
نماذج من برامج ومناهج رياض األطفال



:مالمحاور الرئيسة التي سوف تتناولها محاضرة اليو

:نماذج من مناهج وبرامج رياض األطفال•

“برنامج منتسوري”

“الهاي سكوب“ برنامج التعلم النشط

.برنامج بانك ستريت التفاعلي النمائي

.منهج النشاط

“ريجيو إميليا”  المنهج المنبثق   

المنهج المحوري

المنهج المبدع

“الوحدات التعليمية” منهج التعلم الذاتي 



ماذا ؟؟........... منتسوري



يعد برنامج منتسوري من البرامج المتمركزة حول الطفل

“برنامج منتسوري” 
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:المبادئ التي يقوم عليها برنامج منتسوري•

في إكساب األطفال الخبرات Sensory experiencesأهمية الخبرات الحسية 

.المختلفة

.االهتمام برغبات وحاجات األطفال

.منح الطفل الحرية في اطار محدد

.تعليم الطفل عن طريق اللعب والعمل

.يميل األطفال إلى اللعب باألدوات المتعددة االستخدام



“Real Thing”( األشياء الحقيقية) االهتمام بالخبرات المباشرة 

.التركيز على مفاهيم الحياة اليومية

.االهتمام بالبيئة المعدة إعداداً جيداً 

.تنمية االستقاللية واالعتماد على النفس عند الطفل

Auto Educationالتعلم الذاتي من خالل الوسائل واألدوات 



:تنظيم البيئة الصفية وفقا لبرنامج منتسوري•

.سنوات6-3يضم صف منتسوري ثالث فئات عمرية من 

.يمتاز صف منتسوري بالنظام والترتيب

ث تساعد بيئة منتسوري بما تحتويه من أدوات ووسائل على حدو
.التعلم الذاتي

يتسم صف منتسوري بالهدوء واالنضباط حيث توجد عدد من 
.القوانين التي ينبغي أن يلتزم بها كل من المعلمة واألطفال

ركن : يقسم الصف الى مجموعة من االركان التعليمية من اهمها
افة ركن الثق..ركن اللغة..ركن الحساب.. ركن الحواس.. الحياة العملية

.والعلوم
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:من إيجابيات البرنامج •

تنمية المثابرة واالستقاللية واالعتماد على النفس

تنمية المهارات ... تنمية المهارات الحسية والحركية
المعرفية

:من سلبيات البرنامج•

عدم االهتمام بالقصة واألنشطة اللغوية ... إهمال الخيال
ام عدم االهتم... إهمال الجانب اإلبداعي عند الطفل...المختلفة

.بالتمثيل والفنون التعبيرية األخرى



:برنامج بانك ستريت التفاعلي النمائي

• ً :يعد من البرامج الموجهه معرفيا

•Cognitively Oriented Curriculum

لألطفال وأن االطفال النمائيةيقوم على مبدأ مراعاة الخصائص •

.مع اقرانهمتفاعلهم يتعلمون بشكل افضل من خالل 

.بيئة تعليمية تتعدد فيها فرص االختيار بالنسبة للطفل•

(.اركان تعليمية) بيئة مقسمة الى مراكز اهتمام •

ت المنهج يتمحور حول موضوع معين يتعرض خالله الطفل لخبرا•

.ومفاهيم متنوعة



م1962“برنامج التعلم النشط” 

