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 المعاٌٌر التخصصٌة 

 لمعلمة رٌاض األطفال

 التعلٌم لمعاٌٌر الدولٌة والنماذج األبحاث من بتوجٌه األطفال رٌاض المعاٌٌر التخصصٌة لمعلمات تطوٌر تم

 الوالٌات المتحدة األمٌركٌة – التدرٌس لمعاٌٌر الوطنً المجلس ذلن فً بما المبكرة، الطفولة مرحلة فً

 تتماشى معاٌٌر تطوٌر أجل من األخرى، واإلللٌمٌة الدولٌة وكذلن المعاٌٌر( المبكرة للطفولة المعاٌٌر العامة)

 العالم، مرتبطة بأدلة وشواهد على األداء. حول التدرٌس فً الممارسات وأفضل

 

 المحدد السٌاقمع  للتماشى أعاله المذكورة المعاٌٌر من أخرىوالتعدٌل على جوانب جوانب معٌنة تبنً   تم 

 الوثٌمة،فً  المذكورة ةالرئٌس المجاالت. األردن فً األطفال رٌاض معلمات واحتٌاجاتللمسار الوظٌفً 

تم  ولد)المعاٌٌر العامة(،  المعاٌٌر الوطنٌة لتنمٌة المعلمٌن مهنًٌا-المٌثاق الوطنً لمهنة التعلٌم  مع تتوافك

 المثال سبٌل على األطفال، رٌاض لمعلمات الخاصة لالحتٌاجات لإلستجابة الفرعٌة المجاالت مراجعة

 .الطفولة المبكرة مرحلة فًاألطفال  فً تنمٌة وتعلٌم التعلٌمٌة والممارسات النظرٌات إدراج

 أن إال الوثٌمة، هذه فً الموضحة بالمعاٌٌر اإللتزام على المعلمات جمٌع تعمل أن المهم من أنه حٌن فً 

 أًٌضا المهم من. العامة معاٌٌرلل امتدادًا تكون أن إلى وتهدف بمعلمات الروضة خاصة أدناه الواردة المعاٌٌر

 ذوي األطفال ذلن فً بما ،المتعلمٌن جمٌع احتٌاجات تلبٌة على والمدرة الدامجة الممارسات أن نوضح أن

 .أدناه رٌاض األطفال معاٌٌر جمٌع فً ضمنةمت اإلستثنائٌة الحاجات

ضمن مبادرة المراءة والحساب  RTI Internationalمنظمة آر تً آي الدولٌة من لبل هذه المعاٌٌر  أعدت

 للصفوف المبكرة. 
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 المجال الفرعً الرئٌس المجال

 التشرٌعات المتعلمة برٌاض األطفال من لوانٌن وأنظمة وتعلٌمات 1.1 رٌاض األطفال فً األردن .1
 

 االستراتٌجٌة والخطط الوطنٌة لتنمٌة الطفولة المبكرة 2.1
 

 معاٌٌر جودة خدمة رٌاض األطفال فً األردن  3.1
 

 اتفالٌة حموق الطفل  4.1
 

المعرفة األكادٌمٌة والتربوٌة  .2
فً رٌاض األطفال 

 )البٌداغوجٌة(

 الطفل بتطور لمعرفةا 1.2
 

 المبكر التعلٌم نظرٌات وفلسفة 2.2
 

 المحتوى  ومعرفة المناهج 3.2
 

 التعلم والتعلٌم .3
 

 نمائًٌا المالئمة الممارسات 1.3

 والتعلم التطور تمٌٌم 2.3

 األطفال بٌئة التعلم فً رٌاض .4
 

 والتفاعالت العاللات 1.4

 (والمواد والمكان الزمان) التعلم بٌئة وتنظٌم إدارة 2.4
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 رٌاض األطفال فً األردن. 1المجال األول: 

 وصف المجال: 

افهم   المعلماتكساب إ  اواتجاهاته ابها األردن والمتعلمة برٌاض األطفال، وااللتزام بها بممارساته التً ٌلتزمبالتشرٌعات والسٌاسات واالستراتٌجٌات واإلتفالٌات  ا واضح 

 مما ٌنعكس اٌجابا على األطفال والمدرسة والمجتمع. 

 المتعلمة برٌاض األطفال من لوانٌن وأنظمة وتعلٌماتالتشرٌعات  1.1المجال الفرعً األول: 

 ووعً.  بفاعلٌة هنمن أداء أدوار نااللتزام بالتشرٌعات الخاصة برٌاض األطفال لتمكٌنهعلى ن حثهالمعرفة و المعلماتإكساب التوصٌف: 

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة صةالمخت المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

  الموانٌن واألنظمة وفهم المعرفة
والتعلٌمات ذات العاللة بالعملٌة 

التعلٌمة والخاصة برٌاض 
 األطفال 

  المعرفة وفهم الموانٌن واألنظمة
والتعلٌمات ذات العاللة بالعملٌة 

 التعلٌمة والخاصة برٌاض األطفال
  تطبٌك الموانٌن واألنظمة

المتعلمة برٌاض والتعلٌمات 
 األطفال لتحمٌك الهدف المرجو

 منها 

  المعرفة وفهم الموانٌن
واألنظمة والتعلٌمات 
ذات العاللة بالعملٌة 
التعلٌمة والخاصة 
 برٌاض األطفال

  تطبٌك الموانٌن
واألنظمة والتعلٌمات 

المتعلمة برٌاض 
األطفال لتحمٌك الهدف 

 نهاالمرجوم
  تعزٌز لٌم االلتزام

بالموانٌن واألنظمة 
والتعلٌمات المتعلمة 

برٌاض األطفال ضمن 
 المجتمع المدرسً

  المعرفة وفهم الموانٌن
واألنظمة والتعلٌمات 
ذات العاللة بالعملٌة 
التعلٌمة والخاصة 
 برٌاض األطفال

  تطبٌك الموانٌن
واألنظمة والتعلٌمات 

المتعلمة برٌاض األطفال 
 لهدف المرجولتحمٌك ا

 منها
  تعزٌز لٌم االلتزام

بالموانٌن واألنظمة 
والتعلٌمات المتعلمة 

برٌاض األطفال ضمن 
 المجتمع المدرسً

  ابتكار طرق متعددة
لزٌادة وعً المجتمع 
بالموانٌن واألنظمة 
والتعلٌمات المتعلمة 

برٌاض األطفال وحث 
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المجتمع على االلتزام 
بالتشرٌعات الناظمة 
 لعمل رٌاض األطفال 

التشرٌعات المتعلمة ب لتزاماال  مؤشرات األداء 
 وتطبٌمها برٌاض األطفال

 لتزام بالتشرٌعات المتعلمة اال
 برٌاض األطفال وتطبٌمها

  المدرسة عن مدى  مدٌرةرضا
للتشرٌعات المتعلمة  المعلمةتطبٌك 

 برٌاض األطفال 

 لتزام بالتشرٌعات اال
المتعلمة برٌاض 
 األطفال وتطبٌمها 

   ًرضا المجتمع المدرس
 المعلمةعن مدى تطبٌك 

للتشرٌعات المتعلمة 
 برٌاض األطفال

 لتزام بالتشرٌعات اال
المتعلمة برٌاض األطفال 

 وتطبٌمها 
  فً  المعلمةمساهمة

رفع الوعً وحشد 
، التأٌٌد من المجتمع

وإلناعهم  والمعنٌٌن
بهدف ورؤٌة الوزارة 
 حول رٌاض األطفال 

  ًتمدٌر المجتمع المحل
 المعلمةوالمدرسً ألداء 

 

)السجل  السجالت اإلدارٌة  األدلة والشواهد 
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم( 

 السجالت اإلدارٌة 
  السجل السردي،  المعلمةسجل(

 الكتب الرسمٌة، شهادات التمدٌر( 

 السجالت اإلدارٌة 
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  مجتمات التعلم سجل
 المهنٌة

 الكتب الرسمٌة 
 

  السجالت اإلدارٌة
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  الوثائك المتعلمة
المبادرات واألنشطة ب

المجتمعٌة )مساهمة 
فً توعٌة  المعلمة

 المجتمع( 

 

 

 االستراتٌجٌة والخطط الوطنٌة لتنمٌة الطفولة المبكرةالمجال الفرعً الثانً: 

 المعرفة بالتوجه الوطنً فً مجال الطفولة المبكرة للنهوض بمطاع الطفولة.    التوصٌف:

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعرفة وفهم  المعرفة وفهم  ستراتٌجٌة تنمٌة المعرفة وفهم ا ستراتٌجٌة تنمٌة ا وفهم المعرفة المعاٌٌر 
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التعلٌم محور  –الموارد البشرٌة  التفصٌلٌة
 المبكر وتنمٌة الطفولة.

