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المقدمة:

تــم إعــداد هــذا الدليــل اإلجرائــي مرشــد ًا ومنيــر ًا لتنظيــم عمليــات التعليــم والتعلــم ومســاعدة ذوي العالقــة
علــى إدارة وتنفيــذ العمليــات التعليميــة فــي ظــل وجــود جائحــة كورونــا بهــدف توثيــق إجــراءات العمــل
وتوضيحهــا وتحديدهــا ،والحــد مــن االجتهــادات الشــخصية ،وقــد تضمــن الدليــل اآلتــي:

•البروتوكوالت الصحية الخاصة بالروضات ،وتوضيح دور األسرة ،والروضة نحو ذلك.
•النمــاذج التشــغيلية حســب النطاقــات وآليــات اختيــار النمــاذج ( النطــاق األخضــر،
النطــاق البرتقالــي ،النطــاق األحمــر)
•أدوار ومســؤوليات إدارة التعليــم  ،وإدارة ريــاض األطفــال  ،ومنســوبات الروضــات فــي
عمليــات التطبيــق.
•آليات االنتقال من نطاق ألخر وفق المستجدات.
نأمــل أن يحقــق هــذا الدليــل األهــداف التــي وضــع مــن أجلهــا وأن يســهم فــي قيــام كافــة المعنييــن بأدوارهــم
ومســؤولياتهم المنوطــة بهــم دون تداخــل فــي المهــام
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ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
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اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪى اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وإدارة اﻟﺮوﺿﺔ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ دروس ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﻠﻢ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻮدة ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض
اﻷﻃﻔﺎل.

ﺗﺴﻠﻴﻢ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﺘﺮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وراﺑﻂ
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ووﻗﺖ ﻋﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺰاﻣﻨﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻟﺮوﺿﺔ.

اﻗﺘﺮاح أوﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ .

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪارﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺰود وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل أو أﺳﺮﻫﻢ ﻟﻀﻤﺎن
ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
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ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮوﺿﺔ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﱚﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن دﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﻬﺎرات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻬﻢ.

رﺻﺪ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮر
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻬﻢ .

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
دﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل.
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اﻟﺪﻋﻢ:
اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ )اﺑﻞ(shorturl.at/wBNU4k :
اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ )اﻧﺪروﻳﺪ(shorturl.at/FKMRX :
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ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻲ

01
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03

ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ .
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اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ.

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎ ًﻧﺎ

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻮر ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ.

اﺳﺘﻼم اﻟﺨﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺘﺮات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ.
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ﻫﺎد ًﺋﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻄﻔﻞ وذو إﺷﺎرة إﻧﺘﺮﻧﺖ

04

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻪ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

06

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت

ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ.

اﻟﺘﻌﻠﻢ.

أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻲ

01

02

03

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮوﺿﺔ
ﻛﺎف.
ٍ
ﺑﻮﻗﺖ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
دروﺳ ًﺎ )ﺗﺰاﻣﻨﻴﺔ  /ﻏﻴﺮ ﺗﺰاﻣﻨﻴﺔ(.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ.
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اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ )اﻧﺪروﻳﺪ(shorturl.at/FKMRX :

في ظل جائحة كورونا

اﻟﻤﻬﺎم وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ.

ﺣﺚ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻘﺪار
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺮوﺿﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ واﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

اﻟﺪﻋﻢ:
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اﻟﺮوﺿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ )اﺑﻞ(shorturl.at/wBNU4k :
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ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ

المصطلحات:

•الروضــة :مؤسســة تربويــة ترخصهــا وتشــرف عليهــا وزارة التعليــم تقــدم فيهــا الرعايــة والتعليــم المبكر
لألطفال من(3ــ  )6ســنوات.
•تطبيــق الروضــة االفتراضيــة :هــو تطبيــق يحــوي علــى  11وحــدة تعليميــة تشــمل عــدد مــن الوســائط
التقنيــة متوفــر مجان ـ ًا علــى نظامــي (  )IOS – androidومتــاح لجميــع األطفــال مــن عمــر( )6-3ســنوات.
•البث التلفازي الرقمي :بث الدروس عبر قنوات عين الفضائية وقناة عين على اليوتيوب.
•النطاق :هو حيز مكاني يتم تحديده وفق ًا لمستوى درجة الخطورة في انتشار وباء كوفيد .19
•النطاق األخضر :الروضات التي تقع في بيئة مكانية آمنة صحي ًا وفق ما تحدده اللجنة الصحية .
•النطــاق البرتقالــي :الروضــة التــي تقــع فــي بيئــة مكانيــة آمنــة صحي ـ ًا بشــكل نســبي و تتطلــب تطبيــق
احتــرازات وفــق مــا تحــدده اللجنــة الصحيــة.
•النطــاق األحمــر :الروضــات التــي تقــع فــي بيئــة مكانيــة تتســم بالخطــورة وفــق مــا تحــدده اللجنــة
الصحيــة.
•روضــات ذات كثافــة عاليــة  :الروضــات التــي تصنــف بكثافــة عاليــة مــن األطفــال وفــق مؤشــرات
معتمــدة مــن حيــث نــوع مســاحة المبنــى ونســبة أعــداد األطفــال إلــى مســاحة الفصــول و المبنــى بشــكل
عــام.
•روضــات ذات كثافــة متوســطة :الروضــة التــي تصنــف بكثافــة متوســطة مــن األطفــال وفــق مؤشــرات
معتمــدة مــن حيــث نــوع ومســاحة المبنــى ونســبة أعــداد األطفــال إلــى مســاحة الفصــول ومبنــى الروضــة
بشــكل عام.
•روضــات ذات كثافــة منخفضــة :الروضــات التــي تصنــف بكثافــة منخفضــة من األطفال وفق مؤشــرات
معتمــدة مــن حيــث نــوع مســاحة الفصــول والمبنى بشــكل عام.
•التعليــم اإللكترونــي :هــو نظــام للتعليــم يقــدم للمتعلــم باســتخدام تقنيــة االتصــال والمعلومــات
لتنفيــذ عمليــة التعليــم والتعلــم باســتخدام الحواســيب والوســائط التخزينيــة والشــبكات.
•التعلــم التزامنــي  :هــو نشــاط تعلــم يتفاعــل المعلــم واألطفــال فــي نفــس الوقــت و بأماكــن مختلفــة
عبــر وســائل االتصــاالت المختلفــة.
•التعلــم غيــر تزامنــي :هــو نشــاط التعلــم الــذي اليحــدث فيــه تفاعــل بيــن المعلــم واألطفــال فــي وقــت
واحــد إنمــا يتــم تعلــم األطفــال بأوقــات وأزمنــة مختلفــة ويتــم التواصــل عبــر وســائل االتصــاالت المختلفــة.
•النمــوذج التشــغيلي :نمــوذج ألليــة عــودة الدراســة وفــق النطاقــات المحــددة فــي ضــوء بيانــات وزارة
الصحــة وحســب المتغيــرات العدديــة لكثافــة األطفــال والمواقــع الجغرافيــة للروضــة.