• ً  Cognitively Oriented:يعد من البرامج الموجهه معرفيا

Curriculum

في الى يعد هذا البرنامج محاولة لتحويل نظرية بياجيه في النمو المعر•

.برنامج تربوي

عاماً 30أجرى  ديفيد ويكارت وماري هوهمان دراسة طولية لمدة •

دف هدفت الى اختبار مدى فعالية العديد من برامج رياض االطفال به

امال بناء فلسفة لبرامج رياض االطفال تقوم على ان يكون الطفل ع

.نشطاً عن طريق تفاعله مع البيئة واألدوات



:(الهاي سكوب) المبادئ التي يقوم عليها برنامج التعلم النشط •

ر يعتمد على أسلوب التعلم الناشط الذي يقوم على أربعة عناص

ه من التأمل فيما يقومون ب....عمل األطفال المباشر بأيديهم : رئيسة

.حل المشكالت....الدافعية الداخلية....“التفاعل“ أعمال

مور المعلمين ، وأولياء األ" يحدد التعلم الناشط دور الراشدين من  

وشركاء .. كداعمين لمبادرات األطفال" ، ومقدمي الرعاية لألطفال

.في العملية التعليمية



البيئة التعلمية

المجاالت

المواد

التخزين

تفاعل الكبار مع االطفال

استراتيجيات التفاعل

التشجيع

حل المشكالت

الروتين اليومي

أراجع,أنفذ,أخطط

العمل في مجموعات كبيرة

العمل في مجموعات صغيرة

التقييم

العمل الجماعي

توثيق يومي

تخطيط يومي

تقييم الطفل

التعلم النشط

المبادرة

الخبرة االساسية



:يتضمن برنامج الهاي سكوب مجموعة من الخبرات األساسية

.التمثيل اإلبداعي•

.اللغة وتعلم القراءة والكتابة•

.المبادرة والعالقات االجتماعية•

.المهارات الحركية•

.الموسيقى•

.التصنيف•

.التسلسل•

.األعداد•

(.العالقات المكانية)الفراغ •

.الوقت•



:تنظيم البيئة الصفية وفق برنامج الهاي سكوب•

.تنظم البيئة بحيث تكون ممتعة لألطفال

ل يتم تقسيم الصف الى اركان اهتمام محددة وفق انشطة معينة تمارس في ك

.ركن

.يتم اثراء االركان بالعديد من الوسائل واألدوات

.تعكس المواد الحياة االسرية لألطفال



:من إيجابيات البرنامج•

أظهرت الدراسات تفوق أطفال الهاي سكوب عن أقرانهم في البرامج 

.األخرى في المهارات المعرفية واللغوية واالجتماعية والحركية



(منهج الخبرة) منهج النشاط 

.ومن ثم أيده في ذلك مجموعة من المربين“ جون ديوي” يعود هذا المنهج إلى •
م ملحقة 1896ذات منهج نشاط وقد أنشأها في عام أول مدرسةتعد مدرسة ديوي •

.بجامعة شيكاغو



:معنى النشاط عند ديوي •

البيئةالمتعلم



هل يعني النشاط في منهج ديوي الحركة واللعب 

واالنطالق؟؟؟



كيف يحدث التعلم في منهج النشاط؟

.....يحدث التعلم من خالل 

.اإليجابية والفاعلية من قبل المتعلم

.ممارسة أنواع مختلفة من النشاط التي لها معنى وداللة

.ارتباط الخبرات واألنشطة ببيئة الطفل ومجتمعه



:فلسفة منهج النشاط عند ديوي•
اية في يجب أن ينظر المنهج الى الطفل على أساس أنه نقطة البداية والوسط والنه

.العملية التعليمية

.نمو الطفل وتطوره: يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعملية التعليمية 

بع ينبغي االهتمام بكل ما يقدم للطفل من مواقف وخبرات وأنشطة بحيث تش

.حاجات النمو المختلفة للطفل

.تهيتم تحديد المحتوى المقدم للطفل بعد دراسة خصائص نمو الطفل وحاجا



(المشاريع) المنهج المنبثق 

م1945“ ريجيو إميليا”

