادييم
من الثابت
ً
مستقبال .وقد ّ
عب عن هذه األهمية عالم تربي�ة الطفولة املبكرة الرويس «ليف فيغوتسكي» على النحو اآليت:
«ال بد لك أن تعلم أن البداية هي املرحلة األهم يف أي عمل ،وخاصة يف تربي�ة األطفال».
ُ ُّ
ويعد االستثمار يف التعليم املبكر هو اخليار األفضل لتحسني التحصيل األكادييم للطلبة عندما يدخلون
املدرسة ،وزيادة جاهزيتهم للتعلم املدريس ،وخفض نسبة األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم،
ً
ثم ضمان خترجهم من املرحلة الثانوية وصوال إىل التعليم العايل فسوق العمل.
ُ
وينظر يف اململكة العربي�ة السعودية إىل االستثمار يف التعليم على أنه استثمار يف مستقبل األمة ،وقد جاءت
ً
الرؤية التربوية ملرحلة الطفولة املبكرة جتسيدا لتوجهات خادم احلرمني الشريفني يف توفري فرص التعليم
ُ
لإلنسان السعودي يف مختلف مراحل نموه .ترجمت من خالل العديد من اخلطوات العملية على أرض

الواقع ،كان أبرزها مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام.
ً
ّ
استمكاال ملشروع تطوير املعايري اخلاصة باملعلمني يف اململكة العربي�ة السعودية الذي أعد ُه املركز الوطين
للقياس لصالح مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم ،جاءت هذه الوثيقة لتحدد املعايري املهني�ة للمعلمات
يف ختصص رياض األطفال.

خطوات العمل:
ُع ِمل هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:
.1

1التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يأيت:
•إعداد اإلطار العام للمعايري.
•إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
•إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.
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2 .2تكوين فرق العمل ،ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يأيت:
•مختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراه.
•مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) بدرجة دكتوراه.
• مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
.3

3تدريب فرق العمل ،فقد عقد املركز ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة ايام تضمنت ما يأيت:
•التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
•التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.

.4

•التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.
َّ
ً
نموذجا للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري
4إعــداد النموذج األويل ،فقد أعد الفريق
املطلوبة.

.5

َّ
5إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج أعد الفريق مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية
والعربي�ة املتاحة.

.6

6الفحص األويل ملسودة املعايري :اعتنت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها
باملواصفات واملعايري املطلوبة.

.7

7التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم،
يتضمن ثالثة مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة.

.8

ً
8التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد إىل فريق العمل ليعدله وفقا
مللحوظات املحكمني.

.9

ً
9املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من
اتساق املنتجات يف كافة التخصصات.
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ويتضح من الشكل اآليت خطوات العمل يف املشروع:

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير

تدريب
فرق
العمل

المراجعة
األولية

التحكيم

خطوات
تشكيل
فرق
العمل

العمل في

التعديل

المشروع
إعداد
المراجعة
النموذج
النهائية

التخطيط
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مكونات املعايري

تتكون معايري معلمة رياض األطفال من جزأين؛ اجلزء العام الذي تشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى،
واجلزء الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة
الوطني�ة للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على أربعة و عشرين معيارا تتن�اول بني�ة
التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

المعايير
العامة
المشتركة

منهجية إعداد املعايري

أعدت وثيقة معايري معلمات رياض األطفال وفق إطار نظري وإجرايئ قائم على نموذج تعلييم يعكس الطبيعة
ّ
الشمولية والنشطة للتعلم يف القرن احلادي والعشرين .واستن�دت منهجية إعداد معايري معلمات رياض األطفال إىل
الركائز اآلتي�ة:
•
•
•
•
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•النمو الشمويل والتكاملي ألطفال مرحلة الروضة.
•الطفل هو مركز عمليات التعلم واملنهج جيب أن يتمركز حوله.
• بيئ�ة التعلم أحد أهم العوامل املساعدة يف حتقيق مخرجات التعلم ،ومسؤولية املعلمة العمل
على تهيئ�ة بيئ�ة تعلم مالئمة يف جوانبها المادية والنفسية -االجتماعية.
• تتعزز فرص تطور الطفل وتعلمه عند بن�اء شراكة حقيقية مع أسرته.
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ً
• • ختدم عمليات التقويم يف تعزيز فرص حتقيق مخرجات النمو فضال عن مساهمتها يف تطوير
الربنامج املقدم للطفل.
ً
• • تسهم املمارسة التأملية يف حتسني ممارسات املعلمة بما ينعكس إجيابا على تطور األطفال
وتعلمهم.

