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البرنامج                    

اسیة یھدف البرنامج إلى تزوید المشاركین بالمعلومات والمھارات األس
، بشكل عامالحضانة والروضة الالزمة للعمل مع األطفال في مرحلة 

تھدف ھذه ویحتوي على المھارات التي تتضمنھا غالبیة البرامج التي تس
مراعاتھ للفروق الفردیةالمرحلة العمریة، إال أن من أھم ما یمیزه ھو 
أھم المبكرة، ما جعلھ أحدومالءمتھ لكافة األطفال ضمن مرحلة الطفولة

.برامج التدخل المبكر

اهداف 

البرنامج          

:یليتتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما 
.المبادئ األساسیة للبرنامج1.
.لعملي لھالتقییم المستخدم في البرنامج وطرق التطبیق النظري وا2.
نمائیة أسالیب تحفیز تعلم األطفال من خالل العمل على المھارات ال3.

أبعاد رئیسیة4بعد فرعي تتفرع عن 17المختلفة والتي تضم 
).  المنزل، الحضانة، والروضة(العمل ضمن الروتین الیومي 4.
.الخطط المستندة إلى الروتین الیومي5.
أوراق المتابعة6.

محتويات 

البرنامج      

:  البرنامج، یكون المشاركین قادرین على نھایة
.المبادئ األساسیة للبرنامجالتعرف على 1.
تصة إجراء التقییم التطوري لألطفال وإدراجھم ضمن البرامج الُمخ2.

.في أصغر سن ممكن
الوسائل المباشر في العملیة التعلیمیة للطفل، وھي إحدىدمج األسرة3.

ده على الفعالة للتأثیر على الطفل وتزویده بالمھارات التي تساع
.التكیف في حیاتھ الیومیة

مخرجات 

التعلم 



المعلمین بالتدریب/ تزوید األسر ومقدمي الرعایة1.
یة مھارات المستمر فیما یتعلق بالوسائل الضروریة لتنم

.الطفل
ضیع تقدیم أدوات تتالءم والثقافة المحلیة متضمنة موا2.

لعنایة إضافة إلى المؤثرات الحسیة والجسمیة واتربویة
.الذاتیة

لحیاة تطبیق الخطوات العملیة للبرنامج ضمن روتین ا3.
لحضانة، المنزل، ا(الیومیة للطفل وأسرتھ وبیئة تعلُّمھ

)..والروضة
دى الطفل تحدید نقاط القوة والنقاط التي تحتاج للتدعیم ل4.

بھدف تصمیم برنامج خاص بھ مبنیا على المعرفة
/  ةالحالیة لقدراتھ بالتعاون مع األسرة ومقدمي الرعای

.المعلمین
ة المحلیة استخدام منھج متسلسل نمائي یتناسب مع الثقاف5.

.ویستخدم كأداة تعلیم

مخرجات التعلم 

مین یكون من المھتیشترط في الملتحقین بالبرنامج، أن 
اد أسر مع األطفال، أو أن یكونوا أحد أفربالطفولة أو العاملین 

:برنامجأن یستفید من الیمكن ، وبشكل أكثر تحدیدا،األطفال
اض الحضانات وری(العاملون في مجال الطفولة المبكرة 1.

)األطفال
مبكرة العاملون في مجال التربیة الخاصة في الطفولة ال2.

.بشكل خاص والتدخل المبكر بشكل عام

الفئة المستھدفة 

باللغة العربیة2021بورتیجكتاب •
عروض تقدیمیة•
عروض فیدیو•
األلعاب التعلمیة•
لعب الدور•
دراسات الحالة•
المحاضرة المباشرة•
مھام منزلیة•
تطبیق عملي•

/  المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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