
رة حلقة نقاشية حول الدروس املستفادة من نظام التعليم في مرحلة الطفولة املبك
في دولتي السويد وأمريكا
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نشأة رياض األطفال في السويد

قسام نشأت رياض األطفال في السويد من خالل نشر األبحاث النوعية في الجامعة من األ•
.األخرى

.م1969أبحاث للطفولة بدعم من الحكومة من عام  مركزعملتم•

.بداية العمل على بناء مناهج وبرامج للطفولة من ذاك الوقت•

الذاتيتعلم عليه، كيف يفكر، كيف يتعلم؟ اليؤثروماذاالطفلبيئةعناألبحاثتوجهات•

(البيئةدور األهل، المعلمة،) 
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رياض األطفال في السويد

. تركيز المنهج على التعلم من خالل اللعب•

.نشر تثقيف األهالي واألسر ألهمية إلحاق الطفل بالروضة من سن مبكرة•

:الرسوم المالية للروضة •

بحسوتختلف.برسومالساعاتوباقيمجانًاالروضةفيساعاتأربعأوساعاتثالثأول/1•

(.األولى مجانًاساعاتأربعوستوكهولممجاني،ساعاتثالثجوتنبرغ)المدن السويدية 

و تتكفل .األسرةدخلشهريًا، وقد يقل حسبلاير600ما يعادل€ 130نسبيًا مخفضةالرسوم/2•
.من دخل األسرة% 3األسرة بدفع تكاليف بقية اليوم بحيث ال يتعدى القسط الشهري أكثر من 
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رياض األطفال في السويد

. تركيز املنهج على التعلم من خالل اللعب•

.نشر تثقيف األهالي واألسر ألهمية إلحاق الطفل بالروضة من سن مبكرة•

:الرسوم املالية للروضة •

حسبوتختلف.برسومالساعاتوباقيمجاًناالروضةفيساعاتأربعأوساعاتثالثأول /1•

(.األولى مجاًناساعاتأربعوستوكهولممجاني،ساعاتثالثجوتنبرغ)املدن السويدية 

و تتكفل .األسرةدخلشهرًيا، وقد يقل حسبريال600ما يعادل€ 130نسبًيا مخفضةالرسوم/2•
.من دخل األسرة% 3األسرة بدفع تكاليف بقية اليوم بحيث ال يتعدى القسط الشهري أكثر من 
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مع السويدي تنمية جوانب النمو املختلفة عند الطفل من خالل بث قيم املواطنة والوالء للمجت•
.والحرية واملساواة والطبيعةالديمقراطيةوفق مبادئ 
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أهداف وثيقة التعليم السويدية للطفولة املبكرة



7-1دور املعلمة 

. التخطيط املستمر -•

.متنوعةأنشطةتقديم-•

.والحواراألسئلةخاللمنمباشرتعليم-•

.للتعلمالطفلتحدياثارة-•

.الناقدالتفكيراثارة-•
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•Preschool in family  هل الطفل من سن الوالدة الى عمر السنة برعاية الوالدين ألن الدولة تمنح األ
.  إجازة أمومة مدفوعة الراتب من غير أيام العطل األسبوعية

•Home serviceأسر تدفع لها الدولة مقابل رعاية أطفال الغير.

•Family day care اء تلقي روضات ملحقة باألماكن أو املراكز الدينية يتلقى فيها األطفال اللعب أثن
.  األهل دروس خصوصية لتعليم اللغة السويدية أو كيفية التعامل مع األطفال

•24hour servicesيعملون برنامج دراس ي ثالث مناوبات من املعلمات خالل اليوم ألطفال األهالي الذين
.دوام ليلي

•Open preschool

•VIP School واملقصود بها، املعاقين.
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رياض األطفال في السويد



املعلمات  املعلمات

متخصصات في  

الطفولة

راتب موحد من 
البلدية

املشاركة في التخطيط 

والتواصل مع األهل 

األطفال 

5-3عمر 

الروضة

طفل19-21

التحدي

املستقبل

األطفال 

2-1عمر 

الحضانة

طفل14-15

االستكشاف

النمو

مرحلة جامعية مدتها ثالث سنوات ونصف -

دبلوم سنتين للتخصص برياض األطفال من-
.الجامعة أو الكليات التعليمية 

امعي ثالث معلمات لكل فصل ، معلمتين تخصص ج-
..والثالثة خبرة باملجال 

ساعات للمعلمة 8عدد ساعات العمل باألسبوع -

ساعة باألسبوع 40بما يعادل -

الف ريال سعودي شهريا 17الرواتب بما يعادل -
.قةثابتة طول مدة الخدمة مدفوعة من بلدية املنط

ية قد يزيد راتب املعلمة حسب خبرتها التعليم-
دة وسمعتها باالنتقال لروضة أخرى مقابل الزيا

.املالية من مدير الروضة 
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تابع رياض األطفال في السويد



