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  رياض االطفالمقدمة عن قطاع 
  :أهمية القطاع للمجتمع

تؤكد الدراسات النفسية و البحوث  التربوية علي أن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم 
. مراحل النمو و أخصبها في تكوين و تشكيل شخصية األنسان و تكوين أنماط سلوكه 

ية القدرات العقلية و األبداعية للطفل ، و تتفتح فالسنوات األولي تمثل الفترة الذهبية لتنم
  .فيها نوافذ التعلم و األكتشاف ، و تنمية الذاكاءات المتعددة

وانطالقا من أن التربية المبكرة هي أفضل استثمار في حياة البشر ولها دورها الحيوي 
فال في علي المجتمع بأسره ، لذلك أتخذت الدولة علي عاتقها التوسع في استيعاب األط

سنوات ، فضال علي التوسع في معدالت القيد بالروضات )  ٦ – ٤( المرحلة العمرية من 
و و إذا كان الطفل هو محور العملية التعليمية في تلك . ٢٠١٢عام %٦٠ليصل الي 

المرحلة ، فإن المعلمة هي المحرك الرئيسى لتلك العملية ، و لضمان جودة التعليم يستلزم 
ت رياض األطفال علي درجة عالية من الكفاءة ، و االسهام في االرتقاء ذلك أعداد معلما

بهب و تطوير قدراتها بصفة مستمرة لمواكبة المستجدات من التطورات العلمية و التعليمية 
فمع وجود .المحلية و العالمية بما يؤهلها علي التنافس مع نظرائها في المجتمعات األخري 

ايد و تنوع مجاالت المعرفة و التكنولوجيا ، كان من الضروري ثورة معلوماتية هائلة، و تز 
إيجاد رؤية جديدة متطورة ألعداد المعلمة، بحيث يكون أعدادها مناسبا لهذا التقدم 
المستمر، وتصبح قادرة علي وضع المعرفة والتعامل مع التكنولوجيا و األفادة من مصادر 

  .عامل مع مجتمع المعرفة بصفة عامةلتواصلية للتوتنمية مهاراتها الفكرية وا التعلم المختلفة
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مع مراعاة طبيعة المجتمع بصفة عامة و ، وهذا ما تسعي اليه كليات رياض األطفال 
خصوصية كل كلية وفقا لبيئتها الخاصة علي أساس منظومي ، و ووفقا لمعايير الجودة 

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي ،الشاملة كمدخل للتطوير 

ورات العلمية والخبرات األجنبية فى نظم تكوين معلمة ريـاض األطفـال متابعة التط -١

ومســـــايرة المســـــتحدثات فيمـــــا يتصـــــل بالتخصصـــــات العلميـــــة والتكـــــوين المهنـــــى ، 

  .ومراعاة الخصوصية الثقافية 

تحقيقــا ، تبنــى منظــور تربــوى عــالمى يزيــل الفواصــل الجامــدة بــين األقســام العلميــة  -٢

 .التخصصاتلوحدة المعرفة والتفاعل بين 

االهتمــــام بالبعــــد التطبيقــــى العملــــى الــــذى يؤكــــد علــــى اكتســــاب المهــــارات وتكــــوين  -٣

الطالبة المعلمة القادرة على التعامل الفعال مع األطفال وابراز امكاناتهم وفعـاليتهم 

 .فى عملية التعلم 

اكتســاب الطالبــة المعلمــة أساســيات البحــث العلمــى فــى ميــدان التخصــص ومجــال  -٤

 .التعليم 
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تعريف الطالبة المعلمة بقضايا مجتمعها وبيئتها ، وحثها على التفكير فيها  - ٥

وتحليلها وتفسيرها وتمكينها من لغتها  ولغة أجنبية أخرى والتى تمكنها من االطالع 

  .على تراثها وحضارتها والحضارات األخرى 

  :مجاالت عمل الخريجات 

ف القطاعات التي تعنى بأمر يمكن لخريجة كلية رياض األطفال ان تعمل في مختل

الطفولة فهي معدة بصورة شاملة متكاملة تساعدها على العمل في العديد من المجاالت 

بكل ما يرتبط بخصائص نمو الطفل السيما اعدادها يوفر لها الخبرة و المعرفة 

ويمكن إجمال أهم المجاالت التي يستفاد بخريجة كلية رياض األطفال بجانب ، واحتياجاته

  : نها معلمة بالروضة فيما يلي كو 

  العمل بالروضات الحكومية و الخاصة.  

