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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

فصل 1

کلیات آموزش وپرورش پیش از دبستان

شایستگی های فصل 
1 آشنایی با اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان 

از دبستان در جهان  با پیشگامان آموزش وپرورش پیش  آشنایی   ٢

ایران  و 
٣ تهیۀ فهرستی از انواع مراکز پیش از دبستان 

٤ تهیۀ فهرستی از عناوین و وظایف کارکنان مراکز پیش از دبستان
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آموزش و پرورش پیش از دبستان

در گروه های کالسیفعالیت 1
 تجربه ای از آموزش های دوران پیش از دبستان مانند شعر، قصه و... را بازگو کنید.

 دربارۀ اهمّیت آموزش   و پرورش پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مختلف  مراکز  در  کودکان  يادگیري هاي  و  تجربه ها  به  معموالً  دبستان  از  پیش  پرورش  آموزش    و  تعریف: 
آموزش پیش از دبستان اطالق مي شود.

 اهمیت و ضرورت آموزش وپرورش در دورۀ پیش از دبستان 
از دبستان مرحله شكل گیري شخصیت کودك است. دورۀ سنی  سال هاي پیش 
با  را  اين سال ها  اول زندگی است. کودك  از تولد تا شش سال  از دبستان  پیش 
کنجكاوي و توجه نسبت به خود، اطرافیان و دنیاي پیرامونش سپري مي کند. در 
اين سال هاي طاليي چنانچه محیط و آموزش غني باشد هوش شكوفا مي شود و 
سال های  اين  در  کودکان  يادگیری  و  رشد  به  توجه  مي يابد.  پرورش  استعدادها 

حساس به داليل زير از ضرورت و اهمّیت فراوانی برخوردار است:
1 سرعت رشد در همۀ ابعاد آن در شش سال اّول زندگی نسبت به سال های ديگر 

بیشتر است. يادگیری کودکان در اين سال های حساس، سريع تر، آسان تر و عمیق تر صورت می گیرد.
٢ با توجه به وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کودکان خانواده های محروم نیاز به محیطی دارند که 

اين محرومیت ها را تاحدی جبران سازد که در مراکز پیش از دبستان، مربیان آگاه و آموزش ديده، اين وظیفه 
را برعهده دارند.

٣ تغییرات اقتصادی، اجتماعی و اشتغال مادران، ايجاد محیط های مناسب برای رشد و يادگیری کودکان را 

ضروری می سازد.
٤ براساس پژوهش های انجام شده، کودکان برخوردار از آموزش پیش از دبستان، توانمندی شناختی و رفتاری 

بیشتری نسبت به کودکان ديگر در مقطع ابتـدايی دارند. ساختـار اصلی، کنترل احساسات،  خـودتنظیمی و 
سازگاری اجتماعی در دوران اولیه کودکی شكل می گیرد.

و  مؤثر  با مداخلۀ  اولیۀ کودکی،  از مشكالت کودکان در جنبه های مختلف رشد، در سال های  بسیاری   ٥

به   موقع برطرف می گردد و اين درصورتی است که کودکان از آموزش های پیش از دبستان برخوردار شوند.
٦ آموزش پیش از دبستان، شوق يادگیری، نگرش مثبت و پذيرش کودك را نسبت به محیط مدرسه افزايش 

می دهد و در نتیجه میزان ترك تحصیل کودکان در مدرسه کاهش می يابد.
٧ يافته های پژوهشی نشان می دهد هزينۀ افت تحصیلی کودکان در مدرسه، بسیار بیشتر از هزينۀ آموزش 

آنها در مراکز پیش از دبستان است.
٨ والدين معموالً در ارتباط با نیازهای رشد کودکان، شناخت کافی ندارند. در مراکز پیش از دبستان، آموزش 

خانواده در کنار آموزش کودکان، به والدين در يادگیری شیوه های مناسب فرزندپروری کمک می کند.

حضرت علی )ع( : 
»العلم من الصغر 
کالنقش فی الحجر1«؛ 
يادگیری و آموزش 
در خردسالی، بسان 
کندن نقش روی 
سنگ، پايدار است.

1ـ بحاراالنوار، ج1، ص224
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 اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان 
1 ايجاد بستری مناسب در راستای رشد همۀ جانبۀ 

ابعاد عاطفی، اخالقی، شناختی،  بر  کودکان مشتمل 
اجتماعی و جسمی کودکان.

٢ پرورش درك و نگرش صحیح کودکان نسبت به 

و شكوفايی  اجتماعی  محیط  و  زندگی  محیط  وقايع 
استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف.

٣ توسعه توانايی های کودکان در بیان انديشه و بروز 

احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های 
زندگی، هنری، کالمی، بازی، شعر و نمايش.

٤ پرورش صفات اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی 

بر ارزش های اسالمی.
٥ انس با قرآن و عالقه به يادگیری آن.

٦ آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، 

در گروه های کالسیفعالیت ٢
 در مورد اهمیت آموزش وپرورش پیش از دبستان از ديدگاه اسالم گفت و گو کنید. 

 آيات يا احاديثی در اين زمینه در گروه ارائه دهید.

1ـ آئین نامه تأسیس و انحالل مهدکودك سازمان بهزيستی کشور
2ـ راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانیـ  سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیـ  دفتر برنامه ريزی و کتب درسی.

3ـ از طرح سؤاالت مربوط به تاريخ رويدادها در ارزشیابی اين فصل خودداری شود.

گذشت، همكاری، ارزش های مطلوب زندگی و آموزش 
و  غیرمستقیم  آموزش  طريق  از  زندگی  مهارت های 

کسب تجارب گوناگون.
٧ کمک به والدين در مراقبت، نگهداری و پرورش 

کودکان و ايجاد ارتباط مؤثر دو جانبه بین کودك و 
والدين.

آموزش  نظام  به  ورود  برای  کودکان  آماده سازی   ٨

رسمی کشور1.
و  طبیعت  با  انس  و  عالقه  و  طبیعت  با  آشنايی   9

حفظ آن.
10 آشنايی و احترام گذاردن به فعالیت ها و آداب و 

رسوم دينی2.

پیشگامان آموزش     و   پرورش پیش از دبستان در جهان
آغاز شكل گیری رسمی  مهدکودك به عنوان يک مؤسسه اجتماعی جديد در قرن 20 شكل گرفته است. در جدول 

شماره1 به مهم ترين نظريات افرادی که در شكل گیری مراکز پیش از دبستان تأثیر داشته اند، اشاره شده است.

اين فصل پی بردن به چگونگی شكل گیری و روند تحول آموزش و  تاريخ رويدادها در  ارائه  از  هدف 
است3.  دبستان  از  پیش  پرورش 

نکته
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جدول 1ـ پیشگامان آموزش وپرورش پیش از دبستان درجهان

شرح حالنامردیف

1
فروبل 

)باغ کودکان ـ 
کودکستان(

فردريک فروبل1 آلمانی )1852ـ1782( با تأثیرپذيری از نظرات بزرگان تعلیم و تربیت، عقايد نوينی را 
دربارۀ آموزش وپرورش کودکان شكل داد و اولین مدرسه کودکان به نام باغچه کودکان2 يا کودکستان 
را در آلمان تأسیس کرد. علت نام گذاری او اين است که به مردم بفهماند که کودکان مانند نهال هايی 
هستند که نیاز به پرورش در باغچه دارند. وی توجه به بازی را جزء مهم ترين اهداف کودکستان و تعلیم 
و تربیت کودکان می دانست و به تأثیر بازی به رشد همه جانبه تأکید داشت. به نظر او از طريق بازی ها 
می توان به مشكالت رشدی و ناسازگاری های کودکان پی برد و به درمان اين مشكالت از طريق بازی 

پرداخت. برنامۀ درسی منظم و دقیقی را برای کودکان طراحی کرد که شامل موارد زير است:
»هدایا«3: شامل ده سری از مواد قابل دست ورزی مانند: توپ های پارچه ای و مكعب های چوبی بودند 
با آنها معماهايی درست می کردند. اين اسباب بازی های آموزشی امروزه به نام هديه های  که کودکان 

فروبل شناخته شده اند.
»مشغولیات4« : شامل فعالیت های مربوط به مهارت های ماهیچه ای کوچک مانند: نقاشی، خمیربازی، 

دوخت و دوز، رنگ آمیزی، بافتنی، تا  زدن کاغذ و چسباندن بود.
»بازی های مادر٥« : شامل مجموعه ای از آوازها و سرگرمی هايی بودند که با استفاده از »هدايا« به 

دقت طراحی شده بود.
»مطالعه طبیعت٦« : مشاهده گیاهان و حیوانات و بحث، دربارۀ آنها را شامل می شد. 