.يقوم هذا المنهج على نظرية بياجيه وفايجوتسكي وأبحاث الدماغ•

:المبادئ التي يقوم عليها المنهج المنبثق•

.تحقيق التفاعل بصوره المختلفة

.األهل, المعلم, الطفل: للعملية التربوية والتعليمية ثالثة شركاء

(.ة للتعبيراستخدام الفنون التعبيرية كوسيل) تشجيع التعبير بلغات مختلفة 



.تشجيع البحث واالكتشاف

يتمحور المنهج حول طريقة المشاريع التي تنبثق 

.موضوعاتها من اهتمامات االطفال وميولهم وبيئتهم

.العمل الجماعي

.توثيق المشاريع



نموذج المشروع

م1989“االتجاه المحوري” 

ات وفق هذا االتجاه ال يتم تحديد منهج مسبق وإنما ينبع المنهج من االحتياج

.العقلية لألطفال واهتماماتهم

المعلمة يتم اختيار مواضيع التعلم وخبرات التعلم من خالل المناقشة بين كل من

.واألطفال

 Thematicعند االتفاق على الخبرات المقدمة فإنها تشكل مشروعات محورية 

Projects

(.مدرسة النشاط)  تعود جذور هذا االتجاه لجون ديوي 



م دعى كال من  كاتز و شارد إلى  تطبيق المنهج 1989في عام 

المحوري في مناهج التعليم المبكر لما له من فوائد على النمو 

.المعرفي واالجتماعي لألطفال

يمتد المشروع لمدة أيام أو أسابيع حيث تعتمد الفترة الزمنية

.للمشروع على الفئة العمرية لألطفال وعلى موضوع المشروع



...الختيار مشروع ناجح

أي مدى يثير الموضوع اهتمام األطفال؟ هل هو من واقع حياتهم؟

هل هناك تجربة شخصية لهم في هذا الموضوع؟

ة؟هل يتيح المشروع سهولةً في تطبيقه ميدانياً و هل إجراء تجارب ملموس

عتماد على إلى أي مدى يتيح للطفل االستقاللية في االكتشاف والبحث من دون اال

الكبار؟

هل هناك من يستطيع أن يأتي ويتحدث اليهم في الموضوع؟

هل هناك طرق مختلفة يلجأ اليها األطفال للتعبير عن نتائج بحثهم؟



ات لبناء هل يتيح الموضوع فرصة لألطفال للعب أدوار والقيام باللعب بالمكعب
شيء يتعلق بالموضوع؟

ة ما الذي يوجد في الموضوع مما يتطلب من األطفال العد والقيا س والمقارب
والمقارنة؟

هل إن األشكال واألحجام واأللوان واللمس عوامل تتصل بدراسة الموضوع؟

إلى أي مدى يتيح الموضوع البحث العلمي والتحليل؟

هل يمكن االستفادة من خبرات األهل ومشاركتهم لإلضاءة على الموضوع؟

هل يمكن البناء على موضوع آخر بحيث ينبثق من هذا الموضوع؟



:  يمر المشروع بثالثة مراحل رئيسية•

التخطيط للمشروع

مناقشة الموضوع مع األطفال.....تقديم موضوع مقترح

البدء الفعلي بتنفيذ المشروع

توجيه المعلمة لألطفال الستخدام مهارات البحث ....تنفيذ الخطة

التمثيل,الرسم, المالحظة) المالئمة لعمرهم 

عرض المشروع

دعوة أولياء األمور.....مناقشتها.... تأمل األطفال لألعمال التي قاموا بها



م2009مجلة قطر الندى : المصدر



:من إيجابيات المنهج المحوري•

.تنمية اإلحساس بالجماعة عند األطفال

قدم تعكس الحياة الواقعية بشكل أفضل مما تعكسه المناهج التي ت

.موضوعات منفصلة

.منهج ممتع لكل من المعلمة واألطفال



CurriculumCreativeالمنهج المبدع    

لو يقوم هذا املنهج على عدة نظرايت من ابرزها نظرية ماس•
ونظرية للحاجات االنسانية نظرية اريكسون يف النمو النفسي