مواءمة معايري معلمات رياض األطفال مع املعايري العاملية

ُصممت املعايري الوطني�ة لتخصص رياض األطفال بعد مراجعة املصادر العاملية والتجارب الدولية يف هذا امليدان.
وقد قامت جلنة بن�اء املعايري بمراجعة جتارب عاملية متنوعة يف مجال معايري معلمات رياض األطفال هي:
1. Kentucky Teacher Standards for Preparation and Certification)KTSPC). USA
2. Interdisciplinary Early Childhood Education Birth to Primary(IECEBP). USA
3. National Professional Standards for Kindergarten Teachers(NPSKT). New Zealand
4. NAEYC Standards for Early Childhood Professional Preparation Programs(NAEY). USA
5. Early Childhood Teacher Standards. State Government of Victoria(ECTS). Australia
6. Early Childhood Educator Competencies( ECEC). California. USA
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محتوى املعايري التخصصية

تتن�اول املعايري التخصصية ملعلمات رياض األطفال ما جيب على املعلمة معرفته وتطبيقه ،وهذه املعايري
متضمنة املعارف واملهارات والقيم اليت ينبغي على املعلمة إتقانها ،وتعد أساسية لنجاح عملها ،وتنفيذ مهامها
املهني�ة بكفاية واقتدار.

وتتسم املعايري برتكزيها على مهمات أدائي�ة ومخرجات يتوقع إتقانها من قبل املعلمات ،إضافة لتبنيها منىح
النمو الشمويل -التكاملي ،ومنىح التعلم املتمركز حنو الطفل الذي أصبح حجر األساس يف األنظمة احلديث�ة
والهيئ�ات التربوية العاملية .كما تشتمل هذه املعايري على املعارف و املهارات واالجتاهات املرتبطة بالتخصص.
و قد قسمت املعايري حسب ست مجاالت رئيسة هي:
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.1

1مجاالت النمو

.2

2املنهج و طرق التدريس

.3

3البيئ�ة التعلمية

.4

4التفاعل و التوجيه

.5

5الشراكة مع األسرة

.6

6التقويم
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املجال األول :مجاالت النمو
املؤشرات

املعيار

ُ ١ .١ت ِّ
عرف خصائص النمو االجتماعي واالنفعايل لألطفال.
1.22.3
تدعم املعلمة النمو االجتماعي
والعاطفي لألطفال

٢ .٢تعزز ثقة األطفال بانفسهم عن طريق أعداد أنشطة تهيء لألطفال فيها
النجاح و اإلجناز وبن�اء الذات.
ُ
٣ .٣تعد خربات و تعد أنشطة تسهل لألطفال إقامة عالقات إجيابي�ة واحلفاظ عليها.
ُ
٤ .٤تعد خربات و أنشطة تسهل حديث األطفال عن مشاعرهم ومشاعر اآلخرين.
٥ .٥تدرب األطفال على مهارات التواصل االجتماعي والضبط االنفعايل مثل:
(اللعب التعاوين ،والتواصل يف احلديث ،وانتظار الدور ،وضبط االنفعاالت).
٦ .٦تدرب األطفال على إسرتاتيجيات حل املشكالت مثل( :تدريب األطفال
على خطوات حل املشكالت ومنها،تعرف وجود مشكلة يف موقف ما ،تسمية
املشكلة،حتديد صاحب املشكلة وشعوره،واقرتاح احللول وإمكاني�ة تطبيقها).
٧ .٧تدرب األطفال للتعبري عن املشاعر القوية بطريقة ال تؤذي اآلخرين.
.١
.٢
.٣