مونته سوری ٢
)خانۀ کودک(

ماريا مونته سوری7 برای برآورده کردن نیازهای فیزيكی کودکان خردسال، اقدام به تأسیس مدرسه ای 
در سال 1907 در سن لورنز8 و منطقه فقیرنشین شهر رم کشور ايتالیا کرد.

او ابتدا به عنوان يک پزشک کار خود را با کودکان عقب ماندۀ ذهنی آغاز کرد و به تشخیص و درمان 
و اصالح دشواری های آنها پرداخت و در به کارگیری اصول آموزش وپرورش کودکان و ضعف های آنان 
عالقه مند شد. سپس وسايل و ابزارهای جديد آموزشی برای آموزش وپرورش آنها ابداع کرد. برنامۀ 
آموزشی او برنامه ای فعال بود که پرورش حواس را با استفاده از وسايل خاص و استقالل در يادگیری 
مورد تشويق قرار می داد. بعد از موفقیت در آموزش کودکان عقب مانده، فرصتی يافت تا مدارسی را 
به نام خانه کودك9 برای کودکان 3 تا 7 ساله تأسیس نمايد. محیط آموزشی تدارك ديده شدۀ وی 
ـ  روانی آنها بود و احترام به کودك در اين  برای کودکان در رابطه با خصوصیات و ويژگی های جسمی 

رويكرد يک اصل است.
کودك در مراکز پیش از دبستان مونته سوری می توانست آزادانه عالئق خود را دنبال کند و مسائل خود را بدون 
دخالت مربی انجام دهد. شهرت مونته سوری به خاطر طرح پرورش حواس و روش خاص کار او با کودك است.

براساس پنج موضوع سازماندهی شده است که شامل  برنامه درسی مورد نظر مونته سوری  محتوای 
مهارت های زندگی، مهارت های حسی، مهارت های رياضی، فرهنگ و زبان است.

کالس های خانه کودك مونته سوری از گروه های سنی مختلف تشكیل شده است و کمک های ويژه برای 
کودکان کم توان در نظر گرفته شده است.

Children's garden ـFridrick Froebel 2 ـ1

Occupations ـGifts 4 ـ3

Mother ـ5
,
s Play 6ـ Nature Study

ـ  Maria Montessori 8 ـ7  Sanlorenzoh

Children ـ9
,
s House
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٣
خواهران 

مک میالن 
)مهدکودک(

تالش های خواهران مک میالن )راشل و مارگارت1( در زمینۀ آموزش وپرورش در دوران اولیه کودکی 
در سال 1910 با تأسیس اولین مهدکودك در محله های فقیرنشین در انگلستان و با پیروی از نظرات 
بزرگان تعلیم و تربیت چون جان الك، کمینیوس و فردريک فروبل آلمانی به ثمر نشست. اصطالح 
»مهدکودك2« به وسیله خواهران مک میالن معّرفی شد. مهدکودك مورد  نظر آنها محیطی را نشان می داد 
که عالوه  بر مراقبت و پرستاری کودکان، آموزش هايی به کودکان داده می شد. به نظر آنها مهدکودك 
به عنوان فوريتی برای جبران کمبودهای بهداشتی و ايمنی کودکان در دوران اولیه زندگی برای کودکان 
اين مراکز ضمن جبران فقر، کمبودها و غفلت ها، شست وشوی کودکان،  تا هفت ساله است. در  دو 
تدارك لباس تمیز، تغذيه کودکان، طراحی فضای عاطفی و تجربه های مناسب نیز ارائه می شد. همچنین 
برنامه هايی مانند تربیت ماهیچه های مختلف بدن برای کمک به رشد خواندن و نوشتن و مهارت های 
عددی، خمیربازی، رنگ آمیزی، نقاشی، بازی با مكعب ها و استفاده از ابزار برای تقويت زمینه های ادراکی 
ـ حرکتی، حرکات موزون، بازی های نمايشی، فعالیت های موسیقی، گسترش توانايی های فیزيكی و 

قدرت بیان و ابراز وجود و... انجام می شد. 

٤
رودلف اشتاینر

)الگوی 
والدورف(

رودلف اشتاينر3 )1925ـ1861( در سال 1919 در نزديكی کارخانه والدورف برای کودکان محروم اين 
منطقه اولین مدرسه والدورف را تأسیس کرد. او با چهار شرط مدرسه خود را بنا نهاد.

 مدرسه بايد به روی تمامی کودکان با هر پیشینۀ مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی باز باشد.
 مدرسه در جهت آموزش برای هر دو جنس فعالیت کند.

 مدرسه دارای يک انسجام و وحدت رويه در همه مقاطع سنی باشد.
 معلمان ضمن تماس دائم با دانش آموزان، بر برنامه آموزشی مدرسه مديريت دارند و دولت کمترين 

دخالت را در اين امر داشته باشد.
مهم ترين اهداف اشتاينر از تأسیس اين مدرسه،  پرورش قوای جسمانی، افزايش پشتكار و استقامت  

کودکان و پرورش قوۀ تخیل، انعطاف پذيری، اعتماد به نفس و تمرکز خالق بود.
برنامه او شامل علوم طبیعی، رياضیات و در راستای فعالیت های روزانه کودکان،  تربیت بدنی، پرورش 

حواس، رشد کالمی، بازی های خالق، انواع هنر و مهارت های زندگی بود.
اين برنامه ها را بیشتر از طريق بازی های آزاد به تخیلی و فعالیت های هنری اجرا می کرد.

 Margaret & Rachel Mac Millan ـ1

Nursery School ـ2

Rudolf steiner ـ3
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٥
لوریس ماالگازی 

)الگوی رجیو 
امیلیا(

شهر  نزديک  دهكده ای  در  را  آموزشی  مرکز  اولین  ساختمان   1946 سال  در  ماالگازی1  لوريس 
رجیو  امیلیا آغاز کرد. در سال 1963 اولین مدرسه خود به نام رابینسون را برای کودکان 3 تا 6 سال 
و در سال 1970 اولین مرکز رجیو را برای کودکان زير 3 سال تأسیس و به عنوان بنیان گذار الگوی 

برنامه درسی رجیو امیلیا فعالیت خود را شروع کرد. 
در اين رويكرد، کودکان فعاالنه درگیر پروژه ها و فعالیت ها هستند. می آفرينند، طراحی می کنند و 
مربی از آنها حمايت می کند. مربیان اين رويكرد، کودکان را سازندگان کنجكاو علم می دانند که وقتی 
فعاالنه با وسايل و مواد موجود، محیط خود، کودکان ديگر و بزرگ ترها سرگرم می شوند،  بیشترين 

يادگیری را خواهند داشت. مشخصه های کلی اين رويكرد عبارت اند از:
ـ مشارکت والدين،  شهروندان، منابع فرهنگی و اجتماعی شهر با محوريت تمرکز بر کودکان با توجه 

به اهمیت ارتباط و تعامل در يادگیری.
ـ تشويق کودکان به ابراز عقايد و احساسات خود، مسئولیت پذيری و کنجكاوی.