.ة جلاردنربياجيه يف النمو املعريف ونظرية الذكاءات املتعدد

منهج مصمم لمرحلة الطفولة المبكرة وبخاصة •

ة مستند إلى مؤسسة بحثي"  سنوات 5-3" األعمار 

قوية ، تلبي متطلبات األطفال المتغيرة ، وتعرض

:ـ المحتوى األكاديمي بشكل مالئم ويتميز المنهج ب
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المنهج له إطار ينظمه بهدف اتخاذ قرارات مع األطفال ، وتمييز الدور الحيوي

من للمعلم في إيصال المحتوى المطلوب ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة ، ويتض

:ذلك ما يلي 

كيف يتطور تعلم األطفال ؟–

كيف نعد بيئة التعلم ؟ –

من األطفال المتعلمون ؟–

ما دور المعلم ؟–

ما دور العائلة ؟–



علم المعلم في المنهج اإلبداعي مشغول في دورة مستمرة من المالحظة ، يوجه الت•

ارات حول ، ثم يقيم تعلم األطفال ، يتفاعل مع األطفال بصورة مستمرة ، يتخذ قر

.حاجات األطفال 

.يستند المعلمون في هذا المنهج على برنامج واضح للتقييم والتقويم•

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.earlyeducationstation.com/img_01.gif&imgrefurl=http://www.earlyeducationstation.com/&usg=__WGO_W5ovLBBqnINcHb4J26rD5no=&h=480&w=640&sz=172&hl=ar&start=14&um=1&tbnid=rRWHyMwGQFKniM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcreative%2Bcurriculum%26hl%3Dar%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.earlyeducationstation.com/img_01.gif&imgrefurl=http://www.earlyeducationstation.com/&usg=__WGO_W5ovLBBqnINcHb4J26rD5no=&h=480&w=640&sz=172&hl=ar&start=14&um=1&tbnid=rRWHyMwGQFKniM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcreative%2Bcurriculum%26hl%3Dar%26sa%3DN%26um%3D1


:تنظيم البيئة الصفية وفق المنهج المبدع

نمو األطفال يتم تنظيم البيئة الصفية تنظيما دقيقا ومبنيا على حاجات وخصائص

.في هذه المرحلة العمرية

افظة على يتم تنظيم البيئة بحيث يستطيع االطفال االعتماد على انفسهم والمح

.بيئتهم

بيئة تساعد على التواصل والتفاعل االجتماعي.

بيئة تتعدد فيها فرص االختيار للطفل.

بيئة تساعد الطفل على اتخاذ القرار.



ما هو أفضل هذه البرامج لمرحلة رياض 

األطفال؟



من الصعب اختيار أحد البرامج على أنه أفضل برامج هذه 
المرحلة حيث يتوقف ذلك على اعتبارات عديدة اجتماعية 

.وثقافية واقتصادية



أجمعت العديد من المنظمات المهتمة بالطفولة ومن أشهرها الجمعية 
على ضرورة مراعاة NAEYCالوطنية لتعليم األطفال الصغار 

:المعايير التالية في البرامج المقدمة لمرحلة الطفولة المبكرة

ائج يستند المنهج إلى فلسفة واضحة وأسس نظرية ويتفق مع نت
.الدراسات والبحوث الحديثة

مراعاة سمات األطفال وخصائصهم العمرية.

يعكس محتوى المنهج حاجات واهتمامات األطفال .

نمو محتوى المنهج معد لتحقيق أهداف بعيدة المدى في كافة جوانب
.الطفل



يحترم المنهج اختالف العوامل الثقافية واالجتماعية
.واللغوية

ة يكون المنهج قائم على الربط بين الخبرات السابق
.والخبرات الجديدة

شطتعلم شخصي فعال ون.

 تعلم تصوري يؤدي إلى الفهم مع امتالك المهارات
.األساسية



تجارب عملية ذات معنى في حياة األطفال العامة.

تعلم تفاعلي يقوم على التربية التعاونية.

تعلم مترابط متداخل.

 تطوير معارف الطفل ومدركاتهيهدف الى.