محور التعلٌم  –الموارد البشرٌة 
 المبكر وتنمٌة الطفولة.

 ستراتجٌة المتعلمة ممارسة بنود اال
  بجودة التعلٌم فً رٌاض األطفال 

ستراتٌجٌة تنمٌة ا
 –الموارد البشرٌة 

محور التعلٌم المبكر 
 وتنمٌة الطفولة.

  رفع الوعً حول محور
محور  –اإلستراتجٌة 

التعلٌم المبكر وتنمٌة 
ضمن المجتمع  الطفولة
 المدرسً

ستراتٌجٌة تنمٌة ا
 –ارد البشرٌة المو

محور التعلٌم المبكر 
 وتنمٌة الطفولة.

  ابتكار طرق متعددة
لزٌادة وعً المجتمع 

محور  –ستراتٌجة باال
 التعلٌم المبكر وتنمٌة

المدرسة  وحثالطفولة 
على  المحلً المجتمعو

  أهدافها  تحمٌكدعم 

بنود اإلستراٌجٌة المتعلمة تطبٌك   مؤشرات األداء 
  بأداء معلمة رٌاض األطفال 

 ستراتٌجٌة االلتزام ببنود اال– 
محور التعلٌم المبكر وتنمٌة 

الطفولة المتعلمة بجودة التعلٌم من 
 مثل بٌئة التعلم.

  المدرسة عن مدى  مدٌرةرضا
تجوٌد ولدرتها على  المعلمةالتزام 

  بٌئة التعلم فً رٌاض األطفال 

 جتمع المدرسً  رضا الم
 المعلمةعن مدى تطبٌك 

لبنود اإلستراتٌجٌة 
محور التعلٌم المبكر 

 وتنمٌة الطفولة 

  فً  المعلمةمساهمة
رفع الوعً وحشد 
التأٌٌد من المجتمع 

 -ستراتٌجٌةباالوإلناعهم 
محور التعلٌم المبكر 

 وتنمٌة الطفولة
  ًتمدٌر المجتمع المحل

 المعلمةوالمدرسً ألداء 
 

)السجل  السجالت اإلدارٌة  األدلة والشواهد 
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم(

 السجل  السجالت اإلدارٌة(
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم(
  السجل السردي،  المعلمةسجل(

 الكتب الرسمٌة، شهادات التمدٌر(

 السجالت اإلدارٌة 
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  مجتمات التعلم سجل
 المهنٌة

 الكتب الرسمٌة 
 

  السجالت اإلدارٌة
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  الوثائك المتعلمة
واألنشطة  بالمبادرات

المجتمعٌة )مساهمة 
فً توعٌة  المعلمة

 المجتمع( 
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 المجال الفرعً الثالث: معاٌٌر جودة خدمة رٌاض األطفال فً األردن 

 . تنمٌة وتعلم األطفال فً هذه المرحلةمعاٌٌر جودة التعلٌم فً رٌاض األطفال لتطوٌر بالمعرفة وااللتزام    التوصٌف:

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 نظمة والمعاٌٌر األوفهم  المعرفة
 المحددة لجودة التعلٌم.  

 نظمة والمعاٌٌر المعرفة وفهم األ
 المحددة لجودة التعلٌم.  

  ًتطبٌك معاٌٌر جودة التعلٌم  ف
 رٌاض األطفال. 

 نظمة المعرفة وفهم األ
والمعاٌٌر المحددة 

 لجودة التعلٌم.  
  تطبٌك معاٌٌر جودة

التعلٌم  فً رٌاض 
 األطفال.

  تعزٌز لٌم االلتزام
بمعاٌٌر جودة التعلٌم  

المتعلمة برٌاض 
األطفال ضمن المجتمع 

 المدرسً.

 نظمة المعرفة وفهم األ
والمعاٌٌر المحددة لجودة 

 التعلٌم.  
  تطبٌك معاٌٌر جودة

ٌاض التعلٌم  فً ر
 األطفال.

  تعزٌز لٌم االلتزام
بمعاٌٌر جودة التعلٌم  

المتعلمة برٌاض األطفال 
ضمن المجتمع 

 المدرسً.
  ابتكار طرق متعددة

لزٌادة وعً المجتمع 
حول األنظمة ومعاٌٌر 

الجودة فً رٌاض 
 األطفال 

تطبٌك المعاٌٌر المحددة لجودة   مؤشرات األداء 
 التعلٌم فً رٌاض األطفال.   

  ًتطبٌك معاٌٌر جودة التعلٌم ف
رٌاض األطفال وتوثٌك االلتزام 

 بها.
  المدرسة عن مدى  مدٌرةرضا

 جودةالتزام المعلمة بمعاٌٌر 
 التعلٌم.   

   ًرضا المجتمع المدرس
 ةعن مدى تطبٌك المعلم

لمعاٌٌر جودة التعلٌم فً 
 رٌاض األطفال. 

 لمعاٌٌر  ةتطبٌك المعلم
الجودة فً رٌاض 

 فال طاأل
 فً  ةمساهمة المعلم

رفع الوعً وحشد 
التأٌٌد من المجتمع حول 

التعلٌم فً  جودة معاٌٌر 
 رٌاض األطفال 

  ًتمدٌر المجتمع المحل
 والمدرسً ألداء المعلم
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)السجل  السجالت اإلدارٌة  األدلة والشواهد 
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم(

 السجل  السجالت اإلدارٌة(
، مدٌرةظات الالمصصً، مالح
 أدوات التمٌٌم(

  السجل السردي،  المعلمةسجل(
 الكتب الرسمٌة، شهادات التمدٌر(

 السجالت اإلدارٌة 
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  سجل مجتمات التعلم
 المهنٌة

 الكتب الرسمٌة 
 

  السجالت اإلدارٌة
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  الوثائك المتعلمة
المبادرات واألنشطة ب

المجتمعٌة )مساهمة 
فً توعٌة  المعلمة

 المجتمع( 

 

 المجال الفرعً الرابع : اتفالٌة حموق الطفل 

 تفالٌة حموق الطفل لتحسٌن وضع األطفال فً األردن. المعرفة وااللتزام وحشد الدعم ال   لتوصٌف:ا

 ألدلة والشواهدالمعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، وا

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 تفالٌة حموق اوفهم  المعرفة
 الطفل   

  تفالٌة حموق الطفل   االمعرفة وفهم 
  اتفالٌة حموق بنود مواد و تطبٌك

الطفل التً تمع ضمن مسؤولٌتها 
  كمعلمة رٌاض أطفال. 

  المعرفة وفهم إتفالٌة
 حموق الطفل   

  تطبٌك  مواد وبنود
اتفالٌة حموق الطفل 

التً تمع ضمن 
مسؤولٌتها كمعلمة 
 رٌاض أطفال.  

  تعزٌز لٌم االلتزام
 تفالٌة حموق الطفل با

ضمن المجتمع 
 المدرسً.

  المعرفة وفهم إتفالٌة
 حموق الطفل   

  تطبٌك  مواد وبنود
اتفالٌة حموق الطفل التً 

ع ضمن مسؤولٌتها تم
 كمعلمة رٌاض أطفال.  

  تعزٌز لٌم االلتزام
تفالٌة حموق الطفل  با

ضمن المجتمع 
 المدرسً.