املعيار2.22.3
تدعم املعلمة نمو الصحة والتطور
البدين لألطفال

.٤
.٥
.٦
.٧

١تعرف خصائص النمو اجلسيم واحلركي لألطفال.
٢تراعي الفروق الفردية عند إكساب األطفال مهارات حركية كبرية ودقيقة.
ُ
٣تعد خربات و تنفذ أنشطة متنوعة وتوفر أدوات لدعم نمو العضالت الكبرية
والدقيقة لدى األطفال.
ُ
٤تعد خربات و تنفذ أنشطة متنوعة لألطفال لتعزيز التآزر احليس احلركي.
٥تساعد األطفال على تعلم ألعاب حركية مصحوبة بقواعد وضوابط واضحة
وتقدم ً
حتديا لقدراتهم.
٦تنظم ألعابا حركية تساعد األطفال على التوازن و الثب�ات.
٧تعد بيئ�ة داعمة للنمو احلركي وتقيمها وتعدل يف البيئ�ة لتتلاءم مع خصائص
َُ
جميع األطفال يف املرحلة العمرية اليت تد ِر ّسها.
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١ .١تعرف خصائص النمو اللغوي لألطفال.
ُ
٢ .٢تعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف إكساب األطفال املهارات اللغوية
املتوافقة مع فلسفة الربنامج وثقافة املجتمع.
٣ .٣تقرأ يوميا لألطفال لتعزيز نموهم اللغوي وإكسابهم اجتاهات إجيابي�ة حنو
القراءة.
ُ
ً
٤ .٤تعد خربات و تنفذ أنشطة يومية تتيح أمام األطفال فرصا الستخدام اللغة
وظيفيا.
ُ
٥ .٥تعد خربات و تنفذ أنشطة يومية لألطفال لتنمية املهارات اللغوية األربعة
(القراءة و الكتابة و التحدث و االستماع).
٦ .٦تعطي اهتماما متوازنا لتنمية املهارات اللغوية األربعة.

املعيار3.22.3
تدعم املعلمة النمو اللغوي لألطفال

٧ .٧تنوع يف طرق تطوير املهارات اللغوية لدى األطفال.
ُ
٨ .٨تعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف تطوير مهارات األطفال يف التواصل
اللفظي و غري اللفظي .
ُ
٩ .٩تعد خربات و تنفذ أنشطة مالئمة تسهم يف تنمية مهارات االستماع لدى
الطفل.
١٠١٠توفر وسائل بديلة للتواصل مع األطفال الذين يواجهون صعوبات يف
التواصل.
ُ
١١١١تعد خربات و تنفذ أنشطة تفاعلية تتيح لألطفال استخدام اللغة و تزويدهم
باملفردات للتعبري عن أفكارهم و حاجاتهم.
١٢١٢تزود األطفال بالعديد من املفردات من خالل التفاعل واألنشطة .
١٣١٣تستخدم اللغة العربي�ة الفصىح و تشجع األطفال على التحدث بها.
ُ
١٤١٤تعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على التعرف على الكتابة و
وظائفها.
ُ
١٥١٥تعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد على تنمية مهارات اإلدراك السمعي
لألصوات ،ومهارات اإلدراك البصري لدى األطفال.
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١ .١تعرف خصائص النمو املعريف لألطفال.
ُ
٢ .٢تعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على التعرف على املفاهيم
الرياضية والعلمية.
ُ
٣ .٣تعد خربات و تنفذ أنشطة لتدرب األطفال على العمليات الرياضية.
ُ
٤ .٤تعد خربات و تنفذ وتنفذ بمشاركة األطفال جتارب علمية بسيطة تنيم
املعيار4.22.3
تدعم املعلمة النمو املعريف لألطفال

مهاراتهم يف املالحظة والتفسري والتحليل والتنبؤ واالستنت�اج والتقويم
للتدرب على العمليات العلمية.
ُ
٥ .٥تعد خربات و تنفذ أنشطة تيسر استخدام األطفال للمصطلحات الرياضية
و العلمية يف حوارهم.
ُ
٦ .٦تعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على التعرف على املفاهيم يف
مجال الدراسات االجتماعية.
ُ
٧ .٧تعد خربات و تنفذ أنشطة تهئي لتعامل األطفال مع التكنولوجيا.
٨ .٨ختطط خلربات وأنشطة تربط فيها املهارات الرياضية والعلمية بممارسات
تطبيقية يف احلياة اليومية .
١ .١تعرف خصائص النمو العقلي لألطفال.
ُ
٢ .٢تعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن من إدراك األطفال ملهارات االستقصاء