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا

9

البروتوكوالت الصحية للمدرسة:

الرابط
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دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا

اللجان في إدارة التعليم:
تُشكل لجان العودة للروضات على ثالث مستويات في كل إدارة تعليم وفق اآلتي:

أ -اللجنة اإلشرافية على مستوى إدارة التعليم

أعضاء اللجنة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
مدير التعليم
مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين – بنات
مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية
المساعد للخدمات المساندة (مدير الشؤون اإلدارية والمالية)
مدير إدارة رياض األطفال
مدير إدارة االختبارات والقبول
مدير إدارة الصحة المدرسية
مدير إدارة التعليم األهلي
مدير إدارة تقنية المعلومات

المهمة
رئيسا
ً
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا

مهام اللجنة :
1 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة في تصنيف الروضات وفق النطاقات وإعادة تصنيفها وفق المستجدات.
2 .التأكد جاهزية مباني الروضات وفق االشتراطات والبروتوكوالت الصحية المبلغة من وزارة الصحة.
3 .توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية في الروضات.
4 .اعتماد النماذج التشغيلية المقترحة من إدارة رياض األطفال وفق النطاقات.
5 .اإلشراف على خطط تهيئة الروضات وأولياء األمور للعودة للروضات حسب نطاق ونموذج التشغيل.
6 .متابعة سير العملية التعليمية وفق النطاقات والنماذج التشغيلية
7 .متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت الصحية على مستوى الروضات
 8 .إعــداد ورفــع تقاريــر دوريــة لوكالــة الــوزارة للتعليــم العــام عــن ســير العمليــة التعليميــة فــي ريــاض األطفــال وأبــرز
التحديــات علــى مســتوى إدارة التعليــم.
9 .طــرح عمليــات لتوريــد مــواد النظافــة والمعقمــات وجميــع مايلــزم مــن مــواد وأجهــزة تتطلبهــا الروضــات لتطبيــق
اإلجــراءات االحترازيــة

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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10.تحديد معايير استخدام مواد النظافة والتعقيم ،وعدد مرات التكرار ،وفق ما يرد من الجهات المختصة.
	11.توزيــع مــواد التنظيــف والتعقيــم وجميــع مــا يلــزم مــن المــواد واألجهــزة التــي تتطلبهــا الروضــة وفــق المعاييــر
الــواردة مــن الجهــات المختصــة.
	 12.تشغيل فرق التنظيف وفق ما تتطلبه النماذج التشغيلية في الروضات سواء كانت فترة واحدة أو أكثر.
	13.طرح عقود النظافة في حال عدم تغطية العقود الحالية
	14.طــرح عقــود صيانــة طارئــة أو ميزانيــة تشــغيلية لألعمــال الطارئــة خاصــة دورات الميــاه فــي حــال عــدم تغطيتهــا
بعقــود أو عــدم مباشــرتها مــن مقــاول الصيانــة .ويتــم التدخــل الفــوري مــن قائــدة الروضــة عــن طريــق صــرف
الميزانيــة تشــغيلية لألعمــال الطارئــة.
	15.التخزين الجيد للمواد واألجهزة الخاصة بالتنظيف والتعقيم.
	16.توجيــه إدارات المبانــي ومتابعتهــا فــي تنفيــذ العقــود الخاصــة بالتنظيــف والتعقيــم والصيانــة وفقــ ًا للمعاييــر
واالشــتراطات المتعاقــد عليهــا.
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ب  -اللجنة التشغيلية لعودة رياض األطفال في إدارة رياض األطفال*

أعضاء اللجنة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

المهمة

االسم

رئيسا
ً
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوً ا
عضوا ومقررا

المساعد للشؤون التعليمية
المساعد للشؤون المدرسية
مديرة إدارة رياض األطفال
مشرفة حاسب آلي أو مشرفة تقنيات تعليم
قائدة روضة
مشرفة األمن والسالمة
مشرفة صحة مدرسية
مشرفة تربية خاصة
مشرفة توجيه وإرشاد
إثنان من أولياء أمور األطفال
مشرفة رياض أطفال

* تشكل اللجنة التشغيلية في أقسام رياض األطفال في اإلدارات التعليمية التي اليوجد بها مكاتب تعليم.

مهام اللجنة :
1 .تحديــد النمــاذج التشــغيلية للروضــات وفــق النطــاق المحــدد طبق ـ ًا للمعاييــر الــواردة مــن وزارة الصحــة وتغييــر
النمــوذج وفــق المســتجدات و الرفــع بهــا للجنــة اإلشــرافية العتمادهــا.
2 .التأكد من جاهزية الروضات والرفع بها للجنة اإلشرافية في إدارة التعليم
3 .متابعــة وضــع الحالــة الصحيــة فــي الروضــات وفق ـ ًا للتقاريــر الــواردة مــن اللجــان والتطبيقــات الصحيــة (توكلنــا)
ونظــام نــور وبيانــات الروضــات وفــق النطاقــات و النمــاذج التشــغيلية وتحديثهــا بشــكل مســتمر
4 .اعــداد وتنفيــذ خطــة تهيئــة لمنســوبات الروضــة وأوليــاء أمــور األطفــال للعــودة للدراســة فــي الروضــات حســب
النطــاق ونمــوذج التشــغيل.
5 .متابعة سير العملية التعليمية في الروضات وفق النطاقات و النماذج التشغيلية و تقويمها.
6 .تسديد العجز في المعلمات بالندب بين الروضات.
7 .دعم الروضات في تفعيل التعليم اإللكتروني واستثمار تطبيق الروضة االفتراضية .
8 .متابعة التقارير الواردة حول سير العملية التعليمية و نتائج تقويم أداء المعلمات وتقدم األطفال.
9 .رفــع التقاريــر للجنــة اإلشــرافية بــإدارة التعليــم عــن ســير العمليــة التعليميــة وتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة وعــدد
الحــاالت ـ إن وجــد ــــ علــى مســتوى الروضــات وعــدد الروضــات حســب النطاقــات والنمــاذج التشــغيلية.
10.التأكد من تسديد احتياج الروضات لمواد التنظيف و التعقيم و األجهزة الخاصة التي تتطلبها الروضات.
	11.التأكد من وجود عقود أو ميزانية تشغيلية تغطي احتياج النظافة و الصيانة و الرفع للجنة اإلشرافية بالعجز أن وجد.
	12.عمل النشرات التثقيفية للروضات عن متابعة أعمال التنظيف و التعقيم و الصيانة االزمة.
	13.تنفيذ جوالت على الروضات لضمان تطبيق اإلجراءات الخاصة بالتنظيف والتعقيم والصيانة.
	14.الرفع للجنة االشرافية في إدارة التعليم عن أيّة مخالفات ،أو ملحوظات ،أو تقصير يتم رصده في الروضات.
دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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ج -اللجنة التنفيذية في الروضة