 طرق  وتطبٌك ابتكار
متعددة لزٌادة وعً 

اتفالٌة المجتمع حول 
  حموق الطفل 

تطبٌك مواد وبنود اتفالٌة حموق   مؤشرات األداء 
 الطفل 

  تطبٌك مواد وبنود اتفالٌة حموق
الطفل من خالل أنشطة مع 

 األطفال. 
  المدرسة عن مدى  مدٌرةرضا

  تطبٌك مواد وبنود
 اتفالٌة حموق الطفل 

   ًرضا المجتمع المدرس
 المعلمةعن مدى تطبٌك 

 وبنود  تطبٌك مواد
 اتفالٌة حموق الطفل.

 فً  ةمساهمة المعلم
رفع الوعً وحشد 
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لمواد وبنود اتفالٌة  المعلمةتطبٌك 
 حموق الطفل  

لمواد وبنود اتفالٌة 
 حموق الطفل 

التأٌٌد من المجتمع 
وإلناعهم بمواد وبنود 
 اتفالٌة حموق الطفل 

  ًتمدٌر المجتمع المحل
 المعلمةوالمدرسً ألداء 

 

)السجل  السجالت اإلدارٌة  األدلة والشواهد 
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم(

  السجل  اإلدارٌةالسجالت(
، مدٌرةالمصصً، مالحظات ال

 أدوات التمٌٌم(
  السجل السردي،  المعلمةسجل(

 الكتب الرسمٌة، شهادات التمدٌر(

 السجالت اإلدارٌة 
)السجل المصصً، 

، مدٌرةمالحظات ال
 أدوات التمٌٌم(

  سجل مجتمات التعلم
 المهنٌة

 الكتب الرسمٌة 
 

  السجالت اإلدارٌة
)السجل المصصً، 

، مدٌرةات المالحظ
 أدوات التمٌٌم(

  المبادرات واألنشطة
المجتمعٌة )مساهمة 

فً توعٌة  المعلمة
 المجتمع( 
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 المجال الثانً:  المعرفة األكادٌمٌة والتربوٌة فً رٌاض األطفال )البٌداغوجٌة(

 وصف المجال: 

ا فً تنمٌة الطفولة  تالفاعال رٌاض األطفال معلمات ظهرت    عن فضال   ؛التخصصات األكادٌمٌة ذات العاللةبمحتوى وافرة ومعرفة  ،النظرٌة هاوأسس المبكرة،معرفة وفهم 

 . األولىالتطبٌك الفعال ألسالٌب مالئمة نمائٌ ا ومتمحورة حول الطفل لدعم التطور والتعلٌم فً السنوات 

 الطفل بتطور لمعرفةا .1المجال الفرعً األول: 

 مراحل خالل طفل كل فٌه ٌتطور الذي الولت فً. واللغة ،(والكبٌرة الدلٌمة)واالجسدي الحركً  والمعرفً، العاطفً، رئٌسة، وتشمل: االجتماعً مجاالت 4 عبر األطفال طورتالتوصٌف: 

 لكل الشمولً التطور دعم وكٌفٌة ،عمٌمًا للتطور فهًما الفاعالت المعلمات متلنت. واضح المسار لتطور المهارات فً مختلف المجاالت النمائٌة محدد إال أن هنان تسلسل التطورٌة بسرعته،

 والثمافٌة االجتماعٌة العوامل كذلن والمجتمع، أولٌاء األمور مثل األطفال، وتطور تعلم على تؤثر التً المتعددة التأثٌرات الفاعالت اتالمعلم فهمت ذلن، إلى باإلضافة. وجه أفضل على طفل

 .المبكرة والخبرات تشكل التطور التً المتنوعة واللغوٌة

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد 

 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 وفهًما أساسٌة معرفة ظهرت 
 ذلن فً بما) النمائٌة للمجاالت

والمسار  المهارات، تطور
 ،(والمحطات البارزة المتولع،

 واحتٌاجات والخصائص،
 تتراوح الذٌن) الصغار األطفال
 عن فضال ،( 6-5 بٌن أعمارهم

 تؤثر التً المتعددة العوامل فهم
 خصائص) التطور والتعلم فً

 المتنوعة والمجتمع العائلة
لتصادي والوضع االجتماعً اال

 واللغوٌة الثمافٌة والعوامل
 (وغٌرها

 

 والفهم لتطور الطفل  المعرفة طبكت
المبنً على نتائج البحوث 

 التطورٌة، المجاالت)
 والتمدم/التطور النمائً،

 تمدٌم خالل من( والتأثٌرات
 وتتمحور مالئمة نمائًٌا ممارسة

 .الطفل حول

 تعلم لدعم أولٌاء األمور عمل معت 
 وخارج داخل وتطورهم األطفال
 (المنزل فً) الدراسً الصف

 

 بفاعلٌة حللوت طبكت 
 بتطور المتعلمة المعرفة
والعوامل المؤثرة  الطفل

ونتائج  فً التطور،
 تمدٌم خالل من البحوث
 الممارسات أفضل

 بما األدلة، إلى المستندة
 الممارسة ذلن فً

 الناحٌة من المالئمة
 والمتمحورة النمائٌة
 .الطفل حول

 بكل  عمٌمة معرفة ظهرت
 طرق تبنىوت طفل 

ولدرة  تدرٌس متماٌزة
 األطفال تعلم على تسمٌل

 لتلبٌة المجاالت عبر

 معرفة ةمتلن المعلمت 
ومعممة فً  متخصصة

 تطور الطفل،
ونتائج  والتأثٌرات،
 بفاعلٌة طبكوت البحوث،

 المعرفة المتراكمة
 تعلم خبرات لضمان
 األطفال لجمٌع نوعٌة

 المدارس ؤكد على أنت 
 تنشىء والمجتمعات

 التطور تعزز بٌئات
 لألطفال الشمولً
 .الصغار

 فً  حشد الدعم ت
 والمجتمعات المدارس
 لالستثمار المحلٌة
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 جمٌع احتٌاجات
 المتعلمٌن.

 متبادلة  عاللات بنًت
 أولٌاء األمور مع لوٌة
 األطفال تعلم لدعم

 وخارج داخل وتطورهم
 فً) الدراسً الصف
 المنزل(

 

 الخدمات فً المستمر
 لدعم المبتكرة والبرامج

 وتعزٌز تنمٌة الطفل
على  إلٌجابٌة التأثٌرات

ومنذ  األطفال جمٌع
 أو داخل سواء ،الوالدة
 .المدرسة خارج

 لوٌة شراكات تمكٌن 
وأولٌاء / المجتمعات بٌن

 لدعم والمدرسة األمور
 تطور الطفل وتعلمه

 وخارجها المدرسة داخل
 

 الممارسات فً معرفة ظهرت  مؤشرات األداء 
 الصفٌة

  فردٌة الطفل ل فهًما ظهرت 

 وتطبٌك معرفة ولدرة على ظهرت 
 الصف. الممارسات األفضل داخل

 فردٌة الطفلل فهًما ظهرت 
  األمورأولٌاء مشاركة  

 معرفة ولدرة  ظهرت
 وتطبٌك على

الممارسات األفضل 
 الصف. داخل

 فردٌة ل فهًما ظهرت
 الطفل

  األمورأولٌاء مشاركة  
 من ضع مجموعةت 

التً تتحدى  األهداف
لدرات األطفال والمابلة 

  للتحمٌك. 

