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:المقدمة
التعليم وزارة -المشروع ضمن المشروع الثاني الخاص بتطوير التعليم

.العاليوالتعليم 

:لـإنشاء نظام مؤسسي ذي صلة بالسياق : للمهمة الهدف العالمي ■

.  تقييم نوعية بيئات التعليم المبكر–

.لبنان الجودة في رياض األطفال العامة فيالخاصة بالرصد والتقييم المستمر لمعايير تنمية القدرات –

:أهداف المكون■

.في رياض األطفال العامة 5-3رفع سوية انخراط األطفال ضمن الفئة العمرية –

.   توفير المزيد من الفرص الخاصة بخدمات رياض األطفال لألطفال في المناطق األقل حظا–

القدرات التقنية و بيئات التعليم  , تحسين من مستوى الجاهزية في المدارس–



ECERS-R-مقياس التصنيف البيئي للطفولة المبكرة

مقياس نوعي مع (ة بالطفلهي أداة تستخدم لتقييم نوعية بيئة التعليم الخاص: مقياس التصنيف البيئي للطفولة المبكرة■
).درجات كمية

.مدرسة اختيرت بشكل عشوائي من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي 68تم زيارة ■

.تم القيام بمعدل ساعتين ونصف من المشاهدة داخل الغرفة الصفية و في ساحة اللعب–

دقيقة مع معلم الصف لجمع المعلومات  45تم القيام بعملية استجواب غير رسمية بعد عملية المشاهدة لمدة –
.التي لم يتم مشاهدتها اثناء المشاهدة الصفية والتي استمرت لمدة ساعتين ونصف

:  تم القيام بالزيارات خالل مرحلتين زمنيتين مختلفتين–
)وحدة رياض األطفال -اإلجرائيةعبر المراقبة المباشرة للمهارات ( 2017أيار /نيسان: المرحلة األولى■

) األطفال وحدة رياض  -عبر المراقبة المباشرة للمهارات اإلجرائية( 2018أيار /نيسان: المرحلة الثانية■



جمع البيانات

 حلةالمر في البيانات جمع عملية في العمل فريق انخرط :)الثانية المرحلة( 2017 أيار/نيسان - البيانات جمع    ■
 ,)مشاهدة 65 أصل من 34(ازواج شكل على الزيارات من %50 نسبته ما استكمل حيث ,المدارس في الثانية
.العالية الموثوقية على يدل مما ,0.90 -0.81 بين المقيم موثوقية معدل تراوح حيث

 ةبزيار اإلجرائية للمهارات المباشرة المراقبة فريق قام :)الثالثة المرحلة( 2018 أيار /نيسان – البيانات جمع■
 موثوقية معدل تراوح كان حيث ,)66 أصل من 22 (الزيارات من %33 نسبته ما استكمل حيث ,المدارس

.ومعقولة عالية موثوقية نسبة على يدل مما ,0.82 -0.78 بين المقيم





النتائج

.يملي المنهاج كافة ما يتعلق بالتعلم والتعليم كأداة نهائية■

.ليوممسموحة اذا كان هناك متسع من الوقت في نهاية ا) المكعبات و التفاعل االجتماعي, اللعب( تعلم ذو معنى ■

.عامبالتعلم االجتماعي والعاطفي لألطفال ورفاههم بشكل وجد، فيما يتعلق باالهتمام إن : قليل جدا■

معلم والطفل هناك وقت قليل لالستثمار في الشأن االجتماعي والعاطفي ورفاه األطفال سواء من قبل تفاعل ال–
.أو بشكل عفوي خالل أوقات التعلم

.  المعلمين غير مجهزين للتعامل مع المواقف االجتماعية والعاطفية بين األطفال–

ECERS-Rأهمية السياق الخاص بـ ■

نحو نظام مسؤول -آلية التغير■



التوصيات

جعل التعليم الخاص بالطفولة المبكرة أكثر وضوحا■

تطوير أدوات قياس سياقية■

نمية الجانب مع التركيز أكثر على ت -التركيز على التعلم ذو المعنى الخاص باألطفال ضمن المنهاج و أصول التدريس■
االجتماعي والعاطفي لألطفال

العاملة في التعلم المبكر لألطفالكفاءات ومعايير القوى ■
التوظيف–
بناء القدرات–

الرصد والتوجيه والمسألة ■
األدوار والمسؤوليات -الجودة خاصة بضمان وضع وتحديد آليات –

التعاون والتنسيق عبر القطاعات■



األسئلة؟


