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عزيزي القارئ

ستسافر مع هذه الطبعة الثامنة من كتاب “مدخل إلى التعليم في الطفولة المبكرة” في رحلة ساحرة. إن 

التعليم في الطفولة المبكرة يعود بعوائد مجزية على شخص متخصص مثلك؛ هدفه صناعة الفرق من خالل عمله 

مع األطفال الصغار وأسرهم. بعد قراءة هذا الكتاب، سوف تزداد معرفتك عن األطفال صغار السن وأسرهم بشكل 

كبير، وستتعرف على المكونات العديدة لبرامج الطفولة المبكرة ذات النوعية عالية المستوى، ودور المعّلم في 

مرحلة الطفولة المبكرة؛ فماذا تتوقع وأنت تقرأ هذا الكتاب؟

WHO IS THIS BOOK FOR? من يخاطب هذا الكتاب؟

يبغون  والذين  مستقباًل،  أو  الحالي  الوقت  في  المتخصصين،  للمهنيين  موجه  التعليمي  الكتاب  هذا 

معرفة المزيد عن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتضمن هذا المجال العمل مع األطفال منذ مرحلة 

 Infant الرضاعة وحتى السنة الثامنة من العمر؛ وبذلك فإن هذا الكتاب يتضمن معلومات عن الطفل الرضيع

والطفل الدارج )في مرحلة الحبو( Toddler، وكذلك األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. وبشكل عام فإن 

هذا الكتاب موجه لألشخاص الذين يخططون للعمل أو يعملون حالياً في تعليم ورعاية األطفال صغار السن.

من الجدير بالذكر أن لهذا الكتاب صلة بأولئك الذين يشغلون أدواراً أخرى في برامج الطفولة المبكرة، 

كالعاملين في إدارتها، ومنسقي برامج التوعية الوالدية ومشاركة األسر، ومنسقي المناهج، ومستشاري تدريب 

العاملين وغيرهم.   

PHILOSOPHY الفلسفة

تم بناء هذا الكتاب على أساس فلسفة محددة تقوم على مبدأ أن مهمة المعلم الرئيسة في مرحلة 

الطفولة تكمن في تقديم برنامج داعم لتطّور األطفال صغار السن. ففي البرامج التي تتمحور حول الطفل 

فقط، والتي ُيسمح فيها لألطفال باإلختيار، تكون التعليمات واضحة ومنطقية؛ أما األنشطة فيتم تخطيطها 

بحيث تناسب اإلحتياجات الفردية للطفل داخل المجموعة، كما أنها تراعي خلفية األطفال الثقافية واألسرية، 

عالوة على وجود كبار يتمتعون بالحب ويّتسمون بالثبات؛ األمر الذي سيمّكن األطفال من اإلزدهار. ويمكن 

المبكرة أن تساهم بطريقة ال تضاهى في مساعدة األطفال على أن  الطفولة  الجيدة في مرحلة  للخبرات 

يصبحوا أشخاصاً يتحملون المسؤولية، ويراعون اآلخرين ويهتمون بهم. وسوف تجد انعكاس هذه السياسة 

خالل صفحات هذا الكتاب، وفي كل الفصول، وداخل كل موضوع.  
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CONTENT AND ORGANIZATION المضمون والتنظيم

يتضمن هذا الكتاب ستة أجزاء، موّزعة على ستة عشر )16( فصاًل. والغرض من هذه األجزاء الستة هو 

اإلجابة عن هذه األسئلة: “ما هو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؟” “من هم المسؤولون أو المشتركون 

في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة؟”، “ما أهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؟”، “وأين يتم تنفيذ 

التعليم في الطفولة المبكرة؟”، “وكيف يمكن تطبيق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؟” )ويتضمن هذا 

السؤال جزئين: جزء عن المنهاج، وجزء عن التوجيه guidance . إن لهذه األسئلة أهميتها في فهم جميع 

جوانب التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

هي  وما  المبكرة  الطفولة  في  التعليم  ميدان  عن  المزيد  تتعلم  سوف  عشرة،  الستة  الفصول  خالل 

الطفولة  التعليم في  المشاركين في منظومة  )الفصل األول(، وعن األطفال واألسر والمعلمين  إليه  الحاجة 

المبكرة )الفصول من الثاني إلى الرابع(، وتاريخ هذا المجال حتى يومنا الحالي، واألساس المنطقي-النظري 

المساءلة  وأهمية  الخامس(،  )الفصل  البرامج  من  محددة  أنواع  إلى  النظرية  تترجم  وكيف  يدعمه،  الذي 