  تليفزيون ـ صحافة ـ مكتبات ( مجال االعالم (  

  المجال الطبي و المستشفيات.  

  مجاالت األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  

  قصور ثقافة الطفل.  
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  مسرح الطفل. 

  مؤسسات التضامن االجتماعى. 

  : مال مهارات الخريجة لعلوم األساسية الستكا

  :يقوم برنامج إعداد معلمة رياض األطفال علي أربع مكونات أساسية وهى 
  %)  ٥( و نسبته ) الحر ( المكون الثقافي   -  ١

يشتمل علي مجموعة الموضوعات التي تتعلق بالمعارف و المهارات الالزمة للتنمية 
قيق مفهوم المواطنة بحيث تكون البشرية و المجتمعية ، و التي تساعد الخريجة علي تح

  . قادرة فيما بعد علي نقل ذلك الي األطفال 
  : و يتمثل هذا المكون في موضوعات يمكن االختيار من بينها وهي  

  اللغة القومية.  
  اللغة األجنبية.  
  الحاسب االلي .  
  المعرفة بالتاريخ القومي والعالمى .  
  تشريعات و منظمات الطفولة .  
 الطفل  أمن و سالمة .  
  التنشئة األجتماعية  –التربية الوالدية ( الثقافة العلمية و الحياتية . (  
  المشاركة المجتمعية .  
  صحة و تغذية الطفل و األم.  
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  مقررات اختيارية حرة .  
  

  % )  ٢٥( المكون التربوي و نسبته   - ٢ 
كي بالنسبة للطبيب مثل المكون األكلين، يمثل هذا المكون بعدا أساسيا العداد المعلمة 

و يشمل موضوعات تربوية و نفسية و تكنولوجية وجدير بالذكر إن  مجموعة . 
الموضوعات المقدمة في هذا المكون البد أن تكون متكاملة و مترابطة تهدف الي إكساب 
الخريجة  خبرات و مهارات تساعدها علي أداء دورها في تخطيط و أعداد و تنفيذ مهامها 

  :خارجها وتشتمل هذا المكون علي الموضوعات التالية   داخل الروضة و
  مناهج و برامج الطفل.  
  طرق تعليم وتعلم الطفل.  
  إدارة البيئة التعليمية.  
  تكنولوجيا التعليم.  
  األصول الفلسفية و األجتماعية للتربية.  
  تاريخ التربية و رياض األطفال.  
  مراكز و مصادر التعلم.  
 ية أنتاج الوسائل التعليم.  
  علم النفس التربوي و الفروق الفردية.  
  تقويم الطفل و الروضة. 

  التربية الحركية للطفل.  
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  %)  ٦٥( المكون التخصصي و نسبته   -  ٣
يختلف مفهوم المكون التخصصي في مجال أعداد معلمة الروضة عن معناه في 

مجموعة من   المجاالت األخري ألعداد المعلم ويتطلب هذا المكون  أن تتقن الخريجة
المهام  واالدوار االدوار التي تساعدها علي أداء دورها  لتنمية  طفل الروضة بصوره 

ويشمل المكون ....)  –فنيا  –حركيا  –مهاريا –معرفيا  –نفسيا (شاملة متكاملة 
  : الموضوعات التالية 

  مشكالت الطفولة و تعديل السلوك.  
  المقاييس و االختبارات النفسية للطفل.  
  سيكولوجية اللعب.  
  سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة.  
  سيكولوجية اللغة.  
  النمو النفسي.  
  النمو العقلي المعرفي.  
  البحث العلمي و االحصاء التربوي.  
  التهيئة لتعلم القراءة و الكتابة. 

  التهيئة لتعلم الرياضيات المنطقية. 

  التاريخية و  –خلقية و السلوكية ال –العلمية والبيئية ( التهيئة لتعلم المفاهيم
 ) .الجغرافية

  ادب  الطفل.  
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  متحف و مكتبة الطفل. 

  المهارات االساسية في التربية البدنية والرياضية. 