ـ ساختن مكانی قابل اعتماد برای کودکان، با هدف تقويت حس هويت و تعلق در آنان و توجه به 
ابعاد رشد همه جانبه کودکان.

ـ پرورش خالقیت، از طريق فعالیت های هنری مانند نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی.
ـ رشد مهارت های پژوهشی با مشاهده، توصیف، سؤال سازی، طبقه بندی و ساير فعالیت ها.

محتوی برنامه درسی، ماالگازی شامل اجرای پروژه ها در حوزه های مختلف علوم تجربی، رياضیات، 
ادبیات، هنر، مطالعات اجتماعی و مهارت های کالمی می باشد.  

٦

دیوید ویکارت
)الگوی های

های اسکوپ یا
بینش  وسیع(

تكامل  و  رشد  مورد  در  پیاژه  نظريات  به  توجه  با  کودکان  تعلیم وتربیت  متخصص  ويكارت2  ديويد 
کودکان الگوی آموزشی »های اسكوپ« را در سال 1970 ارائه داد. روش های اين الگو براساس روش 
گام به گام يا رشدی شناختی در آموزش است. اين الگو بر اين باور است که يادگیری فعال براساس 
رشد و تكامل توانايی های نهفته انسان است. اين الگو در کودکان نگرش توانستن و انجام دادن ايجاد 

می کند و به منظور پرورش اعتماد به نفس و شايستگی اجتماعی کودکان طراحی شده است.
مهم ترين برنامه های های  اسكوپ، حمايت از برنامه رشد کودکان، پرورش اعتماد به نفس، مهارت حل 
مسئله،  استقالل فكری، انضباط فردی و يافتن اهداف شخصی برای به دست آوردن شايستگی های 
اجتماعی و برقراری روابط مناسب در زندگی است. محتوای اين برنامه شامل فعالیت های هنری و 
خالق، زبان و ادبیات، مهارت های جسمی ـ حرکتی، رشد عاطفی و اجتماعی برای سال های پیش از 

دبستان است.

Laris Malaguzzi ـ1

 Divid Vikart ـ2
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

تاریخچۀ آموزش وپرورش پیش از دبستان در ایران

فعالیت ٣

فعالیت ٤

در گروه های کالسی، در مورد انديشمندان ديگری که در شكل گیری مراکز پیش از دبستان نقش داشته اند، 
از منابع علمی جست و جو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های درسی در مورد فعالیت های جبار باغچه بان در زمینۀ آموزش وپرورش پیش از دبستان 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در   تاريخچۀ آموزش و  پرورش پیش از دبستان در ايران 
اصطالحات مختلفی از جمله مهدکودك،  کودکستان، 
به کار  دبستان  از  پیش  يا  و  دبستان  از  قبل  آموزش 
رفته است. بیش از يک قرن پیش اولین کودکستان در 
منطقۀ جلفای اصفهان توسط ارامنه تأسیس شد. آنچه 
در ذيل می آيد، خالصه ای از تاريخچۀ آموزش وپرورش 

پیش از دبستان در ايران می باشد:
 باغچه بان در سال 1303 هجری شمسی در شهر تبريز 
اولین و در سال 1307 در شیراز، دومین کودکستان را به 
نام باغچه اطفال تأسیس کرد؛ البته کودکان خانواده های 
مرفه به خصوص کارمندان عالی رتبه به کودکستان مزبور 
تجربه  را  گروهی  مراقبت های  و  بازی ها  و  می رفتند 
می کردند. با استقبالی که از اين کودکستان ها به عمل 
آمد، طی مدت کوتاهی در تهران و پاره ای از شهرهای 
بزرگ از سوی بخش خصوصی، کودکستان هايی افتتاح 
شد که با برنامه های ساده ای از قبیل بازی های مرسوم، 
آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن، نقاشی، عروسک بازی 

و… در جلب رضايت خانواده ها، تالش می کردند. 
 در سال 1303 شوراي عالي فرهنگ آئین نامه احداث 
مراکز آموزش پیش از دبستان در شهرستان تهران و 
در سال 1304 آئین نامه براي ساير شهرهاي کشور را 

تصويب کرد.  
 نخستین امتیاز تأسیس کودکستان توسط وزارت 

 1310 سال  در  مستظرفه  صنايع  و  اوقاف  و  معارف 
برای خانم برسابه هوسپیان صادر گرديد.

 سال1310 آغاز فصل جديدي در تاريخ آموزش پیش 
از دبستان ايران محسوب مي گردد. 

 نخستین آئین نامه ويژه کودکستان ها و مراکز آموزش 
پیش از دبستان درسال 1312 به تصويب شوراي عالي 
فرهنگ رسید. در ماده اول اين آئین نامه، سن کودکان 
جهت پذيرش در کودکستان ها 4 تا 7 سال قید شده بود. 
 در سال1334، ادارۀ مستقلي جهت رسیدگي و نظارت 
بر امور کودکستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تأسیس 

گرديد.
 درسال 1335، آئین نـامـه جـديـدي جهت ادارۀ 
کودکستان ها به تصويب رسید که طي آن سن کودکان، 

3 تا 6 سال تعیین شده بود.
 در سال1340، ادارۀ امور کودکستان هاي کشور منحل 
شد و وظايف مربوط به اداره کل تعلیمات ابتدايي محول 
گرديد و آئین نامه دوره پیش دبستانی، در شورای عالی 

معارف و فرهنگ تصويب شد. 
 در سال 1341 شورای کتاب کودك تأسیس شد. اين 
شورا کتاب هايی مناسب برای کودکان پیش از دبستان 

ارائه داد.
 در سال 1343، آموزش پیش از دبستان عماًل به 

صورت نظام همگانی درآمد.
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و  کودکان  فكری  پرورش  کانون   1345 سال  در   
نوجوانان با هدف کوشش در راه بهبود کیفی کتاب های 

کودکان پیش از دبستان و دبستان تأسیس شد.
 در سال 1346 به منظور تربیت نیروی انسانی برای 
مراکز پیش از دبستان آموزشگاه های کودکیاری آغاز 

به کار کردند.
سال  در  که  کودکستان ها  آئین نامۀ  آخرين  طبق   
1349به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش رسید، 
ابتدايي  آموزش  ضمیمۀ  آمادگي  کالس هاي  تشكیل 
گرديد و سن کودکان کودکستاني 3 تا 6 سال تعیین 

گرديد. 
 در سال 1350 ادارۀ کل تعلیمات ابتدايی به دفتر

برنـامه ريزی آموزش ابتـدايی تغییر نـام داد و واحـد 
کودکستان ها مسئولیت طرح و برنامه ريزی آموزش و 

پرورش پیش از دبستان را عهده دار شدند.
 در سال 1352 در مدرسه عالی شمیران اولین رشته 

پیش دبستانی دائر شد.
 درسال 1353، وزارت آموزش وپرورش طبق انتشار 
بخشنامه اي به اعمال اصالحاتي در آئین نامۀ مذکور 
از  دسته  آن  تنها  تغییرات  اين  مطابق  کرد.  مبادرت 
از  بودند  برخوردار  تمام  از سن 5 سال  کودکاني که 
حق ثبت نام درکالس هاي آمادگي بهره مند گرديدند. 
 از سال1354، سازمان هاي دولتي موظف به تأسیس 
سازمان  سوي  از  آنها  ضوابط  و  شده  مهدهاي کودك 
زنان تنظیم گرديد. همچنین دفتر برنامه ريزی آموزش 
ابتدايی تغییر  ابتدايی به دفتر آموزش کودکستانی و 

نام داد.