املعيار5.22.3
تدعم املعلمة النمو العقلي لألطفال

العليم.
ُ
٣ .٣تعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف تطوير مهارات التفكري الناقد واإلبداعي
لدى األطفال.
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

٤تدرب األطفال على إسرتاتيجيات حل املشكالت واختاذ القرار.
ً
 ٥تهئي مناخا يرحب بتساؤالت األطفال ويدفعهم حنو مزيد من التساؤل.
ً
َ ُ
٦تطرح أسئلة مثرية للتفكري.
ُ
٧تعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن األطفال من االكتشاف احلر.
ُ
٨تعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف تنمية خيال األطفال .
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١ .١تعرف أهمية جوانب النمو املختلفة وأن الطفل كيان واحد موحد ينمو
ًّ
ًّ
ً
وتكامليا.
شموليا
تطورا
ويتطور
٢ .٢توظف معرفتها بقدرات األطفال ونموهم ملساعدة كل طفل على الفهم
املعيار 6.22.3
تفهم املعلمة خصائص األطفال
وحاجاتهم والتأثريات املتفاعلة يف

واكتساب خربات اللعب والنشاط واالستكشاف.
٣ .٣تمزي العوامل املؤثرة يف نمو األطفال وتطورهم.
٤ .٤تدرك بأن كل طفل قادر على التعلم بن ً�اءا على قدراته وحاجاته.
٥ .٥تتعرف مؤشرات التأخر النمايئ والتطور غري العادي لألطفال
٦ .٦تعرف مسبب�ات اإلعاقات وخصائصها ودرجاتها وتأثريها على نمو األطفال.

نموهم

٧ .٧تعرف الطرق املختلفة للتعامل مع مشكلة طفل يعاين من قصور نمايئ أو
مشكلة قد تن�درج حتت خدمات الرتبي�ة اخلاصة ،واليت حتتاج إىل تدخل مبكر.
١ .١تعرف نظريات ومبادئ النمو اإلنساين والتعلم ،بما يف ذلك نت�اجئ البحوث ذات
الصلة.

املعيار7.22.3
تعرف نظريات وأحباث نمو األطفال

٢ .٢تعرف نظريات النمو و التعلم عند األطفال و نت�اجئ البحوث ذات صلة.
٣ .٣تعرف اجلوانب الفلسفية و التاريخية يف مجال نمو األطفال ونت�اجئ األحباث
احلديث�ة.
٤ .٤تعرف احلقوق اخلاصة بالطفل يف مجال الطفولة و الرتبي�ة.
٥ .٥تعرف جوانب الرتبي�ة اخلاصة و التدخل املبكر يف الطفولة.
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املجال الثاين :املناهج وطرق التدريس
املؤشرات

املعيار

١ .١تعرف أهمية اللعب و أنواعه و أشكاله و دورها يف تيسري لعب األطفال.
٢ .٢تمزي بني األنشطة املناسبة للعب اخلاريج و الداخلي الفردية و اجلماعية.
املعيار8.22.3
ً
تهئي املعلمة مناخا يشجع على
التعلم

٣ .٣تقدم أنشطة لثقافات مختلفة يف املنهج.
٤ .٤تصف العالقة بني املفاهيم ،و تشرح ترابطها يف بن�اء خطة تعلمية متعلقة
بالوحدة.
٥ .٥تظهر اهتمامها واحرتامها لألطفال من خالل اهتمامها بأفكارهم وميولهم
وإنت�اجاتهم.

١ .١تهئي وقتا للعب الفردي واجلماعي ًّ
يوميا.
املعيار9.22.3
تستجيب املعلمة الحتي�اجات
األطفال واهتماماتهم جلعل التعلم
ذا معىن

٢ .٢تعرف تسلسل العملية التعلمية من خالل جتهزي البيئ�ة التعلمية و إعداد
األنشطة املناسبة .
ُ ٣ .٣ت ِّ
درج تعلم األطفال من خالل ترتيب األدوات.
ُ
٤ .٤تعىن باهتمامات األطفال كنقطة انطالق لتعلم مفاهيم ومهارات جديدة.
٥ .٥تظهر مرونة يف تعديل اجلدول الستثمار الفرص التعلمية غري املتوقعة.
٦ .٦تعمل على حتقيق أهداف املنهج يف ساعات الربنامج ومحتواه.