  مشاركة أولٌاء األمور 
 المحلٌة والمجتمعات

 ممدمً مع الشراكات 
 الخدمات

 فً االستثمار زٌادة 
 الممدمة الخدمات
 لألطفال

  المشاركة فً إجراء
 البحوث

 على المبادرة أخذت 
 المدرسة مستوى

 للطفل الخدمات تحسٌن( 
 على بشكل تكاملً(

 المدرسة مستوى

 المعلمة ملف  األدلة والشواهد 
 الدروس خطط 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 السجالت اإلدارٌة 
 بطالة الطفل التطورٌة 

 الدروس خطط 
 السجالت اإلدارٌة 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 بطالة الطفل التطورٌة 

 الدروس خطط 

 ملف الطفل )أعمال 
األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

 المصصً(
 موثمة نجاح لصص 
 ملف الطفل )أعمال 

األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

  آراء المعلمةملف( 
 واألسرة األطفال

والمجتمع، نتائج البرامج 
 التجرٌبٌة(

 المدرسٌة  التمارٌر 
  أعمالملف الطفل( 

األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

 المصصً(
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 المصصً(
 بطالة الطفل التطورٌة 

 

 موثمة نجاح لصص 
 بطالة الطفل التطورٌة 

 

 

 

  المبكر. التعلٌم نظرٌات وفلسفةالمجال الفرعً الثانً: 

 النظرٌات من واسعة لمجموعة نوفهمه نمعرفته الفاعالت المعلمات ظهرت  . أفضل بشكل وتطورهم األطفال تعلٌم كٌفٌة لفهم أساسًٌا إطاًرا المبكرة الطفولة وفلسفة نظرٌات توفر   التوصٌف:

 الثمافةالخاصة ب فٌغوتسكً  ونظرٌة لبٌاجٌه، التطور المعرفً ونظرٌة إرٌكسون، خصائًلأل التطور النفسً االجتماعً نظرٌة مثل والتطور النمائً، المبكر التعلم حول التأسٌسٌة والفلسفات

والتطور فً مرحلة الطفولة  مجال التعلم فً األدلة على المائمة واألبحاث الناشئة بالنظرٌات تالفعاال اتالمعلم هتمت ذلن، إلى باإلضافة. األخرى والتعلم السلون ونظرٌات االجتماعٌة،

 .بالممارسات واالرتماء والتمٌٌم والتأمل التخطٌط أجل من المبكرة

 والشواهدالمعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 والفهم األساسٌة المعرفة ظهرت 
 الطفولة وفلسفات لنظرٌات
 بٌاجٌه، مثل ، المبكرة

...  مونتٌسوري ، فٌجوتسكً
 الربط على المدرة ظهروت ، إلخ
 والممارسة النظرٌة األسس بٌن
 الروضة بمنهاج ٌتعلك فٌما

 فً للتعلٌم األردنٌة والمعاٌٌر
 .األطفال رٌاض مرحلة

 على نتائج المبنٌة المعرفة تطبٌك 
 وفلسفات نظرٌات وفهم البحوث
 تنمٌة ومعرفة المبكرة، الطفولة
ردنٌة للتعلٌم األوالمعاٌٌر الطفل،

 أجل من فً رٌاض األطفال
 الفعالة. ضمان الممارسات

 المستجدات من البحوث  تواكب
 واألدلة فً مجال الطفولة المبكرة. 

 فهمتو المعرفة تستخدم 
 وفلسفات نظرٌات
 المبكرة، الطفولة
 الطفل تنمٌة ومعرفة

األردنٌة فً  والمعاٌٌر
رٌاض األطفال من أجل 

 ضمان الممارسة
 الفعالة.

 نتائج البحوث  تبنىت
 والممارسات الفضلى

 التدرٌس أسالٌب لتطبٌك
 التً والفعالة كرةالمبت
 جمٌع احتٌاجات تلبً

 المتعلمٌن.

 عن بجهد هادف بحثت 
 المعرفة، لتوسٌع فرص

  األسالٌب، وتحدٌث
 من الممارسات وتحسٌن
 الحالٌة البحوث خالل

 متخصصة معرفة الدٌه 
ولدرة على  ومعممة

 تطبٌك نظرٌات
 المبكر، التعلم وفلسفات

 وكذلن لدرة على إجراء
 أفضل وتطبٌكالبحوث 

 على المائمة الممارسات
 احتٌاجات لتلبٌة األدلة
 المتعلمٌن. جمٌع

 تحلٌل فً الزمالء مودت 
 من والبحوث النظرٌات

التعلم  أجل ممارسات
والتعلٌم المبتكرة 

 والفعالة. 

 وصول  ضمنت
 الموارد إلى المعلمات
 وتطبٌك المعرفة لتعمٌك
 النظرٌة األسس

 على المائمة واألبحاث
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 ٌتعلك فٌما األدلة والدالئل.
 المبكر التعلم بمعاٌٌر

 وأهداف المنهاج.

 فً بالنظرٌات ظهرمعرفةت  مؤشرات األداء 
 الصفٌة الممارسات

 بالنظرٌات، معرفة ظهرت 
 الصفٌة فً الممارسة والبحوث

 

 المعرفة هرتظ 
 والبحوث بالنظرٌات

 فً واالبتكارات
 الصفٌة الممارسة

 

 تٌسر تدرٌب تساهم و
 وفر لهموت المعلمات
  الموارد

 ساهم فً إجراء ت
 البحوث

 

)المالحظة  المعلمة ملف  األدلة والشواهد 
 الصفٌة، والتمٌٌم( 

  السجالت اإلدارٌة 
  خطط الدروس 

 

 المالحظة الصفٌة،  المعلمة ملف(
 والتمٌٌم( 

  السجالت اإلدارٌة 
 خطط الدروس 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 المالحظة  المعلمة ملف(
 الصفٌة، والتمٌٌم( 

  السجالت اإلدارٌة 
 خطط الدروس 

األطفال،  ملف الطفل )أعمال
وأدوات المالحظة، السجل 

 المصصً(

  موثمةلصص نجاح 

  تمارٌر التدرٌب 
  السجالت اإلدارٌة 
  تمارٌر تجرٌب البرامج 
 موثمة لصص نجاح 
 تمارٌر البحوث 

 

 المحتوى  ومعرفة المناهجالمجال الفرعً الثالث: 

جتماعً، المعرفً، الجسمً الصحً، الجمالً(، اال -ومجاالتها )الدٌنً، اللغوي، االنفعالًمحاور الرئٌسة لمنهاج رٌاض األطفال الب ومعرفة فهًما الفاعالت المعلمات ظهرت   التوصٌف:

والمسار  التأسٌسٌة المهارات رٌاض األطفال ما هً فً المعلمات درنت من المهم أن. فعالة أنشطة ٌومٌة وتنفٌذ لتصمٌم( األكادٌمٌة ضمن التخصصات) رٌاض األطفال مناهج بمحتوىو

 .والمدرات المعرفة من مختلفة بمستوٌات الروضة إلى األطفال سٌدخل حٌث أفضل، وتطورهم بشكل األطفال تعلم دعم أجل من مجال من مجال التطور كل فً المتولع

 

 التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهدالمعاٌٌر 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

   للمحتوى أساسًٌا فهًما ظهرت 
 عبر والمهارات والمعارف

 األكادٌمٌة التخصصات
 التً التطورٌة والمجاالت
)الدٌنً،  بتدرٌسها سٌمومون

جتماعً، اال -اللغوي، االنفعالً

   المحتوى  طبكت حدث معرفتها وت
 الفعال التنفٌذ أجل من المعرفً
 معاٌٌر لتحمٌك الروضة لمنهاج

 رٌاض األطفال.

 صف  فً ٌدخل طفل كل أن ت درن
 من متفاوتة بدرجات الروضة

   متخصصة معرفة ظهرت 
 ولدرة على تطبٌك
 المحتوى المعرفً،

 األنشطة وتنفٌذ وتصمٌم
  لضمان المنهجٌة،

 المنهاج، تحمٌك أهداف

   متخصصة معرفة ظهرت 
 ولدرة على تطبٌك
 المحتوى المعرفً،

 األنشطة وتنفٌذ وتصمٌم
  لضمان المنهجٌة،

 المنهاج، تحمٌك أهداف
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المعرفً، الجسمً الصحً، 
 الجمالً(

 

 أسالٌب ستخدموت والخبرة المعرفة
 التعلم لتسمٌلمختلفة 

 

 المبكر، التعلم ومعاٌٌر
 االحتٌاجات وتلبٌة
 األطفال. لجمٌع النمائٌة

مثال على المجال 
 المعلمة تعمل)اللغوي 

على تحمٌك الطفل وعًٌا 
صوتًٌا لما ٌسمع، 
مستجٌبًا للمحتوى 

المسموع، معبًرا عن 
أفكاره ومشاعرة 
باستخدام مفردات 

 ومستخدًمامتنوعة، 
المواد المطبوعة مشكاًل 

وعًٌا كتابًٌا للمواد 
المطبوعة استعدادًا 

لتطوٌر مهارات ما لبل 
المراءة، مطوًرا وعًٌا 
 لمحتوى النص، مكتسبًا

ات، ومطوًرا لدرة مفرد
   على الكتابة(.

