البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
الملتقى اإلقليمي لتأسيس الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة
اليوم الثاني 61 ،كانون الثاني/يناير 4162
مجموعة العمل الرابعة:
تقدير أعمال البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة على ضوء "وظائفه الثالث":
تم إختيار عدد من المشاركات والمشاركين في الملتقى من الّذين شاركوا ضمن نشاطين عل األقل للبرنامج خالل السنوات الثالثة
الماضية ،وذلك لتقدير أعمال البرنامج بشكل عام حيث أن الوقت المتوفّر لذلك ال يسمح بتقييم مع ّمق لتلك األعمال.
 .6وزعت خطة التنفيذ الثالثية  2102 – 2102على أعضاء المجموعة ،والتي تحتوي على :الهدف العام للبرنامج ،االهداف
والنتائج المرتقبة ومؤشرات النجاح لوظائف البرنامج ونشاطات كل وظيفة خطط لها البرنامج خالل السنوات الثالثة.
تم استخدام مؤشري نجاح عا ّمين لتقدير أعمال البرنامج وذلك لضيق الوقت هما :اإلنجاز ومستوى الرضى.
وكان مدير ومنسقة البرنامج قد عرضا نتائج أعمال البرنامج ومخرجاته خالل الملتقى ،وقد خلصت المجموعة إلى النتائج التالية:
األنشطة
االجتماع اإلقليمي إلطالق وظائف البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
اختيار أعضاء/أخصائيين من عدة بلدان عربية وتنظيم اجتماعات لهيئة البحث
والتطوير هذه .
ببليوغرافيا تحليلية للبحوث القائمة حول تنمية الطفولة المبكرة في البلدان
العربية ،الى جانب قائمة باألخصائيين في المجال.
إختيار هيئة إستشارية للبرنامج وعقد اجتماع لها ()0
تحديث دراسة "رسم خرائط التعليم قبل الخدمة وأثناءها ،والبرامج التدريبية
ألخصائيي الطفولة المبكرة" التي أجريت في  6بلدان عربية
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(الدراسة األصلية مساهمة عينية من ورشة الموارد العربية)

ورشة تدريبية لمربيات رياض األطفال بالتعاون مع البرنامج العربي لإلرتقاء
بالمعلمين مهنيا ً ومعرفياً/أكاديمية الملكة رانية لتدريب المعلّمين.
حث الدول العربية على تطبيق منهجية )/ (SABER-ECD
سابر  -تنمية الطفولة المب ّكرة في البلدان العربية.
ورشة عمل تدريبية في "علوم تنمية الطفولة المبكرة"
إجتماع الهيئة اإلستشارية للبرنامج ()2
ّ
عقد ملتقى تأسيسي للشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة
بالتنسيق مع الهيئة االستشارية.
إجتماع الخبراء إلثراء مقرّر بناء القدرات لبرنامج "علوم تنمية الطفولة
المبكرة".
إنتاج دليل لتدريب مربيات رياض األطفال أثناء الخدمة على مقاربة التعلّم
الشاملة والمتكاملة والنشيطة لتنمية الطفولة المبكرة.
البوابة اإللكترونية للبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم

 .4كما ث ّمنت المجموعة عاليا ً سماح ورشة الموارد العربية لأللكسو/البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم باإلستفادة وإستخدام وضم
موارد الطفولة المبكرة التي أنتجتها الورشة خالل  22سنة الماضية ،إلى رزمة البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة ،وباألخص
موارد ودالئل التدريب الضرورية للمرحلة القادمة من البرنامج وبالتحديد:
أ .القسم األساسي من العمل على منهاج التدريب حول "علوم تنمية الطفولة المبكرة".
ب" .شركاء" ،البيت والمدرسة :نحو أداء مدرسي أفضل ونمو صحي للطفل .دليل تدريب المربين والمربيات في المدارس
على تعزيز الشراكة مع األهل.
ت .الصحة والتربية لصغار األطفال :من أهل إلى أهل ،دليل تدريب يستند إلى تكامل الصحة والتربية والحماية ،لتعزيز
دور األهل في رعاية أطفالهم في المدرسة والبيت والمحيط.

