قسم الطفولة المبكرة في رهط
رياض األطفال هو إطار تعليمي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من بين  6 -3سنوات .من خالله
نهدف إلى رعاية وتعزيز قدرات الطفل المعرفية  ,العاطفية ,االجتماعية والحركية في مرحلة
طفولتهم المبكرة ،وكذلك تعزيز القيم والمعرفة الثقافية لديهم.
رؤية قسم الطفولة المبكرة في رهط هي -العمل على تكوين شخصية اطفال رهط وتعزيز
تطورهم ضمن بيئة محميه ,تعليميه من منطلق االلتزام بالتميز " المهنية واالنتماء للمجتمع  ,من
خالل تعزيز انتمائهم لهويتهم العربية اإلسالمية وتعزيز انتمائهم المدني.
يعمل القسم بالتعاون مع مفتشة رياض األطفال في وزارة التربية والتعليم.
هناك قرابة ال  195روضة أطفال في رهط 73 .رياض أطفال (من سن  3إلى  4سنوات) 61 ,
بستان (من سن  5إلى  6سنوات)  7 ,روضة أطفال مختلطه ( 4-5سنوات)  11 ,روضة أطفال
للتعليم الخاص و  43روضات أطفال تتبع لجمعيات .العدد اإلجمالي لألطفال هو قرابة 5,300
طفل.
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يمكن تلقي المساعدة أيضا من قبل قسم الخدمة النفسية في
البلدية و"ماتيا" مركز الدعم التعليمي في رهط.
في رياض األطفال تعمل العديد من المشاريع  ،ابرزها :
 .1مشروع جودة التعليم:
في هذا المشروع ،نهدف إلى ضمان تطوير المهارات الحياتية لدى األطفال وأيضا تحقيق قدراتهم
التعليمية ,االجتماعية  ,العاطفية والمعرفية الالزمة لتنميتهم المثلى وتشكيل هويتهم الشخصية
,الثقافية واالجتماعية من أجل االندماج في المجتمع.
يعمل المشروع في اطار تجريبي في  17روضة أطفال لمدة  5سنوات .الهدف من هذا المشروع
هو تحسين نوعية التعليم في رياض األطفال في رهط من خالل تطوير أساليب العمل والبرامج
التي تعزز التنمية التعليمية والتفكيرية والمؤسسة على ثالثة مركبات  : :البيئة ,جودة التفاعل
والتعليم.
 .2برنامج البراعم
"البراعم "  -هو برنامج بدعم من وزارة التربية والتعليم ،يتم من خالله تمديد اليوم الدراسي
لألطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين  8-3سنوات  .هذا العام سيتم تشغيل البرنامج بقرابة 70

روضة أطفال  .في هذا البرنامج ،سوف يتلقى الطالب المحتوى التعليمي والقائم على القيم ،بما في
ذلك األنشطة االجتماعية ،تطوير التفكير اإلبداعي .خالل اليوم المطول سيتم تزويد األطفال
بوجبات ساخنة ومغذية .
يعمل المشروع على مدار خمسة أيام في األسبوع ،من نهاية اليوم الدراسي حتى الساعة
.16:00
 .3خطة מעגן ( -في إطار برنامج ) 360
هذا البرنامج معد لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة .في
اطار هذا البرنامج تعمل مجموعة من المهنيين في المجاالت التنموية بالتعاون مع الموظفين
التربويين في رياض االطفال  .يعمل هذا المشروع في  30روضه أطفال.
 .1برنامج "مقتطفات من اللغة العبرية"
هذا البرنامج يعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم في البساتين وهدفه تقوية األطفال في اللغة
العبرية.
________________________________________
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