 الموسيقى و الغناءالمعارف الفنية والعملية من الفنون التشكيلية  مجموعة.  
  % )  ٥(التدريب الميداني  و نسبته  -  ٤

ب التطبيقي الالزم إلكتساب  المعلمة مجموعة من المهام و يمثل هذا المكون الجان
  :.االدوار الالزمة  لعملها داخل الروضة و خارجها و يشتمل على موضوعات مثل 

  االعداد والتدريب من خالل التعليم المصغر.  
  المنفصل و المتصل (التدريب الميداني بالروضات(. 
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  رياض االطفال ة القياسية لقطاع كلياتاألكاديميالقومية المعايير : اوالً 

  
  :يجخر لالمواصفات العامة ل. ١

يتم اعداد معلمة رياض األطفال بصورة تجعلها قادرة على أداء أدوارها المختلفة داخل 
المجتمع  متسلحة بمجموعة من المعارف و المهارات التي تساعدها على التعامل مع 

  .الطفل 

التوازن بين المعرفة النظرية و المعرفة المهنية  و  و يتميز هذا االعداد بالتكامل و
و ) التفكير العلمي ـ التفكير الناقد ـ التفكير االبداعي ( تنمية أشكال التفكير المختلفة 

التمكن من مهارات التعلم الذاتي و المستمر بصورة تجعلها قادرة على التعامل مع 
ى لتطوير الروضة و خدمة المجتمع األسرة و المشاركة بفاعلية في األنشطة التي تسع

  .المحلي في اطار معايير الجودة 

  :يسعى برنامج اعداد معلمة رياض األطفال إلعداد خريجة قادرة على أن  

 .تتمتع باالتزان االنفعالي ، واثقة من نفسها   .١,١

 .محبة لمهنتها و موجهه و قدوة للطفل . ٢,١

 .اناتهم تقدر احتياجات  االطفال و ميولهم و امك. ٣,١
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 .تمتلك مهارات التعلم الذاتي و التعليم المستمر  . ٤,١

 .تراعي قواعد االمن و السالمة للطفل . ٥,١

 .تمتلك روح القيادة و المباداه و التجديد للمعارف و المهارات . ٦,١

 .تتمتع بثقافة تكنولوجيا المعلومات لخدمة تربية الطفل . ٧,١

 .تتبني االسلوب العلمي في حل مشكالت االطفال . ٨,١

 .تتواصل مع الطفل و االسرة و المشاركة االيجابية في الحياة المجتمعية . ٩,١

  :المعرفة والفهم .٢

 : فهم علي ةقادر  خريجة كليات رياض األطفال كونتن أيجب      

 .مبادي اللغة القومية و االجنبية و ادابها .١,٢

 .لنفس و التربية نظريات علم ا.٢,٢

 .مناهج و برامج و اساليب تربية الطفل .٣,٢

 .ادارة رياض االطفال و البيئة التعليمية .٤,٢

 .تاريخ التربية و االصول الفلسفية و االجتماعية للتربية .٥,٢
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المعرفة بمشكالت الطفولة و اساليب التعامل مع االطفال االسوياء و ذوي .٦,٢
 .االحتياجات الخاصة 

 .خصائص و مظاهر نمو الطفل .٧,٢

 .اساسيات البحث العلمي و القياس النفسي و التربوي .٨,٢

 .اسس تهيئة الطفل لتعلم المفاهيم المختلفة .٩,٢

 .وسائط ثقافة الطفل .١٠,٢

 .الفنون االدائية المرتبطة بتعليم الطفل .١١,٢

 .حقوق المواطنة و تشريعات الطفولة .١٢,٢

 .ي و تكنولوجيا التعليم برامج الحاسب االل.١٣,٢

 .صحة و تغذية االم و الطفل و مبادي االسعافات االولية .١٤,٢
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  :   والمهنية المهارات العملية . ٣

  :يجب ان تكون خريجة كلية رياض االطفال قادره علي 
 .ممارسة االستراتيجيات التعليمية المتنوعة داخل و خارج الروضة .١,٣

 .ة النشطة التعليم و التعلم بصورة امنة و مبتكرة وضع خطة تنفيذي.٢,٣

ممارسة اخالقيات المهنة و المشاركة بايجابية مع مؤسسات و هيئات المجتمع .٣,٣
 .المختلفة المعنية بالطفولة 

استخدام مهارات البحث العلمي و االبحاث المتطورة لمواجهة و حل مشكالت .٤,٣
 .الطفولة 

و مراكز التعلم بالخامات و االجهزة مراعية احتياجات  تجهيز البيئة التعليمية.٥,٣
 .االطفال و الفروق الفردية بينهم و اكتشاف المواهب داخل و خارج الكلية 

انتاج االدوات و الوسائل التعليمية و االعمال التطبيقية المالئمة النشطة التعليم .٦,٣
 .و التعلم 

ارة دافعية الطفل للتعلم و استخدام استخدام اساليب التعزيز و التشجيع و استث.٧,٣
 .اساليب التقويم المناسبة 