أعضاء اللجنة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
قائد الروضة
وكيلة الروضة إن وجدت
أمينة مركز مصادر التعلم إن وجدت
معلمة تربية خاصة إن وجدت
معلمة رياض اطفال
مسجلة المعلومات
مساعد إداري يقوم بمهام مسؤول األمن والسالمة
إثنان من أولياء األمور
مساعد إداري يقوم بمهام المرشد الصحي

المهمة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضو ًا
عضوا
عضوا
عضوا ومقرر ًا

مهام اللجنة :
1 .التأكــد مــن جاهزيــة المبنــى وســامة األطفــال ومنســوبات الروضــة ،والرفــع بذلــك للمشــرفة المســؤولة عــن
الروضــة فــي مكتــب التعليــم.
2 .تطبيــق النمــوذج التشــغيلي وتنفيــذ متطلباتــة للروضــة بعــد تحديــده مــن اللجنــة التشــغيلية فــي إدارة ريــاض
األطفــال.
3 .الرفــع مباشــرة للجنــة التشــغيلية فــي إدارة ريــاض األطفــال فــي حالــة تأكــدت إصابــة إحــدى منســوبات الروضــة ،أو
مخالطتهــا ألحــد المصابيــن واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
4 .تهيئة الكادر التعليمي واإلداري واألطفال وأولياء األمور للعودة للروضة
5 .التأكد من تفعيل تطبيق الروضة االفتراضية واختيار إحدى منصات التعلم المناسبة.
6 .إعداد واعتماد جدول فترات البرنامج اليومي بما يضمن سير العملية التعليمية سواء ( حضوري ًا أو عن بعد)
7 .متابعــة ســير العمليــة التعليميــة وأداء المعلمــات وتقــدم األطفــال والرفــع بهــا للمشــرفة المســؤولة عــن
الروضــة فــي مكتــب التعليــم.
8 .استالم مواد وأجهزة التنظيف والتعقيم والتخزين الجيد لها.
9 .متابعة أعمال التنظيف والتعقيم وفق المعايير التي ترد من الجهات ذات العالقة.
10.اعتماد شهادات اإلشراف واإلنجاز الخاص بالنظافة والصيانة.
	11.مباشــرة تنفيــذ األعمــال الطارئــة عــن طريــق الميزانيــة التشــغيليّة فــي حــال تقصيــر مقاولــي الصيانــة ،أوعــدم وجــود
عقــد صيانة.
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المهام والمسؤوليات
(إدارة تعليم*  -إدارة رياض اطفال  -منسوبي الروضة -الطفل -ولي األمر )

إدارة التعليم:
•يكون مدير التعليم اللجنة اإلشرافية للعودة للروضات وفق ماورد في الدليل.
•يكلف مدير التعليم اإلدارات التابعة إلدارات التعليم بالمهام والمسؤوليات وفق اآلتي:

أوقات حضور وانصراف منسوبات مرحلة رياض األطفال
النطاق األخضر والنطاق البرتقالي:
يكون الدوام للهيئة اإلدارية والتعليمية مثل المعمول به في بقية المراحل التعليمية.
النطاق األحمر :
•دوام الهيئة اإلدارية في مرحلة رياض األطفال يكون كالتالي:
•الروضــة المســتقلة أوالمشــتركة فــي مبنــى مرحلــة ابتدائيــة بقائــدة مســتقلة أو نفــس القائــدة يكون دوامهم
ـاء،
كمــا هــو معمــول بــه فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــر ًا وحتــى السادســة مسـ ً
ـاء.
بحيــث تكــون بدايــة فتــرة التعلــم للطفــل الســاعة  3مسـ ً
•الروضــة المشــتركة فــي مبنــى مرحلــة متوســطة أو ثانويــة بقائــدة مســتقلة يكــون دوامهــم كمــا هــو معمــول
ـاء  ،بحيــث تكــون بدايــة
بــه فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــر ًا وحتــى السادســة مسـ ً
ـاء.
فتــرة التعلــم للطفــل الســاعة  3مسـ ً
•الروضــة المشــتركة فــي مبنــى مرحلــة متوســطة أو ثانويــة بقائــدة واحــدة يكــون دوامهــم كمــا هــو معمــول
بــه فــي تلــك المرحلــة.
•دوام المعلمات في مرحلة رياض األطفال يكون كالتالي:
•حضور معلمات جميع الروضات يوم واحد باألسبوع حسب المعمول به في بقية المراحل التعليمية.

أقسام وإدارات رياض األطفال:
•رصد الممارسات اإلشرافية المباشرة وفي التعلم اإللكتروني عن بعد.
•متابعة األساليب اإلشرافية المنفذة لمتابعة المعلمات.
•تقديــم الدعــم لقائــدات الروضــات فــي متابعــة ســير العملية التعليمية ودعم المعلمات في تحســين الممارســات
التعليمــة بنــاء علــى معاييــر التعلــم النمائية لألطفال من ســن ( )5-3ســنوات.
•االستفادة من تقارير مكاتب التعليم في بناء وتنفيذ الخطط لضمان سير العملية التعليمية.
•متابعة تنفيذ االجراءات اإلحترازات الواردة في األدلة المعتمدة.
* تحدد المهام والمسؤوليات في إدارة التعليم حسب النطاق ( األحمر  -البرتقالي  -األخضر ) والنموذج التشغيلي
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•تكثيف زيارات المتابعة للروضات.
•تنفيذ دورات تدريبية للمشرفات والمعلمات واإلداريات على ألية التعامل مع جائحة كورونا
•تفعيل برامج التطوير المهني للمشرفات والقائدات والمعلمات لتشمل جوانب التعلم اإللكتروني عن بعد
•إعداد تقرير فصلي يرفع لوكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة باإلدارة العامة للطفولة المبكرة.
•حث أولياء األمور على تسجيل األطفال في نظام نور وذلك لحجز مقعد دراسي .
•حث أولياء األمور على تسجيل األطفال في تطبيق الروضة االفتراضية وذلك الستكمال متطلبات التعلم .