معايير معلمات رياض األطفال
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١ .١تستن�د يف بن�اء اخلربات واألنشطة على مبدأ التعلم الذايت لألطفال
ً
برنامجا لتقديم املفاهيم ،وتقدم األنشطة ضمن تسلسل منظم
٢ .٢ختطط
وطرق موجهة ومرتابطة بالوحدات التعليمية.
ً
٣ .٣تستخدم طرقا واسرتاتيجيات تعليم متنوعة.
٤ .٤حتلل املواقف لتمزي منها ما يتطلب تدخلها يف لعب األطفال و عملهم.
٥ .٥تقدم خربات تعلمية ذات مستوى مناسب من التحدي يستجيب للفروق يف
املعيار 10.22.3
ختطط املعلمة لتعلم األطفال لتيسري
اكتساب املفاهيم وبن�اء املعرفة لديهم

قدرات األطفال.
٦ .٦توجه أسئلة مثرية ملهارات التفكري العليا.
ُ
٧ .٧تعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن األطفال من التعبري عن ذواتهم وأفكارهم
وتهيء لذلك بتوفري مختلف الوسائل واخلامات.
٨ .٨تساعد األطفال على توظيف املعرفة السابقة من خالل األنشطة املمتدة.
٩ .٩تشارك األطفال يف األركان لتعميق فهم عملهم.
١٠١٠جتزء العمل إىل أجزاء أصغر وأسهل يستطيع األطفال تنفيذها.
١١١١تشكل مجموعات تعليمية مختلفة احلجم بن�اء على االحتي�اج التعلييم
وقدرات األطفال.
تصمم أنشطة متوازنة مع قدرات الطفل حيث تكون أعلى من قدرات الطفل
بقليل لتضمن التعلم والنجاح يف نفس الوقت حسب وجهة نظر Vygotsky
()Zone of Proximal Development
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املجال الثالث :البيئ�ة التعلمية
املؤشرات

املعيار

١ .١تعرف النظريات احلديث�ة يف تصميم البيئ�ة و جتهزيها.
٢ .٢تعتقد بأن التعلم الذايت هو الطريقة املثلي يف اكتساب األطفال للمفاهيم و املهارات و
االجتاهات.
٣ .٣توضح أهمية األركان يف النمو الشمويل لألطفال.
املعيار 11.22.3

تصمم املعلمة البيئ�ة لتيسر
التعلم والتواصل واإلشراف

٤ .٤توضح أهمية اللعب يف تصميم البيئ�ة الداخلية و اخلارجية برياض األطفال.
٥ .٥تصمم البيئ�ة بطريقة تسمح لها باإلشراف البصري والسمعي طوال الوقت على جميع
األطفال بكل األماكن.
٦ .٦تقسم غرفة التعلم إىل أركان ومناطق عمل محددة ومدروسة بما ين�اسب نمو الطفل
واحتي�اجاته مع مراعاة التجديد كلما لزم.
٧ .٧ختطط لتفادي املشكالت يف تصميم البيئ�ة .
٨ .٨توفر إمكانات تستطيع األسرة من خاللها احلصول على معلومات عن برنامج الروضة.
٩ .٩جتهز أماكن مخصصة لعرض أعمال األطفال.
١٠١٠توفر بغرفة التعلم أماكن للعمل الفردي واملجموعات الصغرية واملجموعات الكبرية.

معايير معلمات رياض األطفال
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١ .١توظف معرفتها خبصائص النمو للمرحلة العمرية يف إعداد البيئ�ة اليت تسمح بالدرجة
القصوى من النمو الشمويل لألطفال ومراعاة الفروق الفردية.
ً
حتديا لألطفال وتسمح لهم بالتفاعل النشط
٢ .٢تزود البيئ�ة بأدوات ووسائل تقدم
والتجريب و االكتشاف .
٣ .٣تنوع األدوات لتتوافق مع قدرات األطفال و اختالف اهتماماتهم و ثقافاتهم.

املعيار 12.22.3

٤ .٤تراعي يف جتهزي البيئ�ة و األدوات تلبي�ة حاجات األطفال ذوي االحتي�اجات اخلاصة.