   ظهر لدرة على تطبٌك ت
استراتٌجٌات تسمٌل 

 لتلبٌة بفاعلٌةالتعلٌم 
 متعلم. كل احتٌاجات

   المبتكرة األدوات دمجت 
 لدعم واالستراتٌجٌات

 التعلم.
 المعرفة نطاق وسٌعت 

 بمحتوى المناهج
 الممارسات وأفضل

 لتصل إلى أولٌاء األمور
 فً األطفال تعلم لدعم

 المنزل.
 

 المبكر، التعلم ومعاٌٌر
 االحتٌاجات وتلبٌة
 األطفال. لجمٌع النمائٌة

   بٌك ظهر لدرة على تطت
استراتٌجٌات تسمٌل 

 لتلبٌة بفاعلٌةالتعلٌم 
 متعلم. كل احتٌاجات

 موارد عن بحثت 
 من كل لدعم مبتكرة
 فهم المحتوى تعمٌك

توفٌر  وأٌضا المفاهٌم/
 فرص تتحدى لدرة

األطفال لتحمٌك  جمٌع
 .أهداف المنهاج

   المعلمات  وتدعموجه ت 
 فً التخصص لتعمٌك

 المحتوى المعرفً 

 مستوى على عملت 
 التنفٌذ لتحسٌن المدرسة
 المناهج لمحتوى الفعال

 والمعاٌٌر واألهداف
 المعرفة نطاق وسعت 

 والمحتوى بالمناهج
 الممارسات وأفضل

 لتصل إلى أولٌاء األمور
 تعلم لدعم والمجتمعات

 المدرسة. خارج األطفال
 

 بالمحتوى وفهًما معرفة ظهرت    مؤشرات األداء 
 فً المبكر التعلم ومعاٌٌر

   المعرفة تطبٌك ظهر المدرة على ت 
 الصفٌة الممارسة فً

   على المدرة ظهرت 
 المعرفة تطبٌك

   على المدرة ظهرت 
 المعرفة تطبٌك
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 الصفٌة الممارسة

   العام بمنهاج  اإللمام ظهرت
 األردنً األطفالرٌاض 

 

   فهًما بمنهاج رٌاض األطفال ظهرت 
 األردنً

 فً المتخصصة
 الصفٌة الممارسة

   اإللمام التام  ظهرت
 بمنهاج رٌاض األطفال

 األردنً
   الوعً رفع فً ساهمت 

معرفة  وتوسٌع
وأولٌاء  الزمٌالت

األمور بالمناهج 
 ومحتواه .

 فً المتخصصة
مدم الصفٌة، وت   الممارسة

وى تالدعم على المس
 المدرسً.

 التدرٌب  تساهم وتٌسر 
   الوعً رفع فً ساهمت 

معرفة أولٌاء  وتوسٌع
األمور والمجتمع 
المحلً بالمناهج 

 ومحتواه.
 

 المدرسة سجالت  األدلة والشواهد 
  الدرس خطط 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 بطالة الطفل التطورٌة 

 المدرسة سجالت 
 الدرس خطط 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 األطفال( فعل المصصً، رد

 بطالة الطفل التطورٌة 

 المدرسة سجالت 

 الدرس خطط 

 ملف الطفل )أعمال 
األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

 المصصً(
 موثمة النجاح لصص 

 بطالة الطفل التطورٌة 
  تمارٌر جلسات رفع

الوعً/ السجالت 
 اإلدارٌة 

  تمارٌر مجتمعات التعلم 
 

  تمارٌر التدرٌب 
 المدرسة سجالت 
 البرامج تمارٌر تجرٌب  
 موثمة النجاح لصص 
  تمارٌر جلسات رفع

الوعً/ السجالت 
 اإلدارٌة 

 تمارٌر التمٌٌم 
 

 

 

 

   

 

 

 المجال الثالث:  التعلم والتعلٌم
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 وصف المجال: 

ستراتجٌات مالئمة نمائٌ ا إلى إباإلضافة  المتماٌزة التعلٌمٌة األسالٌب من واسعة مجموعة تالفاعال رٌاض األطفال معلمات ستخدمت الطفل، نمو وفهم معرفة من انطاللا

ا فً النواحً العاطفٌة واإلجتماعٌة واألكادٌمٌةاألطفال وتعزز وتسمل تعلمهم حتٌاجاتإتلبً  والتً ومناسبة لعمر الطفل  درنت المثال، سبٌل . على، وتدعم تمدم األطفال لدم 

 اتالمعلم درنت كما. والتطور التعلم على كبٌر إٌجابً تأثٌر له الطفل حول ومتمحورة اللعب على لائمة أنشطة توفٌر فإن وبالتالً، اجتماعً، التعلم أن تالفاعال اتالمعلم

. وأسرهم األطفال مع لوٌة وعاللات شراكات على بناء المعلماتعمل وتعلمهم، وبناء على ذلن تاألطفال  تجارب وتشكٌل دعم فً أولٌاء األمور لعبهٌ الذي الدور أهمٌة

 .لتأمل وتمٌٌم الممارسات األطفال تعلم لمرالبة المستمرة التكوٌنً التمٌٌم ستراتٌجٌاتا بتضمٌن اتالمنجز اتالمعلم مومت واألثر، الفعالٌة ولمٌاس ذلن، إلى باإلضافة

 . الممارسات المالئمة نمائٌ ا1المجال الفرعً األول: 

ستطٌع وجه، كما ت أفضل على والتعلمٌة النمائٌة احتٌاجاته لدعم ومستواه التطوري لعمرالطفل المالئمة والموارد واألدوات كٌفٌة استخدام االستراتٌجٌات تالفاعال اتالمعلم فهمتالتوصٌف: 

 .المتعلمٌن جمٌع األهداف مع وتحمٌك لتحدٌد االستراتٌجٌات مواءمة اتالمعلم

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

   ستراتٌجٌاتبا المعرفة ظهرت 
 احتٌاجات لتلبٌة الفعالة التدرٌس
 المتعلمٌن جمٌع

 استخدام على المدرة ظهرت 
 المناسبة التدرٌس استراتٌجٌات

 التطور لدعم الصف فً نمائًٌا
والوظائف  ،االجتماعً االنفعالً

 واللغة الذاتً، والتنظٌم التنفٌذٌة،
 المهارات من وغٌرها الشفهٌة
 المتعلمة الحاسمة األساسٌة

 ونتائج ستعداد المدرسًباال
 .التعلم

 ظهر وعًٌا بأهمٌة الشراكة بٌن ت
األمور،  وأولٌاءالمدرسة 

والتشبٌن مع األهل لدعم تعلم 
 األطفال وتطورهم

 

 للتدرٌس والفهم المعرفة طبكت 
المالئمة  والممارسات الفعال
 التً االستراتٌجٌات مثل نمائًٌا،
 تعتمد والتً الطفل حول تتمحور

 المهارات تطوٌر لدعم اللعب على
الضرورٌة،  العاطفٌة االجتماعٌة

 والتنظٌم والوظائف التنفٌذٌة،
 من وغٌرها واللغة الذاتً،

 العاللة ذات األساسٌة المهارات
 .التعلم بمخرجات

 بٌن التمٌٌز على المدرة ظهرت 
 وأشكال التعلٌمٌة االستراتٌجٌات

 المجموعة التعلم ضمنمثل  التعلم،
 الصغٌرة والمجموعة الكاملة،

 بٌن للتفاعل وافرة فرص)
 التعلم لتعزٌز وأنشطة( األلران
 االستعداد ومهارات المستمل
 .للمدرسة

 تسمٌل التعلٌم، على المدرة ظهرت 
 أو التوجٌه من ٌكفً ما توفٌر أو

 مجموعة بفاعلٌةنفذ ت 
 من واسعة

المالئمة  االستراتٌجٌات
 تتمحور والتً نمائًٌا،
 والمستندة الطفل، حول
 لتلبٌة اللعب إلى

 جمٌع احتٌاجات
 المتعلمٌن.