إدارة الشؤون الصحية المدرسية
•متابعة تنفيذ دليل االحترازات الصحية في الروضات في ظل جائحة كورونا.
•تحديد االحتياجات الصحية للروضات (مثل :الكمامات ،المعقمات منسوبات الروضة وللفصول والممرات...الخ).
•التنسيق مع الجهات ذات العالقة في إدارة التعليم لتوفير االحتياجات الصحية للروضة
•إعــداد برنامــج توعــوي لألطفــال داخــل الروضــة تســند مهامــه لقائــدة الروضــة – ووكيلــة الروضــة إن وجــدت –
والمعلمــات.
•توفير وتجهيز عيادة مدرسية في جميع الروضات باألدوات األساسية.
•تقديم التدريب المناسب ألحدى منسوبات الروضة على تنفيذ مهام المرشدة الصحية.

إدارة المشتريات
•تأميــن المشــتريات الخاصــة باالحتــرازات الصحيــة للروضــات وفــق االحتيــاج الــذي تحــدده إدارة الصحــة المدرســية
وقائــد الروضــة (مثــل :الكمامــات ،المعقمــات ،التعقيــم للفصــول والممرات...الــخ) بنــاء ًا علــى أعــداد األطفــال
ومســاحة مبانــي ريــاض األطفــال.
•متابعة الموردين ومدى إلتزامهم بالعقود.
•تأمين عقود تعقيم الروضات.
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تقوم إدارة رياض األطفال بتكليف الذين يتبعون لها بالمهام والمسؤوليات التالية:

مشرفة رياض األطفال
تنفيذ المهام المسندة لها باإلضافة إلى المهام التالية:
•تقييــم اإلجــراءات االحترازيــة المنفــذة فــي الروضــات أثنــاء الزيــارات اليومية وتقديم الدعم والمســاندة لمنســوبات
الروضــة ،ورفــع التقاريــر الالزمــة إلدارة رياض األطفال.
•مساندة قائدة الروضة في بناء خطط العمل ،وتقديم الدعم المناسب لها في تذليل العقبات التي تواجهها
•متابعــة تقيــد قائــدات الروضــات فــي تنفيــذ المهــام ( التعليميــة – اإلداريــة) التــي تناســب المرحلــة الحاليــة  ،وتقديــم
التغذيــة الراجعة
•المشــاركة فــي دعــم المعلمــات باألســاليب التدريســية واالســتراتيجيات التــي تناســب مرحلــة جائحــة وبــاء كوفيــد
  19مــن حيــث زمــن البرنامــج اليومــي والتعليــم عــن بعــد.•المتابعة المستمرة للروضات والمعلمات المسندات لها وتقييم إجراءات التعلم في هذه الروضات.
•متابعة دور المعلمات المسندات لها في التعلم التزامني وغير التزامني.
•تكثيف الزيارات والمتابعة للروضات حسب النطاق ونموذج التشغيل.

قائدة الروضة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض األطفال باإلضافة إلى المهام التالية:
•تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة للعــودة للروضــة حســب مــاورد ســابق ًا مــع األخــذ بالحســبان اإلرشــادات الخاصــة
باألطفــال ذوي اإلعاقــة حســب فئاتهــم.
•إعداد خطة صحية وقائية استنادً ا إلى خطة إدارة الشؤون الصحية المدرسية ،واإلشراف على تنفيذها.
•العمــل علــى تهيئــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة صح ًيــا وضمــان التباعــد االجتماعــي لمنســوبات الروضــة واألطفــال
وفــق األطــر المحــددة للفصــول والمرافــق واألفنيــة ومتابعــة تنفيــذ االحتــرازات الصحيــة.
•تشكيل لجنة الحاالت الصحية الطارئة (قائدة الروضة  -الوكيلة إن وجدت – معلمة – مساعد إداري ).
•إصــدار التكليفــات (للهيئــة اإلداريــة والتعليميــة) فــي الروضــة وفــق المهــام اإلضافيــة لنظــام العــودة وتوزيــع
العمــل بمــا يحقــق مضمــون الخطــط وأهدافهــا.
•متابعــة المعلمــات فــي تفعيــل واســتخدام تطبيــق الروضــة االفتراضيــة ومنصــات التعلــم المفتوحــة المصــدر
المناســبة.
•حصــر ومتابعــة الحــاالت المســتجدة مــن اإلصابــة بالفيــروس لألطفــال والمعلمــات واتخــاذ اإلجــراء المناســب
حيــال حضــور الطفــل والمعلمــة خــال فتــرة إصابتــه وفــق التعليمــات المنظمــة والتنســيق مــع اللجنــة المســؤولة
فــي مكتــب التعليــم لتســديد العجــز الناشــئ عــن المعلمــة المصابــة أو تحويــل األطفــال إلــى التعليــم عــن بعــد
باعتبارهــم مخالطيــن وفــق مــا تقــرره اإلجــراءات الصحيــة.
•الرفع الفوري للجان المختصة حال وجود المؤشرات التي تنقل الروضة من نطاق إلى آخر التخاذ اإلجراءات الالزمة.
•تقديم الدعم النفسي لألطفال لمواجهة أثار الجائحة.
•إعداد خطة لمشاركة ودعم ولي األمر عملية التعلم عن بعد تتضمن طرق التواصل.
دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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وكيلة الروضة ( :إن وجدت) :
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض األطفال باإلضافة إلى المهام التالية:
•إعــداد جــدول يوضــح توزيــع فتــرات البرنامــج اليومــي وقائمــة أســماء األطفــال فــي كل فتــرة حســب النطــاق
ونمــوذج التشــغيل .
•دعم المعلمات ورصد مهارات األطفال في نظام نور وتطوير اإلجراءات الداعمة لعمليات التعليم عن بعد .
•إعداد الخطة العامة لتوزيع األطفال على الفترات البرنامج اليومي وفق النموذج التشغيلي.
•متابعة إسناد األطفال إلى معلماتهم في نظام نور .
•متابعــة األطفــال ومعرفــة مــدى إلتزامهــم بحضــور فتــرات البرنامــج اليومــي واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة،
والمســاهمة فــي حــل المشــكالت التــي تعترضهــم.
•التواصل الدائم مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام األطفال في العملية التعليمة
•متابعة تنفيذ االحترازات الصحية في جميع مرافق الروضة
•متابعة الحاالت المرضية المستجدة والمزمنة لألطفال واتخاذ اإلجراء ات المناسبة.
•توعيــة ومتابعــة تقيــد األطفــال باإلجــراءات االحترازيــة ،ومتابعــة توفيــر احتياجــات االشــتراطات الصحيــة داخــل
الروضــة.
•تجهيــز فصــول دراســية ُتعيــن المعلمــات فــي تنفيــذ مهــام البرنامــج اليومــي عــن بعــد وفــق االحتــرازات الصحيــة
إن دعــت الحاجــة لذلــك .

