
تعلمي اللغات املتاكمل مع احلياة 
اليومية ومالحظة األطفال يف 

مؤسسات رياض األطفال.
 معلومات لآلباء

ما هو نوع التأهيل الذي حتتاجه الكوادر يف تلك 
املؤسسات؟

لقد بدأت إعادة هيلكة تعلمي اللغات املتاكمل مع احلياة اليومية 
بالفعل يف الكثري من املؤسسات. ولتلبية املطالب املتغرية ُيكن 
تدريب الكوادر الرتبوية عىل أيدي أفراد معمتدين متخصصني 

يف نقل العلوم واملعرفة. وهذه الدورات التدريبية مدعومة من 
وزارة األرسة واألطفال والشباب والثقافة والرياضة لوالية مشال 
الراين-ويستفاليا. واهلدف مهنا هو مضان جودة الرعاية الهنارية 

لألطفال يف والية مشال الراين-ويستفاليا وحتسيهنا من خالل 
اجراءات التدريب والتعلمي املسمتر املناسبة. إذ أنَّ الكوادر 

الرتبوية يف تلك املؤسسات ترغب قدر املستطاع يف مرافقة 
طفلمك ودمعه.

لملزيد من املعلومات
كتالوج „تعلمي اللغات املتاكمل مع احلياة اليومية واملالحظة يف 

املرحلة المتهيدية قبل االلتحاق باملدرسة“
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تعترب القدرات اللغوية اجليدة يه الرشط الرئييس لملشاركة 
املجمتعية واالندماج وحتقيق املزيد من النجاح يف املدرسة 

والعمل. وبالتايل فإن الدمع املبكر وتعزيز التطور اللغوي لدى 
طفلمك يندرج مضن األولويات املهمة للعمل الرتبوي يف رياض 
األطفال واحلضانات التابعة لنا. حيث تشري املعارف احلالية 
املستندة إىل العمل واملامرسة العملية إىل أن التطور اللغوي 

لألطفال يتأثر يف املقام األول باحملادثات اليومية احملفزة تأثرًا 
إجيابًيا. ولذلك مفنذ األول من هشر أغسطس/آب لعام 2014 يمت 

تعلمي اللغة بصورة مزتايدة يف احلياة اليومية برياض األطفال.

ويك ُيكن تطبيق تعلمي اللغة املتاكمل مع احلياة اليومية بصورة 
تتوافق مع االحتياجات الفردية تمت مالحظة تطور اللغة لدى لك 

طفل منذ البداية. إن طفلك يتلك قدرات ومهارات جيب اكتشافها 
ودمعها واالسمترار يف تطويرها.

ويف إطار هذه العملية من األمهية القصوى مباكن إنشاء رشاكة 
ناحجة عىل املستوى التعليمي والرتبوي بني أولياء األمور والكوادر 

الرتبوية. وتظل البيئة األرسية يه املاكن األول الكتساب اللغة. 
ويساعد تبادل األفاكر واملعارف واخلربات واملوارد عىل حتقيق 

تفامه تربوي وتعليمي مشرتك.

من مه األطفال الذين يتلقون الدمع؟أولياء األمور احملرتمني،

يف إطار تعلمي اللغة املتاكمل مع احلياة اليومية حيظى مجيع 
األطفال منذ البداية بالدمع واملرافقة يف رحلة تطوير مهاراهتم 
اللغوية. وخالل ذلك ينصب تركزي الكوادر الرتبوية يف رياض 
األطفال واحلضانات عىل اهمتامات األطفال ومواردمه. وهبذا 
يتسىن للك طفل أن يتعرف عىل حمادثات وأغاين ومواقف 
ترتبط باللعب وغريها من األمور التحفزيية يف إطار حياته 

اليومية. عالوة عىل ذلك تمت مالحظة املهارات اللغوية للك األطفال. 
وهذا يستلزم احلصول عىل موافقة الوالدين عىل توثيق التعلمي 

)مبوجب املادة 13ب فقرة 1 من قانون تعلمي األطفال(. وتدخل هذه 
املعارف أيًضا يف صياغة وتصممي التعلمي اللغوي املتاكمل مع 

احلياة اليومية.

أما إذا اكن طفلك ال يذهب إىل أي روضة أطفال أو يف حال عدم 
موافقتك عىل مالحظة الكوادر الرتبوية لملهارات اللغوية لطفلك 
بصفة مسمترة يمت اختاذ اخلطوات التالية: يمت حتديد املستوى 

اللغوي لطفلك قبل التحاقه باملدرسة بعامني مبعرفة إدارة املدرسة 
)مبوجب املادة 36 الفقرة 2 من قانون املدارس(. وعند التأكد 

من رضورة دمع اللغة حيصل طفلك عىل اجراءات الدمع اللغوي 
املناسبة. وقد يمت ذلك بتجسيل طفلك يف إحدى رياض األطفال.

كيف تمت املالحظة؟

تمت مالحظة التطور اللغوي املصاحبة للتطوير والعملية التعلميية 
منذ العام الدرايس لرياض األطفال 2014/2015. واهلدف مهنا 
هو مرافقة التطور اللغوي ودمعه وتكييفه بصورة فردية وبالتايل 

البدء يف وقت مبكر قدر املستطاع.
تمت املالحظة يف احلياة اليومية بروضة األطفال من أجل التوثيق 
املسمتر للتطور اللغوي لدى طفلك. وتعمتد املؤسسات يف ذلك 
عىل مهنج مالحظة خمترب عملًيا. ولكن ال ُيكن هلذا املهنج أن 

حيدد ما إذا اكنت هناك حاجة إىل عالج التخاطب. وإذا اكن 
هناك أي احمتال لالحتياج إىل هذا العالج فسوف توصيمك 
الكوادر الرتبوية بعرض طفلمك عىل طبيب أطفال لبدء الدمع 

مبعرفة أخصايئ ختاطب أو أخصايئ عالج النطق.
ويك يصل اكتساب املعارف من أجل تعلمي اللغة الفردي الالحق 

إىل أعىل درجة ممكنة تقوم الكوادر الرتبوية بتكييف املالحظة 
وفًقا للحياة اليومية داخل روضة األطفال. وهنا حيتل التقيمي 

الوصيف وتقدمي املالحظات حول خطوات التطور احلالية لطفلك 
موضع الصدارة. كذلك ُيكن االستعانة بالتقيمي احلاسويب، 

حيث يحمس مبقارنة التطور اللغوي لطفلك مع التطور اللغوي 
لألطفال اآلخرين من نفس العمر ويف نفس مرحلة تعمل اللغة 
األملانية، لكنه ليس إجبارًيا. عند انهتاء رعاية طفلك يف روضة 
األطفال أو احلضانة ُتسملَّ إليك وثائق التعمل اخلاصة بطفلك 

)مبوجب املادة 13ب فقرة 2 من قانون تعلمي األطفال(. واليت 
تتضمن أيًضا أوراق مالحظة اللغة.
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