والمعايير والتقويم في تنفيذ البرامج )الفصل السادس(، وأهمية البيئة المادية بإعتبارها مكان تنفيذ برامج 

ومضامين  الثامن(،  )الفصل  المنهاج  وتخطيط  الجداول  ووضع  السابع(،  )الفصل  المبكرة  للطفولة  التعليم 

الجداول كونها تدعم تطور اإلبداع، والتطور الجسمي والمعرفي واللغوي واإلجتماعي )الفصول 9 حتى الفصل 

13(، وتوجيه األطفال من خالل األعمال الروتينية اليومية واألنشطة الجماعية )الفصل 14(، وتوجيه السلوك 

اإلجتماعي الفردي لألطفال بما في ذلك التعامل مع السلوكيات الصعبة )الفصل 15(، ومساعدة األطفال على 

مواجهة الضغوط في حياتهم )الفصل 16(.

الطفولة  مرحلة  في  للتعليم  الرئيسة  العناصر  المعلومات عن  من  كبيراً  قدراً  تقدم  الفصول  إن هذه 

المبكرة والعمل مع األطفال األصغر سناً.

من النظرية والبحث إلى الممارسة والتطبيق

FROM THEORY AND RESEARCH TO PRACTICE

كما هو الحال في معظم المجاالت األخرى، فإن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يقوم على أساس 

أفكار نظرية ومفاهيم وبحوث تعطيها أساساً شمولياً وقوياً. وقد تم التطرق للعديد من النظريات الرئيسة 

في الفصل الخامس؛ والتي يشار إليها في الكتاب مع التأكيد بشكل خاص على ربطها بالناحية العملية للعمل 

مع األطفال الصغار. باإلضافة إلى ذلك فقد، تم توثيق العديد من الدراسات البحثية ذات الصلة خالل هذا 

بالتعليم في  الخاصة  العملية واألفكار  الممارسات  كثير من  إلى  العلمية  المصداقية  الكتاب، وذلك إلضافة 

مرحلة الطفولة المبكرة.

من ناحية أخرى، تم تضمين العديد من األمثلة الواقعية المتعلقة باألطفال الصغار ومعلميهم بشكل 

متكرر في هذا الكتاب للمساعدة على إضفاء المعنى على المعلومات النظرية والبحوث المقّدمة. وتساعد 
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هذه األمثلة على أخذ مضمون الكتاب، وخاصة الجانب النظري منه والمعلومات البحثية، بحيث تصبح حّية 

في وجودها. فعند قراءتك لهذا الكتاب، ورؤيتك أسماء مثل: “بياجيه”، و“إريكسون”، و“فيجوتسكي” سوف 

التعليم في  المدخل إلى  المؤثرين وبأفكارهم، فهم مناصرون أقوياء في  ألفة بهؤالء األشخاص  أكثر  تصبح 

الطفولة المبكرة، على اعتبار أن مساهماتهم تقّدم لنا أفكاراً تساعدنا في فهمنا لألطفال. 

WHAT’S NEW IN THIS EDITION? ما هو الجديد في هذه الطبعة؟

وهو  الثامنة  الطبعة  في  ا  مهمًّ شيًئا  الكتاب  هذا  من  السابقة  الطبعات  على  اطلعوا  الذين  سيالحظ 

 D.Melissa مشاركة مؤلفة جديدة مهمة بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي الدكتورة ميليسا برنهام

M Barnham التي زودتنا باحدث المعلومات في هذا المجال.

نتائج األبحاث وتطبيقاتها،  الدماغ وآخر  أضافت د. برنهام معلومات معمقة عن تطور االطفال وبنية 

والتفاعل من طلبة جامعات عدة، والذين وجدوا محاضراتها مشوقة وتثير  للتعليم  ونماذج شاملة معمقة 

التحدي كما أنها نشيطة وفاعلة في مجال التعليم العام، مع التزامها بتطبيق النظريات الفلسفية والخبرات 

العملية في التعليم في مرحلة الطفولة منذ الوالدة وحتى ُعمر الثامنة.

نسلط الضوء فيما يلي على ما هو جديد في هذه الطبعة. ستجد أن الطبعة الثامنةمحدثة بشغل جيد 

في مواقع عدة. كما أنها منظمة بشكل أفضل.

إليه  ما توصلت  أخر  المبكرة«  الطفولة  التعليم في مرحلة  إلى  الثامنة »مدخاًل  الطبعة  تتضمن هذه 

األبحاث من معلومات وإحصائيات وتغيرات في مجطال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتغني خبراتك 

في هذا المجال.

