المتطلب السابق :
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية

جامعة الزرقاء
الكلية  :العلوم التربوية.
القسم  :رياض االطفال.
عنوان المقرر :االتجاهات الحديثة في
رياض األطفال 0513316

وصف المساق
تتناول ىذه المادة موضوعات تتعمق باالتجاىات الحديثة في تربية الطفل في رياض األطفال والمرحمة االساسيو

الدنيا ومؤسسات التنشئة االجتماعية ،وكذلك مجاالت التربية الحديثة واالتجاىات الحديثة في التعامل مع األطفال ،
وقواعد الثواب والعقاب واألخذ بعين االعتبار أراء العمماء التربويين ،وبعض القضايا المدرسية وكيفية النظر إلييا

باألساليب السميمة..

أهداف المساق
 . 1التعرف عمى مفيوم االتجاه.

 . 2التعرف عمى أىداف دراسة االتجاىات ألحديثو في رياض األطفال.
 . 3التعرف عمى االتجاه الواقعي في رياض األطفال.

 . 4التعرف عمى االتجاه الطبيعي في رياض األطفال.

 . 5التعرف عمى االتجاه االجتماعي في رياض األطفال.

 . 6التعرف عمى االتجاه الحديث في رياض األطفال من حيث( األىداف—الوظائف---إشباع حاجات الطفولة.
 . 7التعرف عمى األدوار الجندريو.

 . 8التعرف عمى واقع الطفل بين التربية والتعميم
 . 9التعرف عمى التربية الثقافية لمطفل.

 . 10التعرف عمى اساليب التربية العممية لطفل الروضة..
 . 11التعرف عمى االىتمام العالمي في رياض األطفال.

مخرجات التعلم

:

عند االنتهاء من هذا المقرر ،فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قاد ارً عمى أن:

- 1معرفة مفيوم االتجاة.

- 2تحميل دراسة االتجاىات الحديثة في رياض االطفال (الواقعي ،الطبيعي ،االجتماعي ،الحديث)؟
- 3التميز بين االدوار الجندرية.

 - 4تحميل واقع الطفل في ضوء حقل ميدان التربية والتعميم.
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- 5فيم التربية الثقافية لمطفل.

- 6تنمية الوعي االعالمي لمطفل.
- 7تحميل التجارب العالمية في رياض االطفال.
هيكل المقرر

:

االسبوع

الساعة

نتاجات

االول

3

-تحديد مفيوم

الثاني

3

تكوين اتجاىات

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

المعتمدة

المواضيع

التعمم

االتجاه.

مفيوم االتجاه.

طرق التعميم

اجراءات
التعمم

مضامين االتجاه.

التحضير المسبق

وظائف

لمدرس.

الحوار والمناقشة.
التعميم الجمعي.

المشاركة في

المناقشات
الصفية.
ايجابية.

التعمم التعاوني.

كيف يتكون االتجاه.

ربط الطمبة

اىمية دراسة

بمصادر التعمم(

االتجاىات الحديثة

المكتبة ،

في رياض االطفال.

واالنترنت.

تحميل الفكر

االتجاه الواقعي في

التعمم التعاوني

التربوية في

رياض االطفال.

رياض االطفال

االتجاه الطبيعي في

()1

رياض االطفال.

تحميل الفكر

االتجاه االجتماعي

التواصل

االجتماعي في

في رياض االطفال.

باألنشطة

رياض االطفال

مفيومو -اىميتو-

والواجبات.

()2

افكارة -اثاره.

ح ّل المشكالت .

الحوار والمناقشة..

الحوار والمناقشة.
العصف الذىني.

فيم االتجاه

االىمية -االىداف-

العمل ضمن

الحوار والمناقشة.

الحديث في

الوظائف.

فريق.

العصف الذىني.

رياض االطفال

التربية التقدمية في

رياض االطفال.
التميز بين االدوار مفيوم الجندر.
الجندرية
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ادوار الجندر.
السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي

3

فيم معطيات

مفيوم ثقافة الطفل.

العروض

الحوار والمناقشة.