دولتي،  سازمان هاي  کل  بودجه  در  درسال1356،   
بودجه الزم جهت احداث مهدهاي کودك ويژۀ فرزندان 
زنان کارمند پیش بیني شده و سازمان زنان مسئولیت 

تشكیل و نظارت بر آنها را عهده دار گرديد. 
 پس از انقالب اسالمي، براساس تصمیم گیري هیئت 
رفاه  ملي  سازمان  زنان،  سازمان  انحالل  با  وزيران، 
خانواده، سازمان تربیتي شهرداري تهران و انجمن ملي 
حمايت از کودکان، اجازۀ تأسیس مهدهاي کودك به 
وزارت بهداري و بهزيستي و سپس به سازمان بهزيستي 

محول گرديد.
 در سال 1358 هیئت وزيران جمهوری اسالمی ايران 
هر کارخانه و کارگاهی را که زنان کارگر آن حداقل 
صاحب 10 کودك بودند، موظف به تأسیس مهدکودك 

در آن واحد کرد.
 در سال 1366 صدور مجوز و نظارت بر برنامه ريزی 
نظر  براساس  کلیۀ مهدهاي کودك دولتي و خصوصي 
شورای عالی انقالب فرهنگی، بر عهده سازمان بهزيستي 

گذاشته شد.
 در سال 1367 صدور مجوز و نظارت بر برنامه های 
براساس  مدرسه  از  قبل  سال  يک  کودکان  آموزشی 
مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی به آموزش وپرورش 

محول گرديد.
وزارت  در   1390 سال  در  بنیادين  تحول  سند   
راهنمای  به عنوان  که  شد  تدوين  آموزش    و  پرورش 
برنامه ها و فعالیت های پیش از دبستان مورد استفاده 

قرار می گیرد.

در گـروه های کالسی در مـورد نقش سازمـان بهزيستی و وزارت آموزش   و  پرورش در گسترش مراکـز فعالیت ٥
پیش  از  دبستان در ايران و وظايف آن، از منابع علمی جست وجو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

جدول ٢ ـ پیشگامان آموزش وپرورش پیش  از  دبستان در ایران

شرح حالنام

جبار 
باغچه بان

جبار باغچه بان فرزند عسگر از پیشگامان آموزش وپرورش نو در سال 1264 در ايروان به دنیا آمد. پدرش در شهر 
ايروان با شغل معماری و قنادی روزگار می گذراند. 

تحصیالت باغچه بان با اصول قديمی و در مساجد بود و در 15 سالگی مجبور به ترك تحصیل گرديد و به حرفه پدر 
روی آورد. پدرش عاشق قصه بود و شب ها با او پای نقالی می نشست. با سود جستن از قصه های کودکیش برای 
بچه ها نمايشنامه می نوشت. به واسطۀ روش ابتكاری او در تدريس، در سال 1299 به موجب حكم رياست فرهنگ 

تبريز، به آن شهر رفته و مشغول به کار شد. 
انديشۀ شیوه های نو در آموزش وپرورش کودکان پیش دبستانی که فروبل در چهارچوب يک برنامه مشخص به وجود 
نام  با  تبريز  در  ايرانی  کودکستان  اولین   1303 سال  در  فروبل،  ديدگاه  از  الهام  با  تا  واداشت  را  او  بود  آورده 
باغچه اطفال را تأسیس کند و از همان زمان نام فامیل خود را از عسگرزاده به باغچه بان تغییر داد و به مربیان نیز 

پیشنهاد کرد که خود را باغچه بان بنامند.
 سپس در سال 1306 در شیراز و در سال 1312 در تهران برنامه های بسیاری را برای پیش دبستانی تدارك ديده و 
اجرا کرد. او عالوه بر دوره های پیش دبستانی کار خود را با ناشنوايان آغاز کرد. باغچه بان در سال 1312 دستگاهی 
نام به  تكمیل شدن  از  اين دستگاه پس  به شنیدن می شدند.  قادر  آن  از  استفاده  با  اختراع کرد که کر   و   الل ها 
»تلفن گنگ« در ادارۀ ثبت اختراعات به تاريخ 22 بهمن 1312 به شماره 118 به ثبت رسید. در سال 1322 

تأسیس کرد.  را  از کودکان کر   و   الل  به نام جمعیت حمايت  خورشیدی جمعیتی 
سرود،  و  شعر  خواندن  تصوير،  با  همراه  قصه گويی  او  آموزشی  برنامه های  در 
اجرای نمايشنامه، نقاشی های گروهی، مجسمه سازی، آشنايی با رنگ ها و نام 
درختان و … گنجانده شد. باغچه بان طی سال ها تعلیم و تربیت به کودکان به 
روشی برای آموزش خواندن و نوشتن دست يافت که امروز آن را روش ترکیبی 
می گويند. باغچه بان در روز چهارم آذر ماه سال 1345 خورشیدی درگذشت. 

)شكل1(
از آثار او می توان به موارد زير اشاره کرد:

1ـ زندگی کودکان
2ـ بادکنک

3ـ عروسان کودك و درخت مرواريد
4ـ اصول تعلیم الفبا

5  ـ کتاب اول ابتدايی
6  ـ نمايشنامه گرگ و چوپان

7ـ نمايشنامه پیر و ترب
8  ـ نمايشنامه خانم خزوك

شکل 1ـ جبار باغچه بان

 مداد رنگی

مـداد سرخ رنگ مـن     رفیق شوخ و شنگ   من
بـه يـاری تـو دمبـدم     هزاران نـقشه می کشم
گل و بنـفشه و چمـن    درخت سیب     و يـاسمن
» جبار باغچه بان«
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توران 
میرهادی

توران میرهادی، در سال 1305در تهران به دنیا آمد. تجربه های او از دو استاد بزرگش يعنی جبار باغچه بان و 
دکتر هوشیار، سبب شد تا برای آموزش در زمینۀ علوم تربیتی و روان شناسی، در پايیز 1325 به پاريس برود. 
آشنايی او با نظريه های مربیان بزرگ تعلیم و تربیت کودکان، فرصتی نادر برای او فراهم آورد که اين ديدگاه ها را 
بیاموزد و در ايران به کار ببندد. نخستین کار او بعد از بازگشت به ايران در سال 1320، حضور در کودکستان بهار 
و دبیرستان نوربخش  و انتقال دانش و تجربه هايی بود که در اروپا آموخته بود. فعالیت متمرکز میرهادی در عرصۀ 
آموزش وپرورش از سال 1334 با پايه گذاری کودکستان فرهاد آغاز شد. او توانست از سال 1336 دبستان فرهاد را 
در کنار کودکستان پايه بگذارد. مدرسه راهنمايی فرهاد نیز از سال 1350 کارش را آغاز کرد. در بیشتر سال های 
درون  ديدگاه های  پیشرفته ترين  و  شد  تبديل  عمومی   تعلیمات  تجربی  واحد  به  فرهاد  مدرسۀ   50 و   40 دهه 
آموزش وپرورش ايران نخست در اين مجتمع بررسی و تجربه و در صورت کسب اعتبار در نظام آموزش وپرورش 
جاری می شد. ايشان در سال 1335 نخستین نمايشگاه کتاب کودك را در دانشكدۀ هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
برگزار کردند. اين نمايشگاه از آن جهت اهمیت دارد که موضوع کمبود کتاب کودك و کتابخانه های ويژه کودکان را 
به جامعۀ فرهنگی آن روزگار يادآوری کرد. پس از اين کار بود که جنبشی در گسترش ادبیات کودکان راه افتاد که 
تا زمان پايه گذاری شورای کتاب کودك در سال 1341 به طور غیر رسمی و پراکنده ادامه يافت. راه اندازی شورای 
کتاب کودك در ايران به معنای رسمیت يافتن نهاد ادبیات کودکان در ايران است. توران میرهادی نقش برجسته ای 
را در هدايت و راهبری ادبیات کودکان ايران در عرصه ملی و بین المللی داشته است. او در سال های دهه 1960 
و 1970 در کنگره های بین المللی ادبیات کودکان و جايزه جهانی هانس کريستین آندرسن مشارکت داشته است.
ايده فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان در دومین سمینار ملی ادبیات کودکان که در سال 1346 در باشگاه معلمان 
برگزار شد، باز می گردد. همگی شرکت کنندگان در اين سمینار بر تدوين و تألیف فرهنگ نامه ای بومی که نیازهای 
کودکان و نوجوانان ايرانی را برآورده سازد، تأکید کردند. توران میرهادی اين ايده را همواره در ذهن داشت تا اينكه 