املنهج املعتمد في السويد

.املنهج التعليمي لرياض األطفال قائم على املشاريع•

.يعتمد املنهج على اللعب وتنمية الحواس •

 واللغة اإلنجليزية ثانًيا•
ً

.اللغة املعتمدة األولى في الروضة هي اللغة السويدية أوال

.  املديرة هي من تختار املنهج أو املشروع و ترتيب الغرف وتقسيم الغرف بما تراه مناسب•

و غير املنهج مستمد من حاجات األطفال ، البيئة تساعد على االكتشاف  والنمو بكل أنواعه، فه•
.مخطط له مسبقا 

.املنهج يعد وثيقة مستمدة من سياسة الدولة ، كتيب يعد االطار العام للتعليم •

9



1-2يعتمد تجهيز البيئة على الخامات املستهلكة البيئية
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التقييم في الروضة

فالهم من يتم تركيز البلدية على تقييم الروضة من خالل التواصل مع األهل ألخذ آرائهم حول نمو أط•
. جميع النواحي

.تقييم املعلمات املستمر من خالل مالحظتهم أثناء لعب األطفال•

.التخطيط اليومي بداية ووسط ونهاية اليوم ملتابعة سير اليوم •

. تقييم األقران •

ة وليس تقييم التقييم جماعي لألطفال وليس فردي بالتركيز على ما اكتسبه الطفل من قيم املواطن•
.أكاديمي أو معرفي

. املجمع ألعمال الطفل خالل سنوات التحاقه بالروضةالبرتفوليو•
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استراتيجية التعليم في الروضة
Didactic
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أمريكا •

.محدد إيصاله لألطفالهدفاملعلمة لها •
.لتمييز الطفل الشبه واالختالف بين األشكا•
ب من لعبة بزل، سؤال مغلق، املعلمة تطلطريقعن •

حدد  الطفل، تشرح له، تركيز على توصيل معنى م
ل بطرق مختلفة، تتوقع املعلمة أن يعرف الطف

.املعلومات
حول التعليم املباشر شكل املربع ثم بناء معارف•

.األشكال 
د الطفل من خالل ورقة عمل أو سؤال للتأكتقييم•

.مما تم إنجازه ومعرفته 

السويد•

.يء ما املعلمة موجهة للفت انتباه األطفال الكتشاف ش •
.مالحظة األطفال أثناء اللعب •
.األطفال للمعلوماتاملعلمة تقوم بمشاركة •
:مثال•
األطفال يتعاملون مع األشكال الهندسية ، بعض •

اوالت على الط...املمارسات ممكن وضع املثلثات والدوائر 
طابقة ، ثم تطلب من األطفال جمع األشياء املختلفة وامل

. ثم وضع الدائرة مع املثلث وادراك املختلف
اء اللعب لفت انتباه الطفل لألشكال ومالحظة الطفل أثن•

.ومشاركته للمعلومات قبل ممارستهم للخبرة 



هدف التعليم لألطفال في أمريكا

التفكير حل املشكالت
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فلسفة التعليم مع األطفال في أمريكا 

كيف يتم إيصال املحتوى املعرفي لألطفال ؟•

.  فروبل وأمثاله من الفالسفة والباحثين والعلماء•

اللعب االكتشاف  الحواس
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ركائز التعليم في أمريكا

Effective

Teaching

خلق مجتمع 

تعلم

التدريس من 

أجل التطور 

والتعليم

تخطيط املنهج 

لتحقيق 

أهداف معينة 

تقييم نمو 

الطفل

العالقة مع 

األهل 
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10 Effective Developmentally Appropriate Practices( DAP) 
Teaching Strategies نمائًياممارسات  املعلمة املالئمة

.االهتمام بكل ما يقوله أو يفعله الطفل •
.تشجيع الطفل على املثابرة في العمل أفضل من التركيز على ما يقوم به •
.تقديم تغذية راجعة لسلوك الطفل أفضل من املالحظات العامة •
.يجب أن تكون املعلمة مثال يحتذى به•
(بالتحديد عند كتابة األحرف )التوجيه الصحيح للعمل •
.ابتكار أنشطة تثير التحدي عند الطفل وليست أنشطة مكررة بسيطة •
.تقديم أسئلة مثيرة للتفكير •
(للتعلم الفوازير،مفتاح)إثارة األطفال للعمل وفق قدراتهم وخصائصهم •
.تقديم معلومات مباشرة للتوضيح والشرح بعد تقديم املثير •
. االهتمام بتوجيه السلوك املباشر للطفل •
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التقييم

من خالل املالحظة •

التفاعل االجتماعي •

(املعلماألهل، الطفل، ): املسئول عن التقييم •
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برامج تعليم الطفولة املبكرة في أمريكا

:من خالل املالحظات العامة لزيارة بعض الروضات واملتخصصين باملجال •

.ال تلزم الدولة أو وزارة التعليم منهج محدد للروضات•

.مديرة  الروضة األحقية في اختيار املنهج املناسب للروضة•

بما يوافق إيميليا منهج الهاي سكوبريجيوالحظنا تطبيق مناهج مستوحاة من املنتسوري و •
.اهتمامات األهل والروضة واملعلمات 

.    املوائمة واملوازنة بين املناهج وبيئة الروضة•
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تم بحمد من هللا
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