جتهز املعلمة البيئ�ة

التعلمية بأدوات ومواد تهئي ٥ .٥تتطلع بشكل متواصل على أنواع التقني�ة.
للنمو الشمويل لألطفال ٦ .٦تدمج التكنولوجيا يف البيئ�ة الصفية و تفعلها يف التعليم والتعلم.
ًّ
دوريا لتواكب التغريات واملستجدات يف مهارات األطفال
 ٧ .٧تغري أدوات األركان
واهتماماتهم.
٨ .٨تصمم أركانا تعلمية للربط بني األنشطة اليومية املقدمة ،وتعزز مجاالت النمو املختلفة
مثل مهارات النمو اللغوي واملعريف.
ًّ
دوريا من سالمة جميع األدوات و األجهزة و األثاث الداخلي و اخلاريج ملنع
١ .١تت�أكد
ِّ
إصابات األطفال واحلد منها.
٢ .٢تراعي يف جتهزي البيئ�ة الداخلية و اخلارجية استقالل األطفال العاديني و ذوي

املعيار13.22.3
جتهز املعلمة بيئ�ة آمنة
وتراعي إجراءات األمن
والسالمة

االحتي�اجات اخلاصة.
٣ .٣تليب احتي�اجات األطفال الصحية من إثارة حسية و هواء نقي و تغذية سليمة وراحة.
٤ .٤تصمم إرشادات األمن و السالمة أثن�اء عملهم ولعبهم ،ومن ثم تت�أكد من إتب�اع األطفال لها.
٥ .٥تلم بإجراءات اإلسعافات األولية األساسية و بشهادة سارية املفعول.
٦ .٦حتتفظ بأدوات اإلسعافات األولية والسارية املفعول يف أماكن وجود األطفال.
٧ .٧تشارك يف وضع وتفعيل خطة إلخالء املبىن يف حاالت الطوارئ ،كما وتدرب األطفال
ً
عليها دوريا.
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املجال الرابع  :التفاعل والتوجيه
املعيار

املعيار14.22.3
ً
تهئي املعلمة مناخا
ًّ ً
ًّ
إجيابي�ا آمنا
نفسيا

املؤشرات

١ .١تظهر احرتاما جلميع األطفال.
ً
ً
مصدرا رئيسا لشعور األطفال باألمن.
٢ .٢تتصرف بطريقة جتعلها
٣ .٣تعامل جميع األطفال بعدل ومساواة.
٤ .٤تنوع يف طريقة تعاملها مع األطفال لتستجيب للفروق يف القدرات واألمزجة
ومستويات النمو العقلي واالجتماعي.
٥ .٥تمزي أشكال اإلساءة واإلهمال اليت يمكن أن يتعرض لها األطفال ،وحتاول
حمايتهم منها.

املعيار15.22.3
ً
مناخا ًّ
صفيا يدعم تطور
تهئي املعلمة
األطفال االجتماعي والعاطفي

 ١ .١تنفذ أنشطة تعلمية تعزز الهوية الذاتي�ة عند األطفال وتساعدهم يف تقدير
االختالف واحرتامه.
ُ
٢ .٢تعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على املشاركة يف بن�اء املجتمع
الصفي.
ُ
ً
٣ .٣تنفذ نموذجا لتعليم األطفال مهارات التفاوض وحل الزناعات.
ً
نموذجا لتعليم األطفال مهارة االستماع لآلخر وتفهم وجهة نظره.
٤ .٤تنفذ

معايير معلمات رياض األطفال
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ّ ١ .١
تمي املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال مرحلة الروضة.
ّ ٢ .٢
تمي أسباب السلوك االجتماعي غري املقبول ودوافعه.
املعيار16.22.3
تطبق املعلمة أساليب وقائي�ة
واستب�اقية يف إدارة سلوك األطفال
وتوجيهه

 ٣ .٣تطبق أساليب استب�اقية نمائي�ة ووقائي�ة تمنع حدوث املشكالت السلوكية.
 ٤ .٤تعرف أساليب تشجيع السلوك االجتماعي املقبول لألطفال.
٥ .٥تشرك األطفال يف أنشطة تساعدهم يف االخنراط يف سلوكيات اجتماعية مقبولة.
ّ
ّ
 ٦ .٦تعدل بيئ�ة التعلم وطريقة تنفيذ األنشطة لزيادة احتماالت ظهور السلوك
االجتماعي املقبول.
٧ .٧تضع بالشراكة مع األطفال الحئة للقواعد والتعليمات الصفية واإلجراءات
الروتيني�ة ،وتساعدهم على تفعيلها وتطويرها كلما لزم.
٨ .٨تساعد األطفال على تطوير مستوى من الضبط الذايت مالئم ملرحلته العمرية.