تبدأ جميع الفصول بأهداف تعلمية خاصة ومحددة مبنية على هرم بلوم )لتصنيف األهداف المعرفية(، 

تساعد هذه الخاصية  في تنظيم الفصول بشكل أفضل وربط األهداف بالمحتويات الفرعية للفصول وما جاء 

في معايير الجمعية الوطنية  للتعليم في مرحلة الطفولة )NAEYC( في برامد االعداد المهني المتخصصين 

في مرحلة الطفولة المبكرة .

	y في كل فصل في هذه الطبعة، يتم تقديم معلومات عن بعض أحدث Brain Storm العصف الذهني

األبحاث المتعلقة بتطور الدماغ، وكيفية وسبب إرتباط هذه األبحاث بالعاملين في التعليم في مرحلة 

الطفولة المبكرة. 

	y يسمى ما  وهو  والرياضيات  والهندسة  بالتكنولوجيا  العلوم  تدمج  شاملة  مناقشة  فصل  كل  يقدم 

STEAM, STEM ، الذي يتضمن اللغات باالضافة إلى العلوم سابقة الذكر.

	y مستمر خالل وبشكل  االتجاه  لهذا  مناقشات  هناك  سيكون  المستمر،  التكنولوجي  التطور  ولمواكبة 

فصول هذا الكتاب .
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	y العنف مناقشة  ذلك  على  األمثلة  من  الكتاب،  في  المدرجة  للموضوعات  وتفسيرات  إضافات  هناك 

وتأثيره في األطفال الصغار في الفصل )7(، وتأثيرات الكوارث الطبيعية الفصل )7( أيضاً، مناقشة مطولة 

لنظرية ليف فيغوشكي Lev Vygotsky  وأدوات الدماغ في الفصل )12(، وجرى إضافة منحى أو دليل 

دان غاترلزDan Gasrt rell منشئ المؤسسات االجتماعية والعاطفية للتعلم المبكر )CSEFEL( في 

الفصل )16(، وأمثلة على التحيز في الفصل )4(، وغيره الكثير.

	y.مناقشة ُمطّولة ومعلومات مرتبطة بالتطور التكنولوجي الحالي في الميدان ويستمر هذا في الفصول كلها

SPECIAL LEARNING FEATURES مالمح خاصة في التعّلّم

عند بدئك في قراءة هذا الكتاب سوف تقّدر بعض مالمحه والتي تم تصميمها لمساعدة القارئ على 

إتقان مادة الكتاب بأكبر قدر من الفعالية والدقة.

ُوِضعت عناصر خالل النص وفي نهاية الفصل باإلضافة إلى ذلك، هناك مالمح موجودة في كل فصل 

وكل هذه العناصر الخاصة تم تصميمها خصيصاً ألجل الطلبة داخل الفصل مثل ذلك الفصل الذي تنتمي إليه.

	y أهداف التعلم: يبدأ كل فصل بمجموعة من أهداف التعلم لمساعدتك في تعرف المواد الدراسية التي

ستجري تغطيتها في الفصل .

	y ك لمواجهة التي سوف ُتعدَّ توجد في بداية كل فصل مجموعة من األسئلة  أسئلة مفتاحية للفصل: 

المادة التي يغطيها ذلك الفصل. 

	y في بداية الفصل: يوجد في بداية كل فصل ملخص للمعايير التي ستتم مناقشتها )NAEYC( قائمة معايير

في الفصل، وتعمل هذه القائمة على تنبيهك إلى المعايير التي سيتم تغطيتها في كل فصل. 

	y يوجد في كافة أنحاء الكتاب أيقونة خاصة في هامش الكتاب :)NAEYC( أيقونة هامشية لمعايير

 .)NAEYC ( حيثما تكون هناك مناقشة لمعايير

	y في مستهل الفصل: كل فصل يبدأ باقتباس من DAP )إقتباس للممارسات المالئمة نمائيًا )تطوريًا

كتاب “الممارسات المالئمة نمائياً”  )DAP(؛ وذلك للتأكيد على أهمية هذا الموضوع. فالممارسات 

المالئمة نمائياً DAP تعّد أحد أهم المفاهيم في مجال التعليم في الطفولة المبكرة؛ وبالتالي فإن 

هذه اإلقتباسات تساعدك على الربط بين الممارسات المالئمة نمائياً وما تقرأه.