استخدام المفاهيم و المعارف النظرية و تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات .٨,٣
 .الطفل و تعليمه 
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  : المهارات الذهنية . ٤
  :يجب ان تكون خريجة كليات رياض االطفال قادرة علي

ابعة البيانات و المعلومات المتعلقة بالطفل بدقة مالحظة و تحليل و تفسير و مت.١,٤
 .و موضوعية 

 اقتراح الحلول  االبداعية لمواجهة المواقف التعليمية و الحياتية و المهنية .٢,٤

 .ممارسة مهارات القيادة و اتخاذ القرارات المناسبة .٣,٤

 الطفل و دمجها مع الخبرةاستخالص المعارف في مناهج و برامج تربية .٤,٤
 .السابقة

 القياس عليها و االستنباط فيها  تحليل و تقويم المعلومات في مجال التخصص و.٥,٤
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  : ة االنتقاليالمهارات العامة و  . ٥

  :علي قادرة رياض األطفالان تكون خريجة كليات يجب      
 . اللغة القومية و احدي الغات االجنبية   وٕاتقاناستخدام  .١,٥

 .المختلفة مع المؤسسات المعنية بمجال الطفولة  بأنواعهفعال التواصل ال .٢,٥

 .الوقت و الموارد في مختلف انشتطها  إدارة .٣,٥

 .اجادة العمل ضمن فريق بصورة فعالة  .٤,٥

التنمية المهنية بصفة مستمرة اعتمادا علي مهارات التعلم الذاتي و التعلم  .٥,٥
 .المستمر

 .ديثة للحصول علي المعلومات و المعارف استخدام التكنولوجيا الح .٦,٥
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  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة:  ثانيا
  

 %النسبة العلوم األساسية الستكمال مهارات الخريجةمسلسل

 %٥ المكون الثقافي أ

 %٢٥ المكون التربوي ب

 %٦٥ المكون التخصصي ج

 %٥ التدريب الميداني د
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  مصطلحاتال :ثالثاً 

  مواصفات الخريج  .١
الناتجة عن اكتساب المعارف الخريج المتوقعة و ) قدرات/ فاءة ك(جدارات 

  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 
  المعايير األكاديمية القومية .٢

نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد 
.    ى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معيناألدن

  المعايير األكاديمية  
ية لضمان ، بعد اعتمادها من الهيئة القومرجعية تتبناها المؤسسة التعليميةنقاط م

هارات المطلوب أن ، تحدد فيها مجموعة المعارف والمجودة التعليم واالعتماد
ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها ، يكتسبها الخريج

    .الهيئة
  النقاط المرجعية .٣

مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 
وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في  ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 

   .تعليمية في ضوء النقاط المرجعيةمقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات ال
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  التعليميالبرنامج  .٤
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات و مجموعة من المقررات  

  .تخصص معين فيالخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
  المؤسسة التعليمية .٥

ى منح مؤهل علمي جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إل
  ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 

  النتائج التعليمية المستهدفة .٦
/ تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 

مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة 
  .لتعليميةا

  المعرفة والفهم  .٧
المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي 

ويعني الفهم  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 
  .  إدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية

  المهارات الذهنية  .٨
يشمل القدرة على تطبيق ٕادراكية تتضمن التفكير النقدي واإلبداع، و و  قدرات  تعليمية

  .إعادة بناء وتقييم المعلوماتو تحليل و 
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  المهارات المهنية  .٩
مجال ما بهدف التطوير  فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت

     .الذاتي التطوير وأ في المهنةالناجح 
  :المهارات العامة أو االنتقالية .١٠

في تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 
و هذه المهارات  .القدرات الذاتيةو تنمية  التعلم المستمرو التوظيف و  التعليم

التعلم  مع األرقام وو العمل في فريق والتعامل  على االتصالتتضمن القدرة 
  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين وو التواصل مع الذاتي 
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  قائمة المراجع المستخدمة :رابعا
  

 المعايير : العالي بالمجلس األعلى للجامعات برنامج تطوير التعليم
  . )٢٠٠٨(عية لكليات رياض األطفال األكاديمية القومية المرج

 لعلوم النفسية واقع و أفاق مناهج رياض األطفال و معايير الجودة و ا
 .معلمة الروضة و أدوارها و مهامهاإلعداد 

 المعايير األكاديمية خريجة كلية رياض : ورشة عمل كلية رياض األطفال
 .) ٢٠٠٦( القياسية المرجعية  راألطفال و تحديد المعايي

 وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في مصر : وزارة التربية والتعليم
)٢٠٠٨(. 
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