
                                    الروضهواجبات والتزامات 
وضات ربات التى يجب ان تقوم بها جميع والعناية هم الواجالتعليم والتربية 

لتنسيق فى اطار آما وأن هنالك يوجد قانونا يسن بالواجبات والتنظيم وا,  االطفال
ى قانون يعتبر ساآسون السفلى عل افقت  و2005 ينايرفى. الوصف العمومي

,, برنامج  التوجيه,,  ويدعى اتالمبدأ االساسى للعمل فى جميع دارالحضان
.             نامج ينصح بهللتعليم والتربيه فى مبادي واساس اللغة العربية وهو بر

الحقا ئق الملموسه من حيث المحتوى والشكل العملي للعمل فى الروضة يبقى 
.                    سؤال آيف ترى هذا الواجبويبقى ال. على حسب المسؤل عنه
                                  

  
 التعليم                                                                                           

لن يتعلم المرء منا بسرعه فائقه , الحق في التعليم منذ البدايهآل االطفال لديهم 
يتعلمون , ولذلك االطفال يولدون ولديهم الدافع الكبير للتعليم. آما وآان وهوا طفال

لكي يفهمو العالم من حولهم بصورة افضل ويجمعون المعرفه والعلم لكسب آثير 
وبحب االستطالع وبتلقائيه وبترآيز على من القدرات آما وانهم يتعلمون بنشاط 
 .المرح فى الحرآه التامه وبكل الحواس و,حسب السرعه الذاتيه لكل واحد منهم

 حياة الطفل وهو أمنذ بد. مة المثالد يآل قضايا التعليم هي فريدة من نوعها او ع
آائن اجتماعي يحاول ان يتصل ويتجواب مع الناس والبيئة ويلعب باالشياء التى 

 طفيهاآما ان الطفل يحتاج الى العالقات االجتماعيه والع. تكون فى متناول يده
ويجتهد بعدذالك لألستنفاذ آل ما فى وسعه لتوسيع خذينه . لنشأته الصحيحه

 . ته باستمراراربخ
زه ايبدأ مع والدة الطفل ويستمر طول العمر وهو انج, وبالتالي التعليم هو قضيه

 .الذاتي
 

 التربيه والعنايه
 لدينا المسؤليه التامه لدعم اهتمامات االطفال فى جميع المجاالت التى تهم

 .هفتطويرهم ونموهم واعطأهم االقتراحات الهاد
 

 قضيه التعليم
 والتعاون بين االطفال ,ألنجاح قضيه التعليم يشترط تعاون المجتمع مع بعض

بر رآيزة توالحوار مع الكبار واالهتمام واالنتباه آل تلك االشياء العاطفيه التي تع
 .تقوى العالقات بين االطفال والكبار وتجلب االمان

مهمه تجهيز  لديهم روضه التربيه الذين يعملون فىلاذالك المختصين فى مجال ول
كلت خصيصا لتشجيع االطفال ونموهم بطريقه مثلى والسماح االماآن مع مواد ش

 .لهم بالتنويع وتغير انشطتهم
رفين فى مجال التربيه آيفيه ومن الناحيه االساسيه االخرى بالنسبه للمحت

. التعامل مع االطفال واالرجح هو اسلوب الحوار بين االطفال ومختصى التربيه
هل يتميز عن طريق السمع ام عن طريق الكالم . ويبقىا السؤال بما يتميز الحوار

تساوى فى الطول مع الطفل ام يتميز بالسؤال ام عن طريق البحث مع بعض لام با
 بالصراحه ام بالتأخم مع االطفال ام بالقدرة على التأقلم والتعيش ام, عن االجابه

 .ولذالك مبدأ الحوار هو االساس فى اي نوع تعليم. فى واقع االطفال
 جودة التعليم



بدأت آيندرهاوس قضيه جودة التطور التى ساهم فيها جميع  2003فى ابريل 
 .االتجاهات والقوة المتخصصه فى التربيه

متخصصى جودة التطور هو التأمين والتطور المتواصل فى عمل والقصد بمعنى 
 . التربيه فى دار الحضانه

 هو قضيه التعليم من مسطحبين, والموضوع الذى نريد ان نشرحه ونعرضه
 فى قطار عملنا مع بعض فى .ليكندر هاوس االطفال والتشجيع فى اتجاه واحد

 ومحتواه المميز الذي هو جزء هذا الموضوع الكبير عبرنا فقط عن المختصر المفيد
العمل جميعا مع بعض مع العائله والعمل ويما يختص ويتعلق بهذا االمر فمنه 

 .التربوي التى تشرح وتعرض العالقه بين االطفال وحوار المادة
آل فريق يتطور الى هذه المقوله واالهداف المتميزه التى يريد ان ينفذها فى 

ا مع حامل المعاهدة والمخرج هو السؤال ماذا االهداف تصبح متفق عليه, لالعم
 .علينا ان نعمل

ليه يعتمد التفكير مع تنظيم الهدف ماذا نريد ان نحقق وعوفى الخطوة الثانيه 
 .السؤال

ماذا يجب علينا ان نعمل بموضوعيه اي االجرات يجب علينا ان نتخذها لكي نتابع 
 اهدفنا؟

 .نجح الموضوع ام فشلار هل وفى الختام سوف يكون هنالك مراقبه واختب
 
  االمثلهضبع
االمكانيات المختلفه للتوثيق وتقديم  22. 07 .06 سوف نجرب ونختبر الى 1

 .يمهايالنشاطات لالطفال وتق
سوف تشكل من مجالنا فى فنون الرسم دائرة االبداع وباالضافه الى ذلك  2

 .تساعد على ذالك مجاناسوف نوفر مجموعه المواد التي 
مجال التجارب سويا مع االطفال واالهل الذى  15. 07. 04 نأسس الى سوف 3

ادة من تلك  الحرة والتجارب باالرشاد واالستفيساعد االطفال فى اجراء التجارب
رض من ذلك النظام واالسلوب فى جودةالتطوير والتأثير والتغير لغوا. التجارب

جتهاد فى دراستهم المستمر فى التربيه لمساعدة االطفال بقدر االمكان لال
                                                           .وتشجيعهم