١ .١تطبق أساليب تشجيع السلوك املقبول أكرث من استخدامها للتوابع لتصحيح
السلوك غري املقبول.
 ٢ .٢تستعمل طرائق إجيابي�ة يف تطبيق القواعد الصفية.
 ٣ .٣تمتنع ً
تماما عن تطبيق كل أنواع العقاب البدين والنفيس ومستوياته.

املعيار17.22.3
ً
تستخدم املعلمة طرقا إجيابي�ة يف إدارة  ٤ .٤حترتم األطفال عند إدارتها لسلوكهم.
سلوك األطفال وتوجيهه وتصحيحه  ٥ .٥حتافظ على هدوئها عند التعامل مع السلوك غري املقبول.

٦ .٦تطبق اسرتاتيجيات توجيه السلوك باتساق.
ً
٧ .٧توظف أساليب مالئمة للتعامل مع املشكالت اخلاصة باألطفال مثال (
األطفال املتنمرون ،األطفال املنعزلون.)... ،

20

معايير معلمات رياض األطفال

املجال اخلامس :الشراكة مع األسرة
املعيار
املعيار18.22.3

ُ
تلم املعلمة خبصائص أسر األطفال
وحترتم قيمها ومعتقداتها

املؤشرات
ّ ١ .١
تمي الفروقات الثقافية بني أسر األطفال.
ً
احرتاما للثقافات الفرعية لألسر وخصوصية كل منها.
٢ .٢تظهر
٣ .٣جتمع معلومات عن تركيب�ة كل أسرة وعرقها ودينها ولغتها وثقافتها.
ً
ً
واحرتاما ورعاية أثن�اء التفاعل املتب�ادل مع أسر جميع األطفال.
اهتماما
٤ .٤تظهر

١ .١تشرح الدور املحوري والرئيس لألسرة يف تربي�ة األطفال واختاذ القرارات
املتعلقة بهم.
٢ .٢تصف أهمية إسهامات األسر يف دعم جهود تربي�ة الطفل يف الروضة وتمزي
املعيار19.22.3
تعرف املعلمة أهمية دور األسرة يف
تطور الطفل ،ويف دعم تنفيذ برامج
الروضة

جوانبها املختلفة.
ّ
٣ .٣تبي طبيعة دور األسرة على أنها املصدر الرئيس للمعلومات حول األطفال.
ً
ً
ّ ٤ .٤
ختطيطا وتنفيذا
تمي تنوع إسهامات األسرة يف دعم برامج تربي�ة الطفل؛
ً
وتقويما.
٥ .٥تشجع مساهمات األسر ومشاركاتها وتطوعها يف دعم جهود تربي�ة الطفل
يف الروضة.
٦ .٦تصمم أنشطة تعمل على مشاركة األهل سواء يف األنشطة بداخل غرفة
التعلم أو خارجها.
٧ .٧تشجع مشاركة األهل يف عمليات اختاذ القرار بالنسبة لطفلهم.

معايير معلمات رياض األطفال
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١ .١تعمل بالشراكة مع أسر األطفال ،وتبين نظام تواصل دائم ومتب�ادل معهم.
٢ .٢تنوع يف طرق التواصل مع األسر بما يستجيب لالختالفات املوجودة بينها.
املعيار20.22.3

٣ .٣تتواصل مع األسر بهدف جمع معلومات عن حاجات األطفال والتأكد من
انتقالهم السلس من البيت إىل الروضة.