التربية

اىمية ثقافة الطفل.

العممية.

التعمم التعاوني.

الثقافية(.)1

مكونات ثقافة

فيم معطيات

عناصر الثقافة.

التربية

مستويات الثقافة.

الحوار والمناقشة

الثقافية)2(.

دور رياض االطفال

حل المشكالت

حل المشكالت.

الطفل.

التعمم باالنشطة.

.

في تنمية الثقافة.
تحميل اساليب

مفيوم التربية

التربية العممية

العممية.

لدى الطفل

خطوات التربية

الحوار والمناقشة

المناقشات

العصف الذىني

الصفية.

العممية.
ميارات التربية
العممية.

تحميل اىم

امريكيا.

العروض

الحوار والمناقشة.

االتجاىات

بريطانيا.

العممية.

حل المشكالت.

العالمية الحديثة

كندا.

في رياض

االطفال.
عشر

تحميل اىم

اليابان.

االتجاىات

المانيا.

العالمية الحديثة

كوريا.

التعمم باالنشطة.

الحوار والمناقشة
التعمم بالمشروع.

في رياض
االطفال.
الثاني

3

عشر

الحوار والمناقشة.

فيم الخبرات

مفيوم الخبرة.

عروض عممية.

التعممية في

مكونات الخبرة.

ربط الطمبة

رياض االطفال.

شروط الخبرة

بالمصادر

حل المشكالت.

ومكوناتيا.

المختمفة بالمكتبة

.

واالنترنت
الثالث

3

عشر
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العربية الحديثة
في رياض

االمارات.
مصر.

االطفال.

العروض العممية
ربط الطمبة
بالمصادر

المختمفة بالمكتبة

واالنترنت
الرابع

تحميل واقع

و ازرة التربية

عشر

رياض االطفال

والتعميم.

بالمممكة

المعايير المينية

االردنية

التعمم النشط

المناقشات

ربط المعرفة بالحياة.

الصفية

لرياض االطفال

الياشمية
الخامس

3

عشر

ربط النظرية

مواقف صفية.

بالتطبيق

المناقشات

الحوار والمناقشة

الصفية

التعمم التعاوني..

التواصل
باالنشطة

والواجبات
السادس

3

عشر

ربط النظرية

مواقف صفية.

بالتطبيق

المناقشات

الحوار والمناقشة.

الصفية

العصف الذىني.

التواصل باالنشطة

الزيارات الميدانية.

والواجبات

المراجع
الكتاب المقرر الرئيس:

-

بدران  ،شبل  .)2000(.االتجاىات الحديثة في تربية طفل ماقبل المدرسة  ، .القاىرة :الدار المصرية

المقررات المساندة :

 -مربيو الروضة الواقع – التحديات -التطوير ، 2012 ،رضا المواضيو ،عمان :دار صفاء لمنشر

 -تربية األطفال في اإلسالم ،جمال الخالدي ،2011 ،عمان :دار وائل لمنشر

 -التفاعل بين اإلباء واألبناء كعامل تربوي ،1990 ،عبد الرحمن صالح  ،مجمو كمية التربية ،المجمد األول،

العدد التاسع.

 -العمل االجتماعي مع األسرة والطفولة ، 2012فيصل الغرايبو،الطبعة األولى ،عمان :دار وائل.
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طرق التعليم :
التفاعمية النشط.
 - 1أسموب المحاضرة
ّ
 - 2التعميم عن طريق ح ّل المشكالت.
-3

التعميم التعاوني.

-4

الحوار والمناقشة.

-5
-6

التعميم عن طريق األنشطة.

ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة ،مثل :المكتبة ،واإلنترنت.

األدوات المستخدمة في التقييم:

الصفية والبحث والتقرير
الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
ّ
المقرر
 ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
يوضح برمجة إجراءات التقييم في ّ
ّ
التاريخ

االختبار أو أساس التقىيم
االختبار األول

الدرجة
%20

االختبار الثاني

%20

أعمال الفصل (المشاركة و إنتاج وسيلة تعليمية)

%10

االختبار النهائي

%50
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