 بٌن فعال بشكل مٌزت 
 التدرٌس، استراتٌجٌات

 المثال، سبٌل على
 من مزٌج استخدام

األنشطة وأشكال التعلم 
الموجهة من  واألدوات

وأخرى  المعلمةلبل 
موجه من لبل الطفل 
لتسمٌل تعلم الطفل 

 وبناء وتطوره،
 المدرسً االستعداد
 ائفوالوظ الالزم،

 المعرفة ستخدمت 
 وخبرة المتخصصة

 فً الصف فً التدرٌس
 لمجموعة الفعال تنفٌذ

 من واسعة
 التعلٌمٌة االستراتٌجٌات

والمالئمة  المتماٌزة
 حول المتمحورة) نمائًٌا
 على والمائمة الطفل
شطة المائمة ، واألناللعب

على االستفسار، 
ستراتٌجٌات واإل

لدعم  الالزمة (المدمجة
التطور ضمن المجاالت 
النمائٌة وربطها بمعاٌٌر 

ومحتوى المنهاج  التعلم
بطرٌمة شمولٌة تكاملٌة 

 المهارات دعم وأشكال
 العاطفٌة، – االجتماعٌة
 التنفٌذٌة، والوظائف
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 من األطفال ٌتمكن بحٌث ، الدعم
 من أعلى مستوى إلى الوصول

ٌمكن أن  والمدرات مماالفهم 
  ٌحمموه بمفردهم 

 لمشاركة  متعددة أسالٌب ٌستخدم
 تعلم دعم أولٌاء األمور فً

دعم  لضمان وتطوٌرهم، األطفال
الممارسات الفضلى خارج 

 المدرسة. 
 
 

 والمهارات التنفٌذٌة،
 بنتائج المتعلمة األخرى
 .التعلم

 ِّر عملت  لضمان كمٌس 
الموجهة  األنشطة نجاح

 على من لبل األطفال،
خالل : المثال سبٌل

 عمل األطفال ضمن
 مجموعة العمل

 األركان أو الصغٌرة
 ٌالحظ التعلٌمٌة،
 أنشطة وٌمارس المعلمة
 تعدٌل أو لتوسٌع
 لتلبٌة األنشطة
 األطفال. احتٌاجات

 دمج على المدرة ظهرت 
المجاالت  عبر التعلم

 واستخدام النمائٌة
 متعددة استراتٌجٌات
 لتعزٌز التخصصات

 وتطورهم األطفال تعلم

 لوٌة عاللات رتطو 
أولٌاء  مع ومتبادلة
تنمٌة وتعلم  لدعم األمور
 أفضل بشكل الطفل
 الصف. وخارج داخل

 

 الذاتً، والتنظٌم
 األساسٌة والمهارات
 فً للنجاح األخرى
 .وخارجها المدرسة

 زمٌالتها وجهتدعم وت 
 اخبرته إلى استناداً 

 داخل الصف.
 التدخالت وتطبك  دعمت

التً تعزز تنفٌذ التعلم 
والتعلٌم المالئم نمائًٌا 

 الصفوف مستوى على
 والمدرسة.

 مع الشراكات طورت 
 أولٌاء األمور
 المحلٌة والمجتمعات

 لدعم األنظمة لتعزٌز
 فً الطفل وتطوره التعلم
 المدرسة من كل

أولٌاء  ودعم والمنزل،
 على للحصول األمور
 إضافٌة خدمات
 .لألطفال

 
 

 خالل أساسٌة من معرفة ظهرت  مؤشرات األداء 
 الممارسات الصفٌة. 

 

 خالل أساسٌة من معرفة ظهرت 
 الممارسات الصفٌة. 

 من متعددة أشكال كتطب 
ومنها  التدرٌس استراتٌجٌات

ستراتٌجٌات الشمولٌة التكاملٌة اال
للربط األمثل بٌن نواحً التطور 

المختلفة ومحتوى المباحث 
 التعلٌمٌة 

 لوٌة معرفة ظهرت 
 خالل من وفهًما

 الفعالة الصفٌة الممارسة

 مجموعة بفاعلٌةنفذ ت 
 استراتٌجٌات من واسعة

 المتماٌزة التدرٌس
والمالئمة  والشمولٌة،

 نمائًٌا. 
 

 الخبرة ظهرت 
 فً المتخصصة
 المالئمة نمائًٌا الممارسة

 الصف فً

 كداعم وموجه عملت 
 اتاآلخرٌ للمعلمات

 إنجاز  فً شارنت
 البحوث
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 الدرس خطط  األدلة والشواهد 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 بطالة الطفل التطورٌة 
 المالحظة  المعلمة ملف(

 الصفٌة، والتمٌٌم(
 المدرسة )تمارٌر  سجالت

 التمٌٌم( 

 الدرس خطط 
 األطفال،  ملف الطفل )أعمال

وأدوات المالحظة، السجل 
 المصصً(

 بطالة الطفل التطورٌة 
 المالحظة الصفٌة،  المعلمة ملف(

 والتمٌٌم(
 المدرسة )تمارٌر التمٌٌم( سجالت 

 الدرس خطط 
 ملف الطفل )أعمال 

األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

 المصصً(
 ة الطفل التطورٌةبطال 
 المالحظة  المعلمة ملف(

 الصفٌة، والتمٌٌم(
 المدرسة  سجالت

 )تمارٌر التمٌٌم(
  لصص نجاح موثمة 

 الدرس خطط 
 ملف الطفل )أعمال 

األطفال، وأدوات 
المالحظة، السجل 

 المصصً(
 بطالة الطفل التطورٌة 
 المالحظة  المعلمة ملف(

 الصفٌة، والتمٌٌم(
 المدرسة  سجالت

 التمٌٌم()تمارٌر 
 لصص نجاح موثمة 

 

 

  والتعلم التطور تمٌٌم: المجال الفرعً الثانً

ذوي  األطفال ذلن فً بما المتعلمٌن، جمٌع احتٌاجات لتلبٌة التعلٌم سالٌبوتبنً أ تخطٌط( 1) أجل من ضرورًٌا المنتظمة الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التمٌٌم ستراتٌجٌاتا استخدام عدٌ     التوصٌف:

 الراجعة التغذٌة جمع أهمٌة تالفاعال المعلمات درنت. المناهج فعالٌة متابعة( 3)األطفال، و لتطور وتعلم جمٌع المدرسة ومتابعة وأولٌاء األمور المعلمٌن دعم( 2)الحاجات االستثنائٌة 

 والمحادثة اللعب، إلى المستندة والتمٌٌمات المالحظات ذلن فً بما الٌومٌة، الممارسة فً التكوٌنً التمٌٌم استراتٌجٌات وإدراجواستخدام أدوات المٌاس المتعددة  األطفال، تعلم بشأن المستمرة

 .ذلن إلى وما والسجل المصصً، وملف المعلمة  وملف أعمال األطفال والسؤال والجواب،

 .ضةرولا أطفال علی قبطتن دل لتًا من أدوات التمٌٌم )التمٌٌم الختامً(ا رهغٌو لالستعدادالتمٌٌم الوطنً  قبٌطت کٌفٌة علی رفلتعوا دلتمٌا الفاعالت المعلمات علی ٌضًاأ بٌج: ةظمالح

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 معرفة أساسٌة بأهمٌة  ظهرت
 التمٌٌم من والفوائد األهداف،
األطفال  تعلم لرصد المستمر

 وتطورهم.
 

 والفوائد باألهداف امعرفته طبكت 
 التنفٌذ خالل من التمٌٌم من نتائج
فً استخدام  والمنتظم المستمر

أدوات لٌاس متعددة لمتابعة 
  ورصد تعلم األطفال. 