در سال 1358 حرکت اجرايی برای تألیف و تدوين اين اثر ملی را آغاز کرد. 
اصول آموزش وپرورش کودکان از نظر توران میرهادی به شرح زير است:

	 توجه به تفاوت های فردی 
	 توجه به ابعاد مختلف رشد انسان

	 ايجاد محیط جست وجوگری در مدرسه برای معلمان و کودکان
	 توجه به آموزش فردی و گروهی و مشارکتی به جای رقابت

	 برقراری ارتباط مناسب با کودکان و والدين
	 مشارکت فعال کودکان در برنامه ريزی ها و فعالیت ها

	 تأکید بر مسئولیت پذيری کودکان
	 تشويق کودکان با استفاده از انگیزه های درونی کودك نه عوامل بیرونی

از نظرات مربیان، معلمان و کودکان در تنظیم و  	 مديريت شورايی و استفاده 
برنامه ها اجرای 

	 انجام ارزشیابی کیفی از کودکان به جای ارزشیابی کمی
مهم ترين آثار به جا مانده از ايشان کتاب کار مربی کودك و جست وجو در 
راه ها و روش های تربیت است. توران میرهادی در 18 آبان 1395 چشم از 

شکل ٢ـ توران میرهادیجهان فرو بست. )شكل 2(
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یحیی 
مافی

يحیی مافی، آموزگار، کارشناس و پژوهشگر مسائل آموزشی و تربیتی، و از پیشگامان آموزش وپرورش نوين در ايران 
و از بنیان گذاران شورای کتاب کودك، در سال 1302 در معلم کاليه »رودبار الموت« به دنیا آمد. در سال 1332 
کودکستان مهر را به صاحب امتیازی همسرش معصومه سهراب تأسیس کرد و در سال 1334 امتیاز مدرسه پسران 
مهر را گرفت. اين زوج از جمله پیشگامان گشايش مدرسه های ملی بودند. مجموعۀ آموزشی مهران، عضو انجمن 
از مدرسه های  بازديد  برنامه ريزی و  انجمن و  اين  ملی مدارس هماهنگ بود. تبادل تجربه مديران مدرسه ها در 
ديگر کشورها از سوی اين نهاد، در اداره مدرسه  و باال  بردن سطح آموزشی دانش  آموزان کارساز بود. مدرسۀ مهران، 
از پیشگامان تشويق و عادت دادن دانش آموزان به کتاب خوانی است. همه دانش آموزان هنگام نام نويسی در اين 
مجتمع آموزشی، يک فهرست کتاب دريافت می کردند و بايد يكی از کتاب ها را می خريدند تا بتوانند عضو کتابخانه 
شوند و کارت کتابخانه بگیرند. هنگام تغییر مديريت مدرسه در سال1357، کتابخانۀ اين مدرسه 11هزار جلد کتاب 

داشت؛ اما وقتی اين کتابخانه در سال 1336 باز شد، فقط 14 کتاب برای کودکان داشت. 
يحیی مافی در سال 1360 با همكاری همسرش انتشارات کتاب کودك و نوجوان را تأسیس کرد. ويژگی کتاب های 
تهیه شده توسط اين مؤسسه چاپ کتاب به زبان های کردی، ترکی و فارسی به صورت همزمان بود. کتاب ارزنده 
مورد  در  و همسرش  او  پرارزش  تجربیات  مدرسه داری« حاصل  »تجربه های  نام  به  آموزش وپرورش  در حوزۀ  او 
کودکستان و دبستان مهران است. اين کتاب حاوی برنامه های آموزشی کودکستان است که شامل آموزش مفاهیم 

)علوم، رياضی، اجتماعی( بازی ها، شعر، قصه، موسیقی، ورزش، گردش های علمی، نقاشی و کاردستی است.
يحیی مافی کار اجتماعی و فرهنگی خود را در گسترۀ ادبیات کودکان با حضور در هیئت مديره شورای کتاب 
کودك تا پايان عمر ادامه داده است و در پیشبرد نشر فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان نقش بسیار سازنده ای داشته 
است. طی سال های 1390ـ1366 عضو هیئت مديرۀ شرکت تهیه و نشر  فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان شد. او 
همچنین از جمله پايه گذاران انجمن پژوهش های آموزشی پويا و عضو هیئت مديره اين انجمن بوده است. يحیی 

مافی در بهمن سال 1392 چشم از جهان فرو بست. )شكل 3(

شکل ٣ـ یحیی مافی
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انواع مراکز پیش از دبستان

شکل ٤ـ فعالیت های مراکز پیش از دبستان

دوره پیش دبستانی يا دوره آمادگی در نظام آموزشی ايران، دوره ای است که کودکان در 1 يا 2 سال قبل از ورود به 
دبستان می گذرانند. اين دوره جهت آماده ساختن کودکان 5 ساله برای ورود به دبستان است و واحدهای مستقل 
يا ضمیمۀ دبستان ها تحت عنوان »آمادگی« تأسیس و توسعه يافته  است. در اين واحدها، کودکان 5 ساله به مدت 
يک سال طبق برنامۀ خاصی برای ورود به دورۀ بعد آماده می شوند. تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوين 
محتوا و نظارت بر مهدکودك از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با 

سازمان بهزيستی کل کشور می باشد1.

1ـ قانون تأسیس و اداره مدارس و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1395/10/8 

در گروه های کالسی تصاوير باال را با دقت مشاهده کنید )شكل 4( به سؤاالت زير پاسخ دهید و نتیجه فعالیت ٦
را در کالس ارائه دهید.

 تصاوير چه موضوعی را نشان می دهند؟
 هر تصوير بیانگر چه نوع فعالیتی است؟
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از نظر شناسايی بخش های مختلف آموزش وپرورش پیش از دبستان اسامی  و عناوين مختلفی را به خود اختصاص 
می دهند و آشنايی با اين اسامی و عناوين می تواند مربی را در وظايف و مسئولیت های خود ياری دهد. براساس 

آئین نامه های بهزيستی انواع مراکز پیش از دبستان در جدول 3 آمده است.

جدول٣ـ عناوین و تعاریف مراکز پیش از دبستان

توصیفعنوانردیف

مهدکودک1

به مرکزی اطالق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرايند ياددهی، يادگیری کودکان 
با فراهم کردن فرصت ها و  ابعاد زيستی، روانی و اجتماعی را عهده دار است و  در 
تجارب يادگیری متنوع برای يادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به 

دبستان تحقق اين امر را میسر می سازد. 

ابعاد مهد قرآنی ٢ در  پرورش کودکان  و  مراقبت  انجام مسئولیت  که عالوه بر  است  مهدکودکی 
نیز می پردازد. به کودکان  امر آموزش قرآن و مفاهیم دينی  به  مختلف رشد، 

مهدکودکی است که با استفاده از امكانات و فضای فیزيكی مساجد برای ارائه خدمات مهد مساجد٣
فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد. 

مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغايت 14 جهت ارائه خدمات آدینه مهد٤
مهدهای کودك به کودکانی که والدين آنها در نماز جمعه حضور دارند، تشكیل می گردد.