	y إضافة إلى ما ذكر أعاله، سوف تجد في الهوامش الموجودة :)DAP( أيقونة هامشية للممارسات المالئمة نمائيًا

في أنحاء الكتاب أيقونة خاصة تحدد تلك المواضيع التي ترتبط بالممارسات المالئمة نمائياً )تطورياً(. 

	y توجد أيقونة خاصة بالتنوع كي تحدد األماكن التي تمت مراعاة :)Diversity( أيقونة هامشية للتنوع

هذا الموضوع في الكتاب. وتعمل هذه األيقونة على توجيه إنتباهك إلى حقيقة أن النقاش في الكتاب 

يرتبط بالتنوع في الثقافة، أو التركيبة األسرية، أو اللغة، أو القدرات، أو النوع اإلجتماعي. 
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	y الهوامش في  الكتاب  الموجودة في هذا  للمفاهيم  المهمة  التعريفات  الرئيسة: وضعت  التعريفات 

ويتم  األزرق،  باللون  ُيعرض  سوف  الكتاب،  في  جديد  مصطلح  إلى  التطرق  يتم  فعندما  الخارجية. 

تعريفه في الهامش؛ األمر الذي سيسهم في تعزيز بعض المصطلحات الهامة المستخدمة في مجال 

الحروف  وبترتيب  أخرى  مرة  تظهر  التعريفات  جميع  أن  كما  المبكرة.  الطفولة  مرحلة  في  التعليم 

الموقع  على  وكذلك  الكتاب،  نهاية  في   glossary المصطلحات  بمسرد  الخاص  الجزء  في  الهجائية 

اإللكتروني الخاص بـ )CourseMate( على شكل بطاقات تعليمية.

	y ،نقاط مهمة أو مفتاحية: يوجد في الهوامش مع التأثيرات التنسيقية إطار للنقاط الرئيسة في الكتاب

وفي بداية كل جزء رئيس أو فرعي مهم، سوف تجد عبارة تلخيص من جملة أو اثنتين عن النقطة 

المهمة في ذلك الفصل. 

	y نظرة فاحصة: يقّدم كل فصل هذه الميزة؛ بحيث يعرض معلومات معّمقة عن موضوع ذي أهمية في

مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. 

	y ميدان في  العاملين  ذات عالقة ألحد  بقصة  يتعلق  ملمح  هناك  فصل  كل  في  الميدان:  من  قصص 

الطفولة المبكرة. وترّكز هذه القصص على موضوع يرتبط بالفصل؛ علماً أن القصص الشخصية تقدم 

فكرة حول ما يجعل من العمل مع األطفال أمراً ذا معنى لدى هؤالء العاملين في هذا المجال. 

	y هذا الملمح الجديد يربط ما بين أحدث أبحاث الدماغ والعمل مع :Brain Storm العصف الذهني

األطفال الصغار. 

	y العمل مع األسر: خالل كل فصل سوف تجد جزء يركز على واحدة من أهم المهام العملية للمعلمين

في مرحلة الطفولة المبكرة: التواصل، والتنسيق، والعمل مع األسرة. وتعمل هذه األقسام الخاصة على 

ربط موضوع كل فصل باحتياجات وإهتمامات األسرة. وهذه المالمح تظهر باإلضافة إلى الفصل الثالث 

والذي يرّكز بصفة خاصة على األسر التي يوجد فيها أطفال صغار السن؛ فالوالدين وباقي أفراد األسرة 

يعتبرون جزءاً حيوياً ومكماًل في برامج الطفولة المبكرة، ويّتجه التركيز على العمل مع األسرة في كل 

فصل إلى المساعدة في إلقاء الضوء وتدعيم هذا العامل. 

	y ملخص الفصل: يتم تقديم النقاط الرئيسة لكل فصل من خالل ملخص موجز في نهاية كل فصل من

أجل الدراسة والمراجعة.§ 

	y األسئلة الرئيسة: تم طرح أسئلة مهمة في نهاية كل فصل لمساعدة القارئ على التفّكر في المعلومات

المقّدمة في كل فصل واستطالع عالقتها بالموضوع بشكل أكبر. مع العلم أن بعض هذه األسئلة تعمل 

على إقتراح أنشطة من شأنها دعم فهمك للموضوع. 

	y ،الكتب ذلك  في  بما  اإلضافية  للمصادر  محّدثة  قائمة  توجد  فصل  كل  نهاية  في  اضافية:  مصادر 

الطفولة  مرحلة  في  بالتعليم  تتعلق  معلومات  على  تحتوي  التي  اإللكترونية  والمواقع  والمقاالت، 

المبكرة وعالقتها بموضوع الفصل.