 التمٌٌم بٌن استراتٌجٌات وائم ت  
 والتولعات، ،المناهج وأهداف

 .بفاعلٌةالتدرٌس  واستراتٌجٌات

 والبٌانات التغذٌة الراجعة ستخدمت 

 بفاعلٌة نفذوت طورت 
 من واسعة مجموعة

 التمٌٌم استراتٌجٌات
 ٌتماشى بما المستمر
 المناهج وأهداف

 ستخدموت والتولعات
 لٌس الراجعة، التغذٌة
 التعلم لمتابعة فمط

 ولكن والجماعً الفردي

 المعرفة ظهرت 
 واستخدام المتخصصة

 وغٌر الرسمً التمٌٌم
 نتائج لتحسٌن الرسمً
 الفرد مستوى على التعلم

 والمدرسة

  بنى وت بفاعلٌةتتواصل
شراكات مع أولٌاء 

 والمجتمعاتاألمور 
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وعلى  المجموعة مستوى على
لتخطٌط وتكٌٌف  المستوى الفردي

 الممارسات.
 

 لتمٌٌم التخطٌط
 والممارسة.

 مع  بفاعلٌةتواصل ت
األمور  وأولٌاءالمدرسة 

 التمٌٌمات نتائج حول
 الرسمٌة وغٌر الرسمٌة
 مخرجات التعلم لتعزٌز

 لألطفال. اإلٌجابٌة
 

 ونشر لمشاركة المحلٌة
 التمٌٌم بطرق نتائج

 إٌجابٌة.
 بٌانات بفاعلٌة فسرت 

 ومالحظاته التمٌٌم
لتنعكس على 

استراتٌجٌات التدرٌس 
 وتوفٌر الدعم لكل طفل.

 المثال، سبٌل لىع
متعددة  بٌانات ستخدمت

لتبنً أو تحسٌن 
 إلحالة التدرٌس وكذلن

اإلعالة  ذوي األطفال
 للخدمات المطلوبة. 

 

 استخدام ظهر لدرة علىت  مؤشرات األداء 
 التكوٌنً التمٌٌم استراتٌجٌات

 الصفٌة. الممارسة فً المتعددة
 

 التمٌٌم استراتٌجٌات ستخدمت 
 الممارسة فً المتعددة التكوٌنً
 العملٌة.

 خالل من وثك بدلة تعلم األطفالت 
 التكوٌنً. التمٌٌم آلٌات

 

 استراتٌجٌات ستخدمت 
 المتعددة التكوٌنً التمٌٌم
 الصفٌة. الممارسة فً

 وثك بدلة تعلم األطفالت 
 التمٌٌم آلٌات خالل من

 التكوٌنً.
 
 

 ظهر معرفة متخصصةت 
 ولدرة على تطبٌك

 التمٌٌم استراتٌجٌات
 دعمالتكوٌنً، وت

لتفسٌر  الزمٌالت
البٌانات والتغذٌة 

 الراجعة لتحسٌن عملٌة 
 التنفٌذ.

 

 الدروس خطط  األدلة والشواهد 
 السجل السردي 
 ملف الطفل 
 بطالة الطفل التطورٌة 

 الدروس خطط 
 السجل السردي 
 ملف الطفل 
 بطالة الطفل التطورٌة 

 الدروس خطط 
 السجل السردي 
 ملف الطفل 
 بطالة الطفل التطورٌة 
  عالجٌةخطة 

 الدروس خطط 
 السجل السردي 
 ملف الطفل 
 بطالة الطفل التطورٌة 
  تمارٌر مجتمعات التعلم 
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 المجال الرابع:  بٌئة التعلم فً رٌاض األطفال

 وصف المجال: 

 مساحة وجود وتضمن واألطفال المعلمٌن بٌن إٌجابٌة عاللات بنًت   بٌئة وهً ن علٌها،وٌحافظ خالٌة من المخاطر وحاضنة آمنة تعلم بٌئة تالفاعال اتنشىء المعلمت  

 والبٌئة المادٌة وتنظٌمها، التعلٌمً، الولت وإدارة ،ةوالمعلم الطفل بٌن التفاعل خالل من الجودة عالٌة تعلمٌة تعلٌمٌة بٌئة مالحظة ٌمكن. والتطور التعلم لدعم تفاعلٌة

 .وتطورهم طفالاأل تعلم لدعم والتعلم التدرٌس وموارد مواد واستخدام رٌفوتو بشمولٌة، الطفل ولدرتها على دعم

 والتفاعالت العاللات. 1المجال الفرعً األول: 

 مغزى وذات ومحفزة دافئة تفاعالت فً األطفالٌحرصن على مشاركة و العاللات تالفاعال اتالمعلم بنًت  . الجودة مؤشرات وأهم أفضل هً واألطفال المعلمات بٌن التفاعالتالتوصٌف: 

ى عاللة وتفاعل األطفال لوكذلن ع الكبار، مع متٌنة عاللات على مبنً األطفال وتعلم تطور أن تالفاعال اتالمعلم درنت. الصف فً واالحترام الثمة إٌجابًٌا من مناًخا ٌبنً ما منتظم، بشكل

بٌن األطفال من أجل فسح المعلمات الفاعالت المجال وتوفر فرص للتفاعل ت   الٌومٌة. التفاعالت خالل سس متجاوبة ودافئة وذات مغزى منأ مبنٌة على  العاللات أن من والتأكد فٌما بٌنهم،

 جتماعٌة وعاطفٌة متٌنة.بناء كفاٌات ا

 

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد 

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة  
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 ألهمٌة ساسٌة أظهر معرفة ت 
 وتفاعالت لوٌة عاللات بناء
 .األطفال مع الجودة عالٌة

 مناخ ظهر معرفة لتكوٌنت 
فً من المخاطر خال  إٌجابً 
 المتعلمٌن. مع الثمة وبناء الصف

 عاملوت للتنوع االحترام ظهرت 
 األطفال بعدالة وإنصاف جمٌع

 واالحترام الثمة لٌم بناء أجل من

 مع وراعٌة دافئة عاللات نشئت 
 تفاعل مع الطفلوت طفل كل

األطفال  تعلم لدعم استجابة
 وتطورهم. 

 للعب األطفال  كبٌرة فرًصا وفرت
 لبناء البعض بعضهم مع والتفاعل
 والكفاءة االجتماعً، السلون

 التنفٌذٌة، والوظائف العاطفٌة،
 من وغٌرها الذاتً، والتنظٌم
 األساسٌةوالمنهجٌات  المهارات

 للتعلم.
 من واسعة مجموعة تنفذ 

 العاللات لدعم االستراتٌجٌات
 االحترام لتعزٌز االجتماعٌة،

 اإلٌجابً االجتماعً والسلون
 ردود نمذجة ، المثال سبٌل على)

 مجموعة بفاعلٌة نفذت 
 من واسعة

 االستراتٌجٌات
 عاللات لبناء واألدوات

 كل مع وراعٌة دافئة
ٌشعر  مجتمع وبناء طفل
 األطفال جمٌع به

بمٌمتهم وبالدعم الموفر 
 .لهم

 التفاعالت فً شارنت 
 مع المغزى ذات الٌومٌة

 النمذجة وفروت طفل كل
 لٌم لتعزٌز اإلٌجابٌة
 والسلون االحترام

 اإلٌجابً االجتماعً

 كبٌرةً للعب فرًصا وفرت 

 ظهر معرفة متخصصة ت
 تطبٌك ولدرة على

 لضمان االستراتٌجٌات
 عالٌة التعلم بٌئات توفٌر
 عاللات بنًت) الجودة
 ستجٌبتو شارنوت لوٌة

 األطفال مع للتفاعالت
 على مستوى( والزمالء
 والمدرسة. الصف

 مجتمع تنمٌة على عملت 
 بٌن واالحترام الرعاٌة
 مستوى على الزمالء

 المدرسة.

