أنواع رياض األطفال في فلسطين:
• خاصة قام بإنشائها القطاع الخاص وهر ربحية بالدرجة
األولى.
• تابعة لجمعيات خيرية  ،أو دينية تهدف إلى خدمة المجتمع
المحلي.
• تابعة إلى مجالس محلية أو بلديات بهدف خدمة المجتمع.
• تابعة إلى وزارة التربية والتعليم وهي حكومية.

دور وزارة التربية والتعليم الحالي في رياض
األطفال:
•

•
•
•

تعمل وزارة التربية وبالشراكة مع األبنية ووزارة الصحة على
ترخيص رياض األطفال ضمن معايير عالمية محددة تضمن السالمة
العامة وتوفير البيئة المحفزة للطفل لضمان تطوير مهاراتة وقدراتة
مع مراعاة تأهيلها الستقبال ذوي اإلعاقات.
تأهيل العاملين في رياض األطفال على مواضيع متعلقة بالطفولة.
زيارات ميدانية لرياض األطفال لمتابعة األمور البيئية والفنية داخل
رياض األطفال.
مساعدة رياض االطفال الموجودة في المناطق المهشمة ودعمها
باأللعاب التربوية.

• التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص من اجل دعم الرياض
بتأهيلها بيئيا ً وشراء ألعاب تربوية وتدريب العاملين فيها.

استيراتيجية الطفولة المبكرة
• الرؤية الستيراتيجية لمرحلة الطفولة مبكرة
• جميع األطفال في دولة فلسطين لهم قيمة وينبغي أن تتاح لهم فرص
الحصول على تعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر
عن خلفياتهم وخبراتهم وقدراتهم المختلفة.
• ينبغي توفير بيئة آمنة وواقية وغنية لجميع األطفال من أجل تحقيق
إمكاناتهم الفردية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم كأشخاص متكاملين (اجتماعيا ً
وروحيا ً وعاطفيا ً وفكريا ً ولغويا ً وجسديا ً وبشكل خالق ومبدع).
• يجب مساعدة جميع األطفال للتطور كمفكرين إبداعيين يتمتعون بالثقة،
أيضا ً يجب مساعدتهم ليكونوا مستكشفين بهوية فردية متميزة كأشخاص
كاملين متفردين.

نقاط ضعف في واقع رياض األطفال:
•
•
•
•
•
•
•
•

ضعف نسبة االلتحاق في راض األطفال.
ضعف التدريب للعاملين في رياض األطفال.
قلة المؤهالت الخاصة بالطفولة في رياض األطفال.
عدم وجود منهاج فلسطيني خاص بالطفولة.
قلة مراكز التدريب الخاصة بالطفولة.
عدم كفاية المشرفات بالنسبة لعدد الرياض.
ندرة الدراسات والبيانات واإلحصائيات الخاصة بالطفولة.
التكلفة العالية لتأهيل المدارس األساسية الفتتاح الصف
التمهيدي.

أولويات العمل للمرحلة القادمة:
•
•
•
•
•

التوسع في فتح الصفوف التمهيدي.
عمل حمالت توعية ألولياء األمور والمجتمع المحلي لرفع
الوعي لديهم بأهمية مرحلة رياض األطفال.
تعيين مشرفة رياض أطفال لكل (  )80-70مربية.
تشكيل لجنة للبدء في صياغة منهاج فلسطيني لرياض
األطفال يتناسب مع خصوصية البيئة الفلسطينية.
بناء مراكز تدريب في كل من منطقة الوسط والجنوب بحيث
يخدم كل مركز  4-3مديريات مجاورة.

• العمل على تدريب العاملين في رياض األطفال أثناء الخدمة بمعدل()100
مربية في كل مديرية على قضايا الطفولة المبكرة.
• دعم رياض االطفال القائمة في المناطق الفقيرة والتي تتقاضي أقساط قليلة
لضمان استمرارها وتقديمها خدمات جيدة.
• تشجيع الجامعات والجاهات المختصه لعمل دراسات تغني قطاع الطفولة
بالمعلومات الشاملة من حيث المالئمة وبرامجها وانجازاتها واحتياجات لهذا
القطاع .وتوفر قاعدة معلومات مركزية توفر بيانات وافية حول األمور
اإلدارية والمالية ،األهداف ،البرامج  ،عدد األطفال المشمولين بالخدمة
وعدد الطاقم في المؤسسة والمؤهالت التي يحملونها والمنطقة الجغرافية
التي تغطيها تلك المؤسسة.

السياسات اتجاه الطفولة المبكرة في فلسطين:
•
•
•

•
•

تطوير القوانين الخاصة بالطفولة في مختلف المجاالت:
تربويا وصحيا واجتماعيا وثقافيا.
رفع نسبة االلتحاق في برامج الطفولة المبكرة لألطفال لمن
هم في سن الرياض.
إنشاء مراكز تدريب للطفولة المبكرة ملحق بها رياض
اطفال حكومية لتطبيق التدريب بها.
فتح صفوف تمهيدي في المدارس الحكومية االساسية
والمختلطة.
تأهيل رياض االطفال الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة.

•
•
•
•
•
•

تطوير وتطبيق معايير للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة.
تفعيل وتطبيق قانون الطفل الفلسطيني.
بناء منهاج خاص بالطفولة المبكرة في فلسطين.
دمج األطفال في مرحلة الرياض بنظام التأمين الصحي
المجاني.
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في قطاع الطفولة المبكرة.
تطوير آلية التنسيق والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص
العاملة بالطفولة.

• رفع كفاءة العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على
موضوعات خاصة بالطفولة.
• حوسبة المعلومات الخاصة بالطفولة سواء لألغراض
الترخيص أو الدراسة.
• العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية رياض األطفال سواء
من خالل اللقاءات او الندوات او اإلعالم أو البوسترات.