روستا مهد٥
مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی و يا حقوقی و با همكاری شورای اسالمی  و 
تحت نظارت سازمان بهزيستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان 

روستايی در ابعاد مختلف رشد از آغاز 3 سالگی تا 6 سالگی را عهده دار است. 

کودکستان٦
)پیش دبستانی(

به  برای ورود  به منظور آمادگی  برای کودکان 5 ساله  برنامه های آموزشی  تدارك 
است.  مدرسه 

عناوین و وظایف کارکنان مراکز  پیش از دبستان

شکل ٥  ـ کارکنان در حال انجام وظیفه در مراکز پیش از دبستان
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 عناوین کارکنان در مراکز پیش از دبستان 
در کشور جمهوری اسالمی ايران آموزش وپرورش پیش  از  دبستان برای کودکان 3 ماهه تا 4 ساله تحت نظارت 

سازمان بهزيستی و برای کودکان 4ـ6 ساله برعهدۀ وزارت آموزش وپرورش است.

در گروه های کالسی شكل 5 را با دقت مشاهده کنید؛ هر تصوير بیانگر چه نوع خدماتی در مرکز پیش  از  دبستان فعالیت ٧
است؟ نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جدول ٤ـ عناوین کارکنان و تعاریف در مراکز پیش  از  دبستان1

توصیفعنوانردیف

مؤسس1
به شخص حقیقی يا حقوقی اطالق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دريافت موافقت 

اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.

مسئول فنی٢
فرد مؤنث واجد شرايطی است که از طرف مؤسس )حقیقی يا حقوقی(، به سازمان بهزيستی استان معرفی 
تا پس از تأيید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مهدکودك مربوط مطابق با 

اين دستورالعمل انجام وظیفه کند.

مدیر داخلی٣
فردی است که مسئولیت حسن انجام و اجرای برنامه های مرکز پیش از دبستان و هماهنگ کنندۀ فعالیت های 

کارکنان مرکز را براساس اصول و قوانین مربوط برعهده دارد.

مربی ٤
فردی است که مسئول طرح ريزی، هدايت برنامه های آموزشی و رشدی مناسب، و نظارت بر فعالیت های 
ارايۀ خدمات و مراقبت بر کودکان خردسال را در مهد  کودك و مراکز  مربی يار و مراقب کودك در نحوه 

دارد.  بر عهده  پیش دبستانی 

مربی یار٥

فردی است که تحت نظارت و راهنمايی مربی اصلی و متخصص در هدايت برنامه آموزشی مناسب برای 
يک کالس يا يک گروه از کودکان کار می کند. آنها می توانند بسیاری از زمینه های فنی تدريس را تحت 
راهنمايی و نظارت مربی انجام دهند و قابلیت و توانايی کار مؤثر و سودمند با کودکان را دارند. معموالً 

دارای ديپلم هستند.

فردی است که تحت نظارت مربی به نگهداری کودکان شیرخوار، رفع نیازهای به موقع آنان، تعويض ملحفه و مراقب٦
لباس و پوشک کودکان و شست وشوی کودکان با رعايت اصول بهداشتی و مراقبت های الزم فعالیت می کند.

فردی است که در زمینۀ ارزشیابی کودکان از طريق مشاهده و يا انجام آزمون ها و تدارك اطالعات ضروری روان شناس٧
يا توصیه و پیشنهاد استفاده از منابع ديگر در کنار مربی به تأمین سالمت روانی کودك کمک می کند.

کارکنان ٨
بهداشت

پزشكان، دندان پزشكان و پرستاران که به نوعی در برنامه های سالمت کودکان در مرکز پیش از دبستان 
فعالیت دارند و معاينات دوره ای کودکان و ثبت نتیجه در پرونده سالمت را برعهده دارند. 

کارشناس 9
تغذیه

فردی است که با دارا بودن تخصص در زمینه دانش تغذيه ای، بر تنظیم، خريد و تهیه موادغذايی، طبخ 
بهداشتی موادغذايی و اجرای برنامه های غذايی کودکان با توجه به حساسیت های غذايی کودکان، در مرکز 

پیش از دبستان نظارت دارد.

سرایدار10
فردی است که به صورت شبانه روزی در محل مرکز پیش از دبستان مراقب ايمنی و تأمین خدمات بهداشتی 

محیط مرکز پیش از دبستان و ساير خدمات مورد نیاز را عهده دار است.

1ـ اطالعات جدول 4 با استفاده از آئین نامه های سازمان بهزيستی کشور تهیه شده است.
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 وظایف کارکنان در مراکز پیش از دبستان1 
به منظور آشنايی و تأکید بیشتر در اين قسمت به شرح و معرفی وظايف مربی، مربی يار و مراقب پرداخته 

شده است. 

 مهم ترین وظایف مربی 
1 حضور منظم در مهدکودك و مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده.

٢ برنامه ريزی و اجرای فعالیت های مناسب رشدی برای پاسخ گويی به نیازهای اجتماعی، عاطفی، جسمی ـ  حرکتی، 

شناختی و کالمی کودکان.
٣ توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعالم غیبت آنها به مسئول فنی مهدکودك.

٤ جدا کردن کودك بیمار از ساير کودکان و اطالع موضوع به مسئول فنی در صورت مشاهدۀ کودك بیمار.

٥ اجرای صحیح برنامه تغذيه کودکان تحت مسئولیت و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

٦ نظارت بر چگونگی بهداشت فردی کودکان.

٧ تأمین محیطی ايمن و مطمئن برای کودکان و اطمینان از بهداشت و ايمنی تجهیزات و امكانات.

٨ نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرايط الزم. 

9 طرح مسائل و مشكالت کودکان با مدير مهدکودك همراه با پیگیری آنها.

10 اجتناب از هر نوع تنبیه کودکان.

11 گزارش فوری به مدير مهدکودك در صورت احتمال وقوع کودك آزاری و مورد قصور و غفلت قرار  گرفتن 

کودك.
1٢ کنترل وضع اتاق، وسايل و تجهیزات مربوط، هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و اطالع فوری به مسئول فنی 

مهدکودك و مراکز امدادی برحسب مورد.
1٣ حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزۀ فعالیت به تشخیص مسئول فنی مهدکودك.

1٤ مراقبت از سالمت جسم و روان کودك. 

وظایف مربی یار و مراقب
1 کمک به مربی در امر آموزش کودکان.

٢ نگهداری و زيرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوط.

٣ تعويض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شست وشوی کودکان با رعايت اصول بهداشتی و مراقبت های الزم.

٤ کمک در اجرای صحیح برنامه تغذيه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا.

٥ هدايت کودکان به توالت و دست شويی و شست وشوی آنان با دستكش يكبار مصرف جداگانه در هر نوبت 

تعويض يا شست وشوی هر کودك.

٦ رعايت بهداشت فردی کودکان.

٧ کنترل کامل وضع اتاق و وسايل خواب و بازی کودکان از لحاظ ايمنی و بهداشتی زير نظر مربی.

٨ ارائه گزارش به مربی مربوط در صورت مشاهده  هرگونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودك.

1ـ وظايف مربیان و کارکنان از آئین نامه تأسیس و انحالل مهدکودك های بهزيستی استخراج و شرح کامل آن در کتاب همراه هنرجو درس 
مراقبت از سالمت کودك آورده شده است.

1
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9 همكاری با مربی در حفظ و نگهداری وسايل و تجهیزات مهدکودك و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت های 

مربوط.
10 همكاری با مربی در امر پذيرش و ترخیص کودکان.

11 نظافت اتاق ها، وسايل و مسیر تردد کودکان زير نظر مربی مربوط. 

1٢ اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظايف کاری.

فعالیت ٨

فعالیت 9

با هماهنگی هنرآموز خود از يک مهدکودك بازديد کنید و فعالیت های زير را انجام دهید: 
 فهرستی از عناوين کارکنان در مرکز تهیه کنید.