معلمة رياض أطفال:
تنفيذ المهام الواردة في الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض األطفال إضافة إلى المهام التالية:
•اختيــار إحــدى المنصــات المناســبة لتقديــم البرنامــج اليومــي التفاعلــي لألطفــال بالتنســيق مــع المشــرفة التربويــة
وإدارة الروضة.
•تصميم دروس يومية لألطفال مقسمة على أيام األسبوع ليتم مشاركتها عبر منصات التعلم الحرة.
•تحديــد الخطــة اليوميــة التــي ســتنفذها علــى أن تكــون وفــق النطــاق ونمــوذج التشــغيل المختــار للروضــة مثــل
(تقســيم األطفــال لمجموعتيــن – تقســيم األطفــال لثــاث مجموعــات )
•تســليم أوليــاء األمــور الخطــة األســبوعية للطفــل شــاملة للمحتــوى التعليمــي وفتــرات البرنامــج ورابــط المنصــة
المســتخدمة ووقــت عــرض برنامــج كل مجموعــة تزامنيـ ًا بالتنســيق مــع إدارة الروضــة .
•اقتــراح أوقــات غيــر تزامنيــة الســتفادة الطفــل مــن محتــوى الروضــة االفتراضيــة وتســليمها ألوليــاء األمــور
بالتنســيق مــع المشــرفة التربويــة .
•تعديل المهام والخطة الدارسية حسب مقتضيات الحاجة .
•التواصل بانتظام مع األطفال أو أسرهم لضمان نجاح عملية التعلم عن بعد
•تفعيل مصادر التعلم األساسية واإلثرائية المتوفرة في تطبيق الروضة اإلفتراضية.
• توجيه األطفال وأولياء األمور للرجوع لتطبيق الروضة االفتراضية واالستفادة منها
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•توفير أنشطة تعليمية تتناسب مع معايير التعلم النمائية لألطفال في هذه المرحلة العمرية.
•توفيــر أنشــطة تعليميــة إضافيــة لألطفــال الذيــن يحتاجــون دعــم فــي تنميــة وتطويــر مهاراتهــم فــي المجــاالت
النمائيــة المختلفــة
•توفيــر أنشــطة تعليميــة إضافيــة لألطفــال المتقدميــن تتناســب فــي مســتواها مــع األطفــال اللذيــن يتمتعــون
بمهــارات أعلــى مــن أقرانهــم.
•رصد مهارات تعلم األطفال في نظام نور وتقديم تغذية راجعة مستمرة لألطفال /ولي األمر
•توثيــق الخطــة العالجيــة لألطفــال اللذيــن يحتاجــون دعــم فــي تنميــة وتطويــر مهاراتهــم وجهودهــا فــي متابعــة
تقــدم تعلــم جميــع األطفــال.

المرشد الطالبي
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي لمدارس التعليم العام باإلضافة إلى المهام التالية:
• يمكن االستعانة بها في حالة حاجة األطفال في الروضات لخدمات المرشدة الطالبية

أمينة مصادر التعلم* (إن وجدت)
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى المهام التالية:
•تنفيذ المهام الموكلة لها في اللجنة التنفيذية في الروضة.
•المشاركة في دعم األطفال والمعلمات في التعلم عن بعد.
• والتأكد من جاهزية األجهزة واالنترنت.
•التأكد من انتظام األطفال ووصول المحتوى التعليمي لهم
•التواجــد الحضــوري أو عــن بُعــد لتقديــم المســاعدة فــي الدعــم الفنــي حســب الطلــب للمعلمــة  /الطفــل  /ولــي
األمــر.
•وضــع قوائــم بأســماء األطفــال الذيــن اليمكنهــم التعلــم عــن بعــد وتصنيــف األســباب والبحــث عــن حلــول
ومقترحــات للتغلــب علــى مشــاكلهم مــع إدارة ريــاض األطفــال.

المساعد اإلداري في الروضات:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض األطفال باإلضافة إلى المهام التالية:
•المشاركة في ضبط تقيد األطفال باإلجراءات االحترازية داخل الروضات.
•تنفيذ المهام الموكلة لها في اللجنة التنفيذية في الروضة

* في حال عدم وجود أمينة مركز مصادر تعلم تسند قائدة الروضة المهام لمن تراه مناسب
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•مساندة المعلمة في فترات البرنامج اليومي في تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي واالحترازات الصحية.
•متابعة حضور األطفال والتواصل مع أولياء األمور .
•متابعة انتظام األطفال في التعليم عن بعد.

مسجلة معلومات في الروضة
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي لرياض األطفال باإلضافة إلى المهام التالية:
•المشــاركة فــي متابعــة إلتــزام األطفــال باإلجــراءات االحترازيــة داخــل الروضــة وداخــل الفصــول والملعــب الداخلــي،
الملعــب الخارجي .......
•تنفيذ المهام الموكلة له في اللجنة التنفيذية في الروضة
•مساندة المعلمة في فترات البرنامج اليومي في تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي و االحترازات الصحية .