هنالك العديد من األشخاص الذين يواصلون تقديم الدعم، وبذل الكثير من الجهد، والوقت، والموارد 

لتأليف ومراجعة كتاب “المدخل إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة“. ومن هنا، وبكل اإلمتنان أتقدم 

بالشكر والعرفان لمساندتهم، والتي بدونها لم يكن من الممكن الخروج بهذه الطبعة الثامنة من الكتاب. 

تشكر ايفا Eva  األصدقاء والزمالء مثل بيل ايفانس Bill Evans ، وسالي مارتين Sally Martin، وكولن 

 Sharon Rogers وشارون روجرز Penny Royce Rogers وبني روس روجرز ،Colleen Murray موراي

وليه ساندرز Leah Sanders وبرباثورنتو Barbara Thornton  وشيري وا Sherry Wough او كاثرين زمت 

Katherine Zinmet  وغيرهم الكثيرين الذين قدموا أفكاراً رائعة ودعماً كبيراً. وأشكر بصفة خاصة د. أليس 

هوينج، أستاذ  فخري في جامعة Syracuse، وذلك لدعمها المستمر وصداقتها، وبخاصة تعليقاتها واقتراحاتها 

التي ساعدت كثيراً.

وكما تقدم Melissa شكرها وعرفانها بالجميل ألسرتها، ولطلبة تعليم الطفولة المبكرة )ECE( الذين 

أغنوا معرفتها المهنية على مدى 17 عاماً مضت، كما تشكر د. إيفايمسي Dr. Eva Essa على التعاون والدعم 

والصداقة وما قدمته لها من فرص ال تعد وال تحصى ساعدتها في النمو والتطور المهني في هذا المجال.

وكذلك نشكر فريق التحرير من دار النشر SAGE على دعمهم وصبرهم ومساعدتهم لتطوير وانتاج 

 Jennifer جوفين  جنيفر   Kassi Rademski رادمسكي  كاسي  التخصيص،  وجه  على  هذه  الثامنة  الطبعة 

 Kelle Clarke كيلي كالرل ،Megan Markanich ميغان ماركانيك ، Zligabeth you اليزابيت يوم Jovin

وستيف سكوبل Steve Scoble نثمت جهودهم واهتمامهم بأدق التفاصيل التي أثرت هذا المنتج النهائي .

إضافة إلى ذلك أود أن أتقدم بالعرفان للمساهمات التي قدمها المختصون في مجال الطفولة المبكرة 

والذين يمكن أن ُتقرأ خبراتهم في الجزء الخاص للقصص من الميدان )Stories From The Field(، والتي 

 Becky وبيكي كارتر ستيل ،Amanda Bonzell تظهر في كل فصل من هذا الكتاب؛ وهم أماندا بونزيل

هايز  وجينا   ،Wendy Greenless لس  جرين  ووندي   ،Arryell Davis دافيز  وإرييل   ،Carter – Steele

مارسي   ،Natsumi Honsley هورسلي  وناتسومي   ،Maritza Herrera هيريرا  وماريتزا   ،Jenna Hayes

هوزيار – بهمرام Marcy Hosiea – Behmaram، وكولين كفازانيكا Colin Kvasanicka، وكاترين أوكزوبي 

Heike Rael، وشيري روبرتس Shari Roberts، وجلوريا رو دارتي، وليا  رايل  Kathryn Oxoby، وهيك 

ساندرز Leah Sanders، وماري سكوستر Mary Schuster، وجيمي سلبي Jamie Selby، وكورتني ستوتزمان 

.Courtney Stutzman
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وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان إلى المراجعين التالية أسماؤهم، والذين قدموا العديد من اإلقتراحات 

القّيمة.   

 Austin State المجتمعية  أوستن  جامعة   -  Stephen ستيفن   ،Lauren E. Burrowرو بو  لورين   -

.University

شانون كولتر Shannon Coulter - كلية مورباك مركز تطوير الطفولة.  -

.Tulane University جامعة توالن -Wendy P.Jung وندي جانغ  -

.Long Beach city college كلية طول الساحل - Donna Refanello دونارا  فانيلو  -

.Delta Collage جيل هاريسون – كلية دلتا  -

.Spring Hill Collge كلية سبرنقغ هل - Lois Silvenail لويس سيلفانيل  -

ليزا وايت Lisa White - كلية ايثنز التقنية.  -

وفي النهاية، أتمنى لك أيها القارئ النجاح في مسيرتك المهنية الحالية أو المستقبلية في مجال الطفولة 

أخصائيو  أن  حيث  والتطور.  للنمو  اإلمكانيات  من  العديد  وفيه  باإلثارة،  ومليئ  مهم  ميدان  فهو  المبكرة؛ 

الطفولة المبكرة يساهمون بشكل كبير في حياة األطفال الصغار، وأسرهم، وفي هذا المجال المهني؛ حظاً 

وفيراً.