 گزارشی از شرح وظايف شغل های موجود در آن مرکز ارائه دهید.

در گروه های کالسی، با توجه به گزارش های بازديد خود در فعالیت 8 و با توجه به رشتۀ تحصیلی 
خود، در مورد مشاغلی که بعد از فراغت از تحصیل می توانید انجام دهید، گفت و گو کنید و نتیجه را 

در کالس ارائه دهید.

وظیفۀ مهم مربیان آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است و به طور کلی اهداف آموزش وپرورش 
در کانون های آموزش قبل از دبستان بر محور آموزش هايی چون امور بهداشتی، آشنايی با طبیعت و 
محیط کودك، زبان آموزی، نقاشی، کارهای دستی، قصه گويی، آموزش موسیقی و پرورش ذوق هنری 

و بازی، ايجاد عادات مفید اجتماعی و فردی و نظم بخشی به رفتار کودکان استوار است. 

مشاغل مرتبط با رشتۀ تربیت کودک

1 به عنوان مربی يار در مراکز پیش از دبستان فعالیت 

کند. 
٢ مربی يار پس از 3 سال کار تجربی به عنوان مربی 

فعالیت کند.
می توانند  کارآفرين  گروه های  صورت  به  مربیان   ٣

زمینه های  در  خدماتی  و  کرده  تأسیس  را  مراکزی 
قصه گويی، نمايش خالق، مهارت کالمی، خودآگاهی 

کودك، ارتباط و مشارکت، اجرای انواع بازی ها و… 
به مراکز پیش از دبستان ارائه دهند.

٤ مربیان به صورت گروهی، می توانند مرکز پیش از 

دبستان تأسیس کنند.
٥ به عنوان پرستار کودك در منزل می توانند خدمات 

خود را ارائه دهند.

نکته

در گروه های کالسی بروشوری از مشاغل مرتبط با رشته تربیت کودك تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 10



17

فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

ارزشیابی پایانی فصل اول

1 اهمیت آموزش وپرورش پیش از دبستان را توضیح دهید.

٢ فهرستی از اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان تهیه کنید.

٣ فهرستی از پیشگامان آموزش و پرورش در ايران ارائه دهید.

٤ فهرستی از پیشگامان آموزش و پرورش در جهان ارائه دهید.

٥ عناصر برنامه درسی فروبل را شرح دهید.

٦ باغچه بان در رشد آموزش وپرورش پیش از دبستان در ايران، چه نقشی داشت؟ توضیح دهید.

٧ خدمات توران میرهادی به آموزش وپرورش پیش از دبستان در ايران را فهرست کنید.

٨   جدول زير را کامل کنید.

روشنام الگونام اندیشمند

....................................................................................................................................................مونته سوری

......................................................................................................................والدورف..............................

پروژه محور، اکتشافی و مشارکتی............................................................

......................................................................................................................های اسكوپ..............................

9 فهرستی از عناوين مراکز پیش از دبستان در ايران تهیه کنید.

10 فهرستی از وظايف مربی در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

11 وظايف مربی و مربی يار را با هم مقايسه کنید و نتیجه را به صورت خالصه در چهار سطر بنويسید.
1٢ بعد از فارغ التحصیل شدن به عنوان يک مربی يار، در چه مشاغلی می توانید خدمت کنید؟  فهرست کنید.1
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ارزشیابی شایستگی کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان )فصل 1(

تکالیف عملکردی عنوان فصل 1
)شایستگی ها( 

استاندارد عملکرد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

کلیات آموزش 
و پرورش پیش 

از دبستان 

تحلیل آموزش و 
پرورش پیش از 

دبستان 
تحلیل کلیات 

آموزش و پرورش 
پیش از دبستان با 
استفاده از منابع 
علمی و آموزشی 

معتبر، آیین نامه ها، 
دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور 

باالتر از حد 
انتظار 

1ـ تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و 
پرورش پیش از دبستان 

پرورش  و  آموزش  اهداف  کاربرد  ٢ـ 
فعالیت های  در  دبستان  از  پیش 

آموزشی 
٣ـ مقایسه تاریخچۀ آموزش و پرورش 

پیش از دبستان در ایران و جهان 
٤ـ مقایسه انواع مراکز پیش از دبستان 

با یکدیگر 
٥ـ تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز 

پیش از دبستان 
٦ـ تعیین تشابهات و تفاوت های نظرات 
پیشگامان آموزش پیش از دبستان در 

جهان و ایران 

٣

تحلیل عناوین و 
وظایف کارکنان 
مراکز پیش از 

دبستان 

درحد انتظار 

1ـ تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و 
پرورش پیش از دبستان

پرورش  و  آموزش  اهداف  کاربرد  ٢ـ 
فعالیت های  در  دبستان  از  پیش 

آموزشی 
٣ـ مقایسه تاریخچه آموزش و پرورش 

پیش از دبستان در ایران و جهان 
٤ـ تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز 

پیش از دبستان 

٢

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام دو شاخص از شاخص های 
درحد انتظار 

1

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢٠
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فصل دوم: اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان 

فصل 2

اصول و مفاهیم آموزش وپرورش پیش از دبستان

شایستگی های فصل 
1 به کارگیري اصول و مفاهیم حاکم بر برنامه ها در اجراي فعالیت هاي 

آموزشي پیش از دبستان
٢ طراحی واحد کار برای آموزش مفاهیم پیش از دبستان

آموزشي  فعالیت هاي  اجراي  در  مختلف  روش های  به کارگیري   ٣

پیش از دبستان

فعالیت
ریاضی

فعالیت
علمی

آموزش یک 
مفهوم

گردش
علمی

مفاهیم 
اخالقی

مفاهیم 
اجتماعی

بازی های 
فکری

بهداشت 
و تغذیه

فعالیت
کالمی

حرکات 
جسمانی

فعالیت
هنری
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0اصول و ویژگی های برنامه های آموزشی دورۀ پیش از دبستان

 در گروه های کالسی در مورد موضوع زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت 1
مربی برای آموزش يک مفهوم به کودکان به چه نكاتی بايد توجه کند؟

 برای برنامه ريزی مناسب کودکان در سنین پیش از دبستان اصول و ويژگی هايی وجود دارد که مهم ترين آنها 
در نمودار1 نمايش داده شده است.

با پیشرفت دانش 
و مهارت های روز 

تناسب داشته باشد.

بر رشد 
همه جانبه تمرکز 

داشته باشد.

 اصول و ویژگی های 
برنامه های آموزشی 

دورۀ پیش از دبستان 

منظم، 
انعطاف پذیر و 
متنوع باشد.

براساس 
اهداف مشخص 

طراحی شود.

به سن 
کودکان توجه 
داشته باشد.

با سطح توانایی 
کودک تناسب 

داشته باشد.

بازی محور 
باشد.

به کودکان حق 
انتخاب دهد.

از ساده به 
دشوار تنظیم 

شود.

نمودار1ـ اصول و ویژگی های برنامه های آموزشی دورۀ پیش از دبستان

1 برنامۀ آموزشی با سن کودکان تناسب داشته 
باشد: برنامۀ آموزشی با توجه به سن خاصی طراحی 
و  کند  تعیین  مربی  برای  را  کار  مسیر  تا  می شود 

برنامه های آموزشی خود را براساس آن تنظیم کند.
مشخص  هدف های  بر  اساس  آموزشی  برنامه   ٢
طراحی شود: برنامه آموزشی به طور لحظه ای تدارك 
ديده نمی شوند، بلكه بر اساس هدف های کلی و مشخص 
شكل می گیرند و تضمین کنندۀ میزان موفقیت مربی در 

آموزش به کودکان است.