معلم التربية الخاصة (إن وجدت)
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى المهام التالية:
•المشاركة في ضبط إلتزام األطفال باإلجراءات االحترازية داخل الروضة وداخل الفصول.
•تقديم التعليم عن بعد لألطفال الذين لمن يكن التعليم عن بعد األفضل لهم.
•المشاركة في متابعة التعليم عن بعد.
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بعد:
دور ولي األمر في التعلم اإللكتروني عن ُ
•احترام أوقات الدراسة في المنزل( تزامي -غير التزامني):
علــى ولــي األمــر تعويــد الطفــل علــى احتــرام وقــت الدراســة من خالل االســتعداد لهــا ،وارتداء المالبس المناســبة،
والحــرص علــى تنــاول الوجبــة قبل بدء ســاعات الدراســة.
•تخصيص مكان أو مساحة ثابته للتعلم:
يفضــل تحديــد مــكان مناســب ودائــم لحضــور ســاعات الدراســة االفتراضيــة وتنفيــذ أنشــطة التعلــم فــي الروضــة
اإلفتراضيــة ،والحــرص علــى أال يقضــي فيهــا الطفــل ســاعات طويلــة ،كمــا يفضــل أن تكــون هــذه المســاحة
تضمــن تواجــد ولــي األمــر وليــس فــي غرفــة نــوم الطفــل ،كمــا يجــب أن يكــون المــكان هــادئ وتصلــه إشــارة إنترنــت
الســلكية قويــة.
• متابعة التعلم مع المعلمات:
يجــب أن يتعــاون ولــي األمــر ويتابــع عمليــة تعلــم الطفــل مــن خالل التواصل مع المعلمات عبــر البريد اإللكتروني
أو وســائل التواصــل المتاحــه كالواتــس أب .يتــم تحديــد تكــرار هــذه االتصــاالت وتفاصيلهــا حســب أعمــار األطفــال
ونضجهم ودرجة اســتقالليتهم.
•مساعدة األطفال على استخدام أدوات تعلمهم:
فــي اليــوم الدراســي العــادي يتفاعــل األطفــال مــع بعضهــم البعــض ،يتضمــن هــذه التفاعــات االجتماعيــة
و اللجــوء إلــى األقــران لتبــادل األفــكار ،والمشــاركة فــي مناقشــات المجموعــات الصغيــرة أو الكبيــرة  ،وطــرح
األســئلة ،والتعــاون فــي المشــاريع الجماعيــة  ،بينمــا ســيتم إعــادة إنشــاء بعــض هــذه التفاعــات االجتماعيــة
علــى منصــات افتراضيــة فالبــد مــن دعــم عمليــات التعلــم مــن قبــل ولــي األمــر .كمــا يجــب علــى ولــي األمــر التنقــل
بشــكل منتظــم والتفاعــل مــع الطفــل حــول مــا يتعلمــه ،مــن المهــم أن ينجــز الطفــل المهــام المطلوبــة بنفســه.
•تحديد أوقات الهدوء والتأمل :
ســيكون التحــدي الكبيــر الــذي تواجهــه العائــات التــي لديهــا أطفــال متعــددون هــو كيفيــة إدارة جميــع احتياجــات
أطفالهــم  ،خاصــة عندمــا يكونــون مــن أعمــار مختلفــة ولديهــم احتياجــات مختلفــة .قــد تكــون هنــاك أوقــات يحتــاج
األشــقاء فيهــا للعمــل فــي غــرف مختلفــة لتجنــب التشــتت .قــد يجــرب اآلبــاء حتــى ســماعات الــرأس المانعــة
للضوضــاء لحجــب التشــتيت.
•تشجيع ممارسة الرياضة :
البــد مــن تذكيــر األطفــال بأهميــة األنشــطة البدنيــة وتنفيذهــا وتشــجيعهم علــى ذلــك مــن خــال تكليفهــم ببعض
األعمــال المنزليــة أو المســؤوليات األخرى.
•يراقف مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل على اإلنترنت :
يجــب علــى أوليــاء األمــور وضــع قواعــد حــول تفاعــل األطفــال مــع اإلنترنــت خــال فتــرات التعلــم عــن بعــد وغيرهــا
كمــا تقــع مســؤولية حمايــة األطفــال والحــرص علــى مــدة اســتخدام الطفــل لألجهــزة مــن مخاطــر اإلنترنــت
كالتنمــر أو الوصــول إلــى مــواد غيــر مالئمــة لهــم علــى الوالديــن.
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آليات اختيار النموذج التشغيلي أو االنتقال بين النماذج:

يحــدد مكتــب التعليــم النمــوذج التشــغيلي للروضــة حســب التقاريــر المرفوعــة مــن قائــدة
الروضــة مــن حيــث:

•الحالة الصحية لمنسوبات الروضة في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
•الكثافة العددية لألطفال في الروضة .
•جاهزية مبنى الروضة .
•توفر الكادر التعليمي.

تعتمــد إدارة ريــاض األطفــال االنتقــال مــن نمــوذج إلــى أخــر للروضــة حســب المســوغات
المرفوعــة مــن قائــدة الروضــة وفــق مايلــي:
•تغير نسبة اإلصابات وفق المستجدات الواردة من وزارة الصحة.
•تعذر إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي.
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النطاقات
( النطاق األخضر  /النطاق البرتقالي /النطاق األحمر)

أو ً
ال :النطاق األخضر :
1 .حضور كلي لألطفال.
2 .تحقيــق التباعــد االجتماعــي فــي حــال صغــر حجــم الصــف عــن طريــق تقســيم الطــاب لمجموعتيــن فــي األنشــطة
(الملعــب ،الوجبــة ،الحلقــة ،األركان  ،اللقــاء األخيــر ).
3 .المرونة في تنفيذ الخطة الدراسية اليومية حسب تقدم األطفال وتعلمهم .
4 .المرونة في االنتقال إلى النطاق البرتقالي في حال عدم تحقيق التباعد االجتماعي.
5 .االستفادة من تطبيق الروضة االفتراضية ومنصات التعلم مفتوحة المصدر المناسبة .

متطلبات التنفيذ:

االحترازات الصحية:
توفير االشتراطات الصحية ( تجهيز المبنى وتعقيمه – األدوات واألجهزة الصحية  -معقمات وأقنعة وقائية).
تطبيق دليل االشتراطات الصحية االحترازية لكل روضة ومرافقها وأطفالها والهيئة اإلدارية والتعليمة بها
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ثاني ًا :النطاق البرتقالي
تكــون الدراســة فــي روضــات النطــاق البرتقالــي بتطبيــق التعلــم المدمــج  blended learningمــن خــال إحــدى النمــاذج
التشــغيلية المقترحــة واســتخدام منصــات تعليميــة مناســبة واســتثمار المحتــوى اإلثرائــي فــي تطبيــق الروضــة
االفتراضيــة .

متطلبات التنفيذ

حصر الروضات:
يتــم حصــر الروضــات التابعــة لمكتــب التعليــم وفــق بيانــات وزارة الصحــة وتحديــد النمــاذج التشــغيلية لــكل روضــة
حســب الكثافــة مــن قبــل اللجنــة التشــغيلية فــي إدارة ريــاض األطفــال.