 ونلسلا نمذجت 
 ملمٌوا الجتماعًا

 نع فضالً واالتجاهات،
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 أو لسلوكٌات المناسبة واللغة الفعل
 واستراتٌجٌات مالئمة، غٌر أعمال
 (النزاعات لحل النمذجة

 
 
 

 مع والتفاعل األطفال
 لبناء البعض بعضهم
 االجتماعٌة، الكفاءات
 الذاتً، والتنظٌم
 المهارات من وغٌرها
 الهامة

 
 

 علی إلٌجابًا رفلتصا
 سةدرلما وىمست
 جٌهوتو دةلمٌا لمجتمعوا
 .نٌرآلخا

 
 

 األطفال مع عاللات إٌجابٌة بنًت  مؤشرات األداء 

 صفً إٌجابً مناخ وفرت 

 لبناء الالزمة التصرفات ظهرت 
 فً نخرطوت العاللات،
 محددة األهداف التفاعالت

 

 طفل كل مع لوٌة عاللات بنًت 

 صفً إٌجابً مناخ وفرت 

 تطبٌك ظهر لدرة علىت 
 األطفال تعلم لدعم استراتٌجٌات
 وتطورهم

 

 مع لوٌة عاللات بنًت 
 طفل كل

 صفً إٌجابً مناخ وفرت 

 تطبٌك ظهر لدرة علىت 
 تعلم لدعم استراتٌجٌات

 وتطورهم األطفال
 

 مود تنفٌذ مجتمعات ت
التعلم على مستوى 

 المدرسة 

 مٌسر/ كداعم عملت 
 

 خطط الدروس  األدلة والشواهد 
  المعلمةملف 

 خطط الدروس 
  المعلمةملف 
  ملف الطفل 

 خطط الدروس 
  المعلمةملف 
 ملف الطفل 

  السجالت اإلدارٌة 

  تمارٌر مجتمعات التعلم 

  المعلمةملف 

  ملف الطفل 

 

 (والمواد والمكان الزمان) التعلم بٌئة وتنظٌم إدارةالمجال الفرعً الثانً: 

 مساحات بتصمٌم تالفاعال اتالمعلم مومت. الصغار لألطفال التعلم من فرص تعزز والتً علٌها والحفاظ والمنظمة اآلمنة( الصف) المادٌة البٌئة بتصمٌم تالفاعال اتالمعلم مومت   التوصٌف:

 وتعلم تطور لدعم وتستخدمها التعلم والتعلٌم مواد من واسعة مجموعة تالفاعال اتطورالمعلمتختار وت كما. والتطور التعلم تدعم بٌنما لاألطفا اهتمامات تثٌر وجاذبة التخطٌط جٌدة مادٌة

  .خرى بشكل كبٌرومشاركتهم من ناحٌة أ األطفال تعلم والمساحة من ناحٌة و والولت األنشطة تنظٌم إدارة على اتلدرة المعلم تؤثر. الطفل

 

 المعاٌٌر التفصٌلٌة، ومؤشرات األداء، واألدلة والشواهد

 الخبٌرة المعلمة األولى المعلمة المختصة المعلمة المرخصة المعلمة 
 

المعاٌٌر 
 التفصٌلٌة

 إٌجاد ظهر معرفة فً كٌفٌةت 
 .علٌه والحفاظ ومنظم آمن صف

 الٌومً الروتٌن على حافظت 
 مجموعة تتضمن التً لألنشطة

   بٌئة مادٌة داعمة  منظوت   مصمت
 المتعلمٌن. جمٌع الحتٌاجات

 المتعددة  التصمٌمات من ٌدستفت
 التعلم للبٌئة المادٌة لتعزٌز

 بٌئات وتنشئ متصم 
 ومتعددة متنوعة تعلم

( األركان مثل) الحواس
 فً أشكال التعلم لتعزٌز

 الخبرة طبكت 
 تصمٌم فً المتخصصة

 تعلم بٌئات وإنشاء
 تٌسر الحواس متعددة
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 الولت) التعلم وأنواع أنماط من
االنتمال  الراحة، ولت النشط،
 الكاملة، المجموعة السلس،

 العمل ولت الصغٌرة، المجموعة
 (إلخ الحر، اللعب المستمل،

 مواد بأهمٌة ظهر معرفةت 
 لدعم والتعلم التدرٌسوموارد 

ولدعم  األطفال وتطورهم تعلم
استماللٌة األطفال ومهارات 

 التعاون فٌما بٌنهم.

 دمج المثال سبٌل على والتطور،
 اللعب لتسهٌل اركان التعلم
 الداخلٌة المساحات واستخدام
 الطفل تنمٌة لتعزٌز والخارجٌة
 وتعلمه.

 النمو ٌدعم ٌومً روتٌن ذتنف 
 السلس االنتمال وٌضمن والتطور،

لضمان إدارة الصف  األنشطة عبر
 . بفاعلٌة

 وموارد  موادتستخدم و تختار
 تعلم لدعم فعال بشكل متنوعة
 األطفال.

 والموارد بحٌث  المواد نظمتو دٌرت
ٌستطٌع الطفل الوصول لها 

 واستخدامها. 
 
 
 
 

 اللعب خالل من) متعددة
 الكاملة والمجموعة

 الصغٌرة والمجموعات
( المستمل والعمل

 هذه إدارة/ ٌسٌروت
 .بفاعلٌة الخبرات

 واسعة مجموعة طبكت 
 والتمنٌات المهارات من

 الصف إلدارة الفعالة
 من لدر ألصى لتحمٌك
 األطفال مشاركة
 سبٌل على وتعلمهم،
 التنفٌذ خالل من المثال
 الٌومً للروتٌن الفعال
 النمو ٌدعم الذي

 وٌضمن والتطور
 بٌن السلس االنتمال

 األنشطة.

 وتطوٌر اختٌار 
 مجموعة واستخدام
 ومواردمواد  من واسعة

 لدعم والتعلم التدرٌس
 وتنظٌم والتعلم التطور
بحٌث ٌستطٌع   المواد

الطفل الوصول الٌها 
 واستخدامها، واستخدام

 مثل اإلبداعٌة المواد
 لتعزٌز التكنولوجٌا

 األطفال. لجمٌع التعلم
 

 الهادفة، التفاعالت
والتطور  التعلم وتعزز

 المالئم نمائًٌا.

 والخبرة المٌادة وفرت 
 تطبٌك فً الزمالء لدعم

 أفضل واستخدام
 إدارة فً الممارسات

 ذلن فً بما) الصف
 وإدارة األنشطة، تتابع

البٌئة  وتصمٌم الولت،
 واختٌار المادٌة،

 المواد واستخدام
 .المبتكرة والموارد

 الزمالء مع العمل 
بٌئات  وجود نلضما
 عالٌة تعلٌمٌة تعلمٌة
 مستوى على الجودة

 أفضل نشرو المدرسة،
 والخبرات الممارسات

صف  تجربة من
 .للمدرسةالروضة 

 

 شكل الصف  مؤشرات األداء 

 الروتٌن تنفٌذ على المدرة ظهرت 
 الٌومً

 لدعم المواد والموارد ستخدمت 
 والتطور  التعلم

 

 شكل الصف  
 الروتٌن  تنفٌذ على المدرة ظهرت

 الصف بٌئة وإدارة الٌومً
 والمواد( األنشطة)

 تعلمٌة مواد تختار وتستخدم 
 الممارسة فً متنوعة وتعلٌمٌة

 شكل الصف 
 على لوٌة لدرة ظهرت 

 وإدارة الروتٌن تنفٌذ
 بما ،بفاعلٌة الصف بٌئة
 الولت، ذلن فً

 والمواد والمساحة،

 شكل الصف 
 على  مدرةالظهر ت

المتخصص  التطبٌك
 توجٌه على والمٌادة
 لتنفٌذ المعلمٌن

 لتحسٌن استراتٌجٌات
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 الٌومٌة
 

 ستخدم وت طورت
 من واسعة مجموعة

 والتعلم التدرٌس مواد
 فً بشكل متكامل

 الٌومٌة الممارسة
 
 

 وإدارة التعلم بٌئة
 .بفاعلٌةالصف 

 

 خطط الدروس   األدلة والشواهد 
  المعلمةملف  

  خطط الدروس 
  المعلمةملف 

  خطط الدروس 
  المعلمةملف 

  السجالت اإلدارٌة 
  التً تمارٌر التدرٌب

شاركت فٌها كمٌسرة 
 للتدرٌب 

 تمارٌر مجتمعات التعلم 
  المعلمةملف  
  خطط الدروس 

 

 

 