تبين املعلمة عالقات منتجة مع أولياء ٤ .٤تتشارك طوال العام الدرايس مع األسر بالقواعد الصفية والتوقعات
أمور األطفال
واإلجراءات الروتيني�ة.
٥ .٥تساعد األسر يف اإلفادة من فرص التعلم املتاحة للطفل يف سياقه األسري.
٦ .٦تقدم الدعم لألسر يف خياراتهم املتعلقة باخلدمات املتخصصة اليت تساعد
يف نمو أطفالهم.
٧ .٧تقدم خدمات توعوية لألسر تعزز من فرص جناحهم يف تربي�ة أطفالهم.
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املجال السادس :التقويم
املؤشرات

املعيار

١ .١تطبق أساليب تقويم مالئمة خلصائص النمو ومالئمة ثقافيا وتتن�اسب مع
املعيار21.22.3
تقوم املعلمة تطور األطفال
ً
وتعلمهم مستن�دة إىل مدى متنوع
ٍمن املؤشرات والدالئل

حاجات األطفال.
٢ .٢ختتار وتطور ّ
وتكيف أساليب وأدوات تقويم متعددة
٣ .٣تطبيق أساليب تقويم رسمية وغري رسمية ومنها( :املالحظة ،االختب�ارات ،األداء
الفردي ،ملف الطفل ،قوائم الرصد وساللم التقدير.)...
 ٤ .٤تنوع يف أدوات التقويم املالئمة وإجراءاتها وأهدافها ،وتطور معرفتها بأنواع
التقويم املختلفة .
٥ .٥توظف التكنولوجيا يف حفظ الوثائق وجمع البي�انات والتقويم.
٦ .٦ختتار أدوات تقويم مناسبة لتقويم سلوك الطفل يف املواقف احلقيقية.

ًّ
١ .١ختطط للتقويم ليكون ً
أساسيا من الربنامج لدعم التعلم .
جزءا
٢ .٢تكتب خطة تقويم وحتدد فيها أغراض التقويم واإلجراءات واالستفادة من
النت�اجئ.
املعيار22.22.3
تصمم املعلمة خطة للتقويم

٣ .٣تعرف أهداف التقويم املختلفة واليت تتضمنها خطة التقويم ومنها(:التشخيص،
التدخل املناسب ،معرفة اهتمامات الطفل واحتي�اجاته ،وصف تطور النمو
لديهم يف اجلوانب املختلفة ،تطوير الربنامج ،التواصل مع األسرة).
٤ .٤تالحظ ِّ
وتقوم وتسجل تعلم األطفال ونموهم للزتويد بتخطيط مستمر.
٥ .٥تعرف أسس التقويم املستمر وكيفية تطبيقه وتوظيفه ،واالستفادة من نت�اجئه
يف متابعة الطفل وتقديم األنشطة املالئمة لقدراته.
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١ .١ختتار التقويم املناسب كعملية منتظمة لدعم نمو وتعلم األطفال.
٢ .٢تستخدم التقويم لتحديد حاجات األطفال ووضع اخلطط الفردية خلربات
التعلم
املعيار23.22.3
تعرف املعلمة أساليب التقويم
أهدافها واستخداماتها

٣ .٣تالحظ األطفال باستمرار ،وحتافظ على استمرارية التسجيل لتقدم األطفال يف
التعلم.
٤ .٤جتمع البي�انات بانتظام ،وتنظم سجالت بي�انات التقويم املستمر لرصد تقدم
الطفل .
٥ .٥تعتمد على مصادر متعددة من املعلومات.
٦ .٦حتلل وتفسر بي�انات األطفال وتقدم تغذية راجعة عن تعلم األطفال.
٧ .٧تشارك الزميالت يف عملية التقويم لبن�اء بيئ�ة تعلم فاعلة .

١ .١تتفاعل مع األطفال للتعرف على نقاط القوة واالحتي�اجات لديهم لتطوير
املعيار24.22.3

ّ
تكيف املعلمة املنهج لتفريد
التعليم وتطوير الربامج

املنهج وتفريد التعليم.
٢ .٢تتعرف من خالل املالحظة على احتي�اجات األطفال واختاذ القرار املتعلق باملنهج
وطرق التدريس.
٣ .٣تستفيد من البي�انات الناجتة عن التقويم يف إثراء املنهج وطرق التدريس.
٤ .٤جتتمع مع الفريق ًّ
دوريا لتفسري نت�اجئ التقويم ومواءمة املنهج وطرق التدريس
حلاجات األطفال.
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