توزيع األطفال
توزيع األطفال للحضور حسب النموذج التشغيلي المطبق في الروضة

االحترازات الصحية
تطبيق دليل االشتراطات الصحية االحترازية لكل روضة ومرافقها وأطفالها والهيئة اإلدارية والتعليمة بها

الخطة التعليمية
المرونــة فــي تنفيــذ الخطــة الدراســية وفتــرات البرنامــج اليومــي حســب تقــدم األطفــال وتعلمهــم  ،واســتثمار المحتوى
اإلثرائــي فــي تطبيــق الروضــة االفتراضيــة ومنصــات التعلم .
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النماذج التشغيلية

النماذج التشغيلية لمرحلة رياض األطفال في النطاق البرتقالي:

كثافة عالية  /متوسطة:
•الحالة األولى  /تقسيم أطفال الصف إلى فترتين (نموذج .)1
•الحالة الثانية  /تقسيم أيام الحضور إلى قسمين (نموذج )2
•التاكــد مــن التباعــد االجتماعــي فــي حــال صغــر حجــم الصــف عــن طريــق تقســيم األطفــال لمجموعتيــن فــي
األنشــطة (الملعــب ،الوجبــة ،الحلقــة ،األركان ،اللقــاء األخيــر).
•المرونة في تنفيذ الخطة الدراسية اليومية حسب تقدم األطفال وتعلمهم .
•االستفادة من تطبيق الروضة االفتراضية ومنصات التعلم مفتوحة المصدر المناسبة.

تفسيره

م
نموذج 1

يتــم تقســيم األطفــال فــي الفصــل الواحــد إلــى ( فترتيــن ) قســم يبــدأ الســاعة  7صباحً ــا وينتهــي
الســاعة  10والقســم الثانــي يبــدأ الســاعة  10:30صباحً ــا وينتهــي الســاعة  1:30ظهــ ًر ا.

نموذج 2

يتــم حضــور أطفــال المســتوى الثالــث ثــاث أيــام باألســبوع األحــد والثالثــاء والخميــس ويتــم االســتفادة
مــن معلمــات وفصــول المســتوى الثانــي فــي تقســيم األطفــال إلــى مجموعــات علــى حســب الكثافــة.
وحضــور أطفــال المســتوى الثانــي يوميــن فــي األســبوع االثنيــن واألربعــاء ويتــم االســتفادة مــن
معلمــات وفصــول المســتوى الثالــث فــي تقســيم األطفــال إلــى مجموعــات علــى حســب الكثافــة.

كثافة منخفضة إن وجدت :
•حضور كلي لألطفال
•تحقيق التباعد االجتماعي في جميع األنشطة.
•االلتزام الكامل بالخطة الدراسية.
•االستفادة من تطبيق الروضة االفتراضية منصات التعلم مفتوحة المصدر المناسبة .
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حاالت حضور األطفال للروضة

الحالة األولى

الحالة الثانية

الحالة الثالثة

•كامل اليوم

•كامل اليوم

•فترة صباحية
•فترة مسائية

•يومان كامالن من األسبوع للمستوى الثاني
•ثالثة أيام كاملة من األسبوع للمستوى الثالث

األطفال

•كافة األطفال

•تقسيم األطفال
إلى مجموعتين
في نفس اليوم

•يقسم األطفال
على فترتين
صباحية – مسائية

•كافة األطفال

األسبوع

•كامل األسبوع

•كامل األسبوع

•كامل األسبوع

•يقسم األسبوع حسب المستويات

الحضور اليومي

الحالة الرابعة

الحالة األولى:
الخطة اليومية لحضور كافة األطفال كامل األسبوع يوم دراسي كامل
النشاط

الزمن

تهيئة

 5دقائق

الحلقة

 30دقيقة

األركان

 75دقيقة

الوجبة

 35دقيقة

الملعب

 75دقيقة

اللقاء األخير

 30دقيقة

مجموعات الساعات الدراسية

 4ساعات و  15دقائق

تكرر يوميا مع المرونة في التبديل والتقسيم حسب الحاجة

الحالة الثانية:
الخطة اليومية لحضور كافة األطفال كامل األسبوع يوم دراسي كامل مع تقسيم األطفال لمجموعتين
الوقت

أنشطة مجموعة 1

أنشطة مجموعة 2

7:30 - 7:00

تهيئة وحلقة (فصل)

الوجبة

8:05 - 7:35

الوجبة

تهيئة وحلقة

9:15 - 8:10

الملعب

األركان

10:15 - 9:20

األركان

الملعب

11:10 - 10:20

اللقاء األخير (مكان بديل)

اللقاء األخير (الفصل)

أربع ساعات و  10دقائق

مجموعات الساعات الدراسية

تكرر يوميًا مع المرونة في التبديل والتقسيم حسب الحاجة
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دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا

الحالة الثالثة:
الخطة اليومية لحضور كافة األطفال كامل األسبوع لنصف يوم دراسي مقسمين إلى مجموعتين
الزمن

النشاط

 5دقائق

تهيئة

 30دقيقة

الحلقة

 55دقيقة

األركان

 25دقيقة

الوجبة

 50دقيقة

الملعب

 15دقيقة

اللقاء األخير

 3ساعات

مجموعات الساعات الدراسية
تكرر يوميا مع المرونة في التبديل حسب الحاجة.

الحالة الرابعة:
الخطة اليومية لحضور كافة األطفال جزء من األسبوع يوم دراسي كامل
الزمن

النشاط

 5دقائق

تهيئة

 30دقيقة

الحلقة

 75دقيقة

األركان

 35دقيقة

الوجبة

 75دقيقة

الملعب

 30دقيقة

اللقاء األخير

 4ساعات و  15دقائق

المجموع

يكرر اليوم الدراسي للمستوى الثالث ثالث أيام باألسبوع وللمستوى الثاني يومين في األسبوع مع االستعانة بخطة الحالة
الثانية في حال الحاجة لتقسيم األطفال واالستفادة من معلمات وفصول المستوى المتغيب

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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ثالث ًا :النطاق األحمر :
تكــون الدراســة فــي روضــات النطــاق األحمــر إلكترونيـ ًا عــن بعــد بشــكل كلــي ،واســتثمار المحتــوى اإلثرائــي فــي تطبيــق
الروضــة االفتراضيــة و منصــات التعلــم المناســبة.