Dr. Eva L. Essa   ـّا د. إيفا ل. إيس

Dr. Burnham    د. برنهام

Dr. Reno – Nevada   د. رينو – نيفادا



يسعدنا أن نقدم ألولياء األمور والتربويين وكل المهتمين بمرحلة الطفولة المبكرة ترجمة كتاب مدخل إلى 
التعليم في الطفولة المبكرة، حيث يشير مصطلح التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم الرسمي لألطفال 
الصغار من قبل أشخاص خارج نطاق األسرة أو في أماكن خارج المنزل. ويرتبط مفهوم »مرحلة الطفولة المبكرة« 
عادة بالفترة العمرية لما قبل الدراسة – حتى عمر خمس سنوات في معظم الدول. على الرغم من أن الرابطة الوطنية 

األمريكية لتعليم األطفال الصغار تربط »مرحلة الطفولة المبكرة« بالفترة العمرية قبل الثامنة.

يتالف هذا الكتاب من ستة اجزاء كالتالي:

الجزء األول: )ماذا( عن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

الجزء الثاني: )من( في تعليم الطفولة المبكرة

الجزء الثالث: )لماذا( التعليم في الطفولة المبكرة

الجزء الرابع: )أين( يكون التعليم في الطفولة المبكرة

الجزء الخامس: )كيفية( المنهاج في مرحلة الطفولة المبكرة

الجزء السادس: )كيف( يكون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة- روتينات اإلرشاد واألنشطة الجماعية.

بياجيه في  التربوي جان  العالم  ذلك  أكد على  كما  اللعب  المبكرة على  الطفولة  التعليم في مرحلة  يعتمد 
أبحاثه وفلسفته التربوية. من هنا نجد أن هذا الكتاب يتمحور حول »اللعب« فاألطفال يتعلمون بكفاءة عالية من 
خالل ممارسة األنشطة القائمة على اللعب كالمسرحيات الدرامية واأللعاب الجماعية والرسم والتشكيل بالمكعبات 
والموسيقى، إذ يحفز اللعب فضول األطفال وميولهم الطبيعية نحو »االكتشاف« و »التظاهر« و »التنبؤ« وبدمج ذلك 

مع الدروس التعليمية نحقق مستويات عالية من النمو.

يعتبر العاملون في برامج الطفولة المبكرة من معلمين وباحثين أولياء األمور من آباء وأمهات جزء ال يتجزأ 
من عملية التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، بل ويذهبون إلى أكثر من ذلك إذ يعتبرون اآلباء واألمهات 

المعلم األول واألمثل في هذه المرحلة.

كما يشير األدب التربوي إلى أن األطفال بحاجة إلى غذاء صحي متكامل كافي و إلى رعاية وتعزيز الشعور 
بالذات، كما هم بحاجة إلى روابط أسرية قوية وتعرف ثقافة ولغة األم حتى ينشأوا ويكبروا ليكونوا أفراد أسوياء 
الرعاية والتغذية  إلى  الذين يفتقرون  أصحاء عقليا ونفسيا واجتماعيا. حيث يظهر عكس ذلك تماما على األطفال 

الكافية، والتفاعل مع أحد الوالدين أو كليهما أو مقدمي الرعاية.

كما وال بد أن نتذكر بأن الساعات اإلضافية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تقلل من فوائده، إذ يحتاج 
الطفل إلى االهتمام والمودة والتحفيز والمشاركة في التخطيط لألنشطة األسرية حتى ينمو بشكل طبيعي، إن أكثر 

من ساعتين ونصف في اليوم ال تضيف كثيرا إلى نتائج نمو الطفل وخاصة عندما يسلب منه االتصال باألسرة.

وأخيرا أرجو أن يقدم لكم هذا الكتاب الخبرة النظرية والعملية للتعامل مع األطفال سواء كنتم آباء أو معلمين 
أو مشرفين في برامج الطفولة المبكرة فأطفال اليوم هم قادة المستقبل.

المترجمون

  Introduction  مقدمة