متطلبات التنفيذ:

 - 1متطلبات تفعيل التعلم اإللكتروني عن بعد في رياض األطفال:
•التحليل (تحليل االحتياجات واألهداف للتعلم).
•التخطيــط ( تحديــد فــرق العمــل  -اعتمــاد المعاييــر الخاصــة للتعلــم عــن بعــد  -توزيــع المهــام  -بنــاء جــدول زمنــي
 تحديــد أســاليب تقويــم العمــل)•التصميــم التربــوي ( تحديــد أهــداف المنهــج الــذي ســيقدم عــن بعــد  -تحديــد اســتراتيجيات التدريــس  -تحديــد
أنشــطة التعليــم )
•التصميــم الفنــي ( تحديــد أســلوب التفاعــل ( تزامنــي  -غيــر تزامنــي  -اســتخدام الروضــة االفتراضيــة  -تحديــد طــرق
إعطــاء التعليميــات ( مكتوبــة  -مســجلة  -موجهــه للطفــل أو لولــي األمــر -تحديــد أنمــاط التغذيــة الراجعــة )
•التطوير ( إنتاج األنشطة والمواد التعليمية  -دمج أساليب التعلم المختلفة)
•إدارة المحتوى ( إدارة وقت التعلم  -تتبع أداء الطفل وتقويمه مرحلي ًا )
•التقويم ( التطبيق وتحليل النتائج  -التعديل بناء على النتائج  -التحقق من جودة التعلم عن بعد)
•تأهيل وتدريب الهيئة اإلدارية والتعليمية في رياض األطفال للتحول للتعلم اإللكتروني عن بعد
•الرجوع لوثيقة السياسات التشغيلية للتعليم اإللكتروني الصادرة من وزارة التعليم

 - 3الكفايات الالزمة للهيئة اإلدارية والتعليمية في التعلم اإللكتروني عن بعد:
•كفايــات عامــة ( مهــارات اســتخدام الحاســب اآللــي واألجهــزة اللوحيــة  -مهــارات اســتخدام وتفعيــل التطبيقــات
والمنصــات المناســبة -مهــارات التعامــل مــع االنترنــت  -مهــارات بنــاء مجتمعــات التعلــم اإللكترونيــة علــى
الشــبكة  -مهــارات التعامــل مــع وســائل التواصــل المختلفــة)
•كفايــات تعليميــة تخصصيــة ( كفايــات التخطيــط  -التصميــم والتطويــر  -تقويــم التحصيــل للمعلمــة  -تقويــم
األداء للقائــدة -إدارة التعلــم عــن بعــد ).
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دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا

النموذج التشغيلي لرياض األطفال في النطاق األحمر

الدراســة عــن بعــد مــن خــال اســتخدام منصــات مفتوحــة تحــدد مــن قبــل المعلمــة والمشــرفة باإلضافــة إلــى
اســتثمار المحتــوى اإلثرائــي لتطبيــق الروضــة االفتراضيــة .

الخطط الدراسية المقترحة للتعلم في رياض األطفال:

خيارات تدريس األطفال في مرحلة رياض األطفال

الخيار األول

الخيار الثاني

يقسم األطفال إلى 3

يقسم األطفال إلى

مجموعات تتكون كل مجموعة

مجوعتين تتكون كل مجموعة

من (  10أطفال)

من ( 15طفل)

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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 - 1الخيار األول  :لتعلم األطفال عن بعد في رياض األطفال:
يقســم األطفــال إلــى مجوعتيــن تتكــون كل مجموعــة مــن (15طفــل) وتعــد قوائــم بأســماء األطفــال فــي كل مجموعــة
بحيــث يحــدد وقــت بدايــة التعلــم ونهايتــه لــكل مجموعــة.

مهارات تعلم األطفال

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1

تهيئة

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

2

الحساب واألعداد

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

3

قراءة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

استراحة  10دقائق تضمن االستراحة أنشطة بدنية رياضية
4

كتابة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

5

علوم

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

6

التربية اإلسالمية

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

10دقائق

عدد ساعات التعلم في األسبوع  450دقيقة تعلم بواقع  90دقيقة في اليوم
مالحظة :يحدد في هذه الخطة الدراسية مجموعة األنشطة التعليمية التزامنية  -غير تزامنية وتبلغ لولي األمر  -تضمن التهيئة ترديد
النشيط الوطني

 - 2الخيار الثاني  :لتعلم األطفال عن بعد في رياض األطفال:
يقســم األطفــال إلــى ثالثــة مجموعــات تتكــون كل مجموعــة مــن ( 10أطفــال) وتعــد قوائــم بأســماء األطفــال فــي كل
مجموعــة بحيــث يحــدد وقــت بدايــة التعلــم ونهايتــه لــكل مجموعــة.

مهارات تعلم األطفال

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1

تهيئة

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

2

الحساب واألعداد

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

3

قراءة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

استراحة  10دقائق تضمن االستراحة أنشطة بدنية رياضية
4

كتابة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

5

علوم

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة

6

التربية اإلسالمية

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

10دقائق

عدد ساعات التعلم في األسبوع  450دقيقة تعلم بواقع  90دقيقة في اليوم
مالحظة :يحدد في هذه الخطة الدراسية مجموعة األنشطة التعليمية التزامنية  -غير تزامنية وتبلغ لولي األمر  -تضمن التهيئة ترديد
النشيط الوطني

* الجــداول أعــاه تركــز علــى المعاييــر النمائيــة التــي تعتمــد علــى التعليــم الموجــه وباقــي المعاييــر تحقــق مــن خــال
الروضــة اإلفتراضيــة.

30

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
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طرق وأساليب تدريس األطفال عن بعد :
نــدرج هنــا عــدة أســاليب وطــرق علــى ســبيل المثــال الالحصــر يمكــن للمعلمــة االســتفادة منهــا وتطبيقهــا فــي
انــواع التعلــم المختلفة

ً
أوال :أساليب تدعم التعلم التزامني:

1.مثلث االستماع

5.ترتيب الجملة

2.قل لي قصة

6.من التالي؟

3.التصويت

7.تمثيل األدوار

4.أوجد السؤال المناسب

8.أرسم النص

9.التعلم باللعب
	10.وجه القصة

ثاني ًا :أساليب تدعم التعلم غير التزامني:
1.المحطات العلمية التقنية

4.األصابع الخمسة

7.التقصي اإللكتروني

2.الصفوف المعكوسة أو
الفصل المقلوب

5.االكتشاف الموجه

8.رحالت افتراضية لدعم أهداف
التعلم المختلفة

3.النمذجة

6.التدريس باستخدام أسلوب
المشاريع

 9.المحاكاة

دليل العودة لمرحلة رياض األطفال
في ظل جائحة كورونا
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المنصات والتطبيقات والمواقع التي تدعم تعلم األطفال عن بعد
1

الروضة اإلفتراضية لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

2

Google classroom

3

Google Art and culture

4

Webex

5

ClassDojo

6

Kahoot

7

Zoom

8

seesaw

9

National Geographic Education

مالحظة:
•فــي حــال رغبــة إدارة التعليــم اســتخدام منصــات أو مواقــع أخــرى يتــم مخاطبــة اإلدارة العامــة للطفولــة المبكــرة
بذلــك ألخــذ الموافقــة.
•الروضــة اإلفتراضيــة لــوزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية تدعــم كامــل المنهــج وفــق الوحــدات
الدراســية.
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