متنوع  و  انعطاف پذیر  منظم،  آموزشی  برنامۀ   ٣
باشد: مربی با تنظیم برنامه براساس نیاز کودکان و با 
توجه به عالقه و خستگی پذيری آنان، برنامه ای منظم 
به  منظم  برنامه های  می کند.  طراحی  انعطاف پذير  و 
کودکان احساس ايمنی و امنیت می دهد، انعطاف پذيری 
برنامه ها تفاوت های فردی آنها را درنظر می گیرد و تنوع 
برنامه ها، باعث برانگیختن عالقه و انگیزه در آنها می شود 
و فرصتی برای کسب تجربه های گوناگون توسط آنها را 

فراهم می کند.
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فصل دوم: اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان 

٤ برنامۀ آموزشی رشد همه جانبه تمرکز داشته 
باشد: کودك موجودی يكپارچه و دارای ابعاد مختلف 
اجتماعی، شناختی و خالق است؛  جسمانی، عاطفی، 
ابعاد  همه  با  متناسب  آموزشی  برنامۀ  يک  بنا بر اين 
وجودی او بايد باشد. پرداختن به جهات مختلف رشد، 
نقش  دوران  اين  در  کودك  شخصیت  شكل دهی  در 

مهمی دارد.
٥ برنامۀ آموزشی با سطح توانایی های کودکان 
کودکان  يادگیری  و  آموزش  باشد:  داشته  تناسب 
شروع  کودکان  مهارت  و  چیرگی  سطح  به  توجه  با 
می شود. بنابراين هنگام تنظیم برنامه و تعیین محتوا 
برای کودکان پیش از دبستان میزان رشد و پیشرفت 
يعنی حد شروع و نهايت قابلیت ها و توانايی آنها را بايد 

مشخص کرد.
٦ برنامۀ آموزشی »بـازی« را محور قرار دهد: 

در گروه های کالسی در مورد موضوع زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت ٢
با توجه به اصول برنامه های آموزشی، کدام اصل تأثیر بیشتری بر برنامه های آموزشی دارد؟

 نکات ضروری در طراحی برنامه های آموزشی کودکان 

تحقیقات نشان می دهد که يادگیری کودکان از طريق 
رويكردهای عینی و بازی محور به مؤثرترين وجه میسر 

است.
٧ برنامۀ آموزشی حق انتخاب به کودکان دهد: 
دادن حق انتخاب در فعالیت ها و امور مختلف باعث 
و  مسئولیت پذيری  اعتماد به نفس،  استقالل،  پرورش 

خودسازی کودکان می شود.
٨ برنامۀ آموزشی از ساده به دشوار تنظیم شود: 
تنظیم برنامۀ آموزشی از ساده به دشوار، باعث می شود 
که کودك با کسب موفقیت در انجام فعالیت های ساده 

به تدريج بتواند فعالیت های دشوار را انجام دهد.
9 برنامۀ آموزشی با پیشرفت دانش و مهارت های 
روز تناسب داشته باشد: محتوی برنامه های آموزشی 

بايد با دانش و تكنولوژی نوين هماهنگی داشته باشد.

توجه به نكات زير در طرح ريزی برنامه های پیش از 
دبستان مورد تأکید است:

1 رشد، نتیجه یادگیری و رسش است: يادگیری 
رشدی  نظر  از  کودکان  که  می گیرد  صورت  زمانی 
آموزش وپرورش  برنامۀ  يعنی  باشند.  داشته  آمادگی 
بايد آمادگی های رشدی و  از دبستان  کودکان پیش 

پیشینۀ تجربی کودك را مورد توجه قرار دهد.
با  نیازها  توانایی ها، عالئق و  از نظر  ٢ کودکان 
همه  در  رشد  روند  هرچند  دارند:  تفاوت  یکدیگر 
کودکان مراحل يكسانی را دنبال می کند؛ اما کودکان 
شرايط  ارثی،  عوامل  خانواده،  چون  عواملی  به دلیل 
اقتصادیـ  اجتماعی، تفـاوت های شهریـ  روستـايی، 
آداب و رسوم و … با يكديگر از نظر رشد همه جانبه 

حتی در گروه های سنی مشابه با هم تفاوت دارند.

٣ کودکان به طور ذاتی کنجکاوند: بهترين يادگیری 
زمانی صورت می گیرد که انگیزۀ الزم در کودك به وجود 
آيد؛ بنابراين بايد در ايجاد انگیزه و پرورش کنجكاوی 

کودکان در برنامه ريزی، طرح هايی تنظیم کرد.
٤ یادگیری کودکان در ارتباط با یکدیگر افزایش 
می یابـد: کودکان همۀ مفـاهیم شنـاختی، اجتمـاعی، 
عاطفی و… را در جريان تعامل با يكديگر، با بزرگترها 
و بـرخورد بـا محیط پیـرامون خـود کسب می کنند. 
بنابراين در برنامه ريزی به طراحی فعالیت های گروهی 

بايد توجه کرد.
٥ دوران اولیه کودکی دوره ای حساس برای رشد 
شایستگی های ارتباطی کودکان است: شايستگی 
در ابراز وجود خود، شناخت و درك ديگران از طريق 
تدارك فعالیت های ارتباطی و گفت و گوهای فعال در 
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کودکان تقويت می شود.
٦ یادگیری کودکان بیشتر از طریق پژوهش فعال 
و  بازی  می گیرد:  صورت  محیط  در  دست ورزی  و 
يادگیری  راه  بهترين  و…  هنری  جسمانی،  فعالیت 

پايه  بر  آموزشی  برنامه های  بهترين  است.  کودکان 
بازی های متنوع و شرکت دادن کودکان و استفاده از 
انرژی و روحیه فعال کودکان در سنین پیش از دبستان 

صورت می گیرد.

فعالیت ٣

فعالیت ٤

در گروه های کالسی در مورد تأثیر هرکدام از نكات ضروری در طراحی برنامه های آموزشی کودکان 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در موارد زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
 برنامه ريزی، در انجام فعالیت ها چه نقشی دارد ؟

 برای يک برنامه ريزی موفق، به چه عواملی بايد توجه شود؟

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی

تكامل  و  رشد  به  کمک  برنامه ريزی  از  هدف  تعریف: 
يكپارچه کودك است. برنامه ريزی فعالیت های آموزشی، 
تحت  کودکان  که  است  فعالیت هايی  کلیه  پیش بینی 
هدايت و راهنمايی مربی در محیط آموزشی برای رسیدن 
توجه  با  برنامه ريزی  دهند.  انجام  بايد  معین  اهداف  به 
به هدف، شامل برنامه ريزی بلندمدت و کوتاه مدت است. 
برنامه ریزی بلندمدت: در اين برنامه ريزی، فعالیت های 
کالسی به گونه ای سازماندهی می شود که کودکان را به 
اهداف آموزشی مورد  نظر در دراز مدت مثاًل يک سال يا 

پايان يک دوره آموزشی برساند. به طور مثال آموزش 
منظور  دراز مدت  برنامه ريزی  در  حیوانات  و  گیاهان 

می شود. 
برنـامه ریزی کوتـاه مـدت: در ايـن برنـامه ريزی، 
فعـالیت های کالسی به گونه ای سازمانـدهی می شونـد 
که کودکان را بـه اهداف آموزشی مورد  نظر در کوتـاه 
مدت )يک روز يـا پايان يک ساعت آموزشی( برسانـد؛ 
مثالً در يک روز در مـورد بهداشت دهـان و دنـدان با 

کودکان گفت و گو می شود.

اهمیت و ضرورت ارائه یک برنامه ریزی آموزشی برای کودکان پیش از دبستان 

برنامۀ آموزشی برای کودکان پیش از دبستان به داليل 
زير يک ضرورت است:

1 بهترين سن يادگیری، دوره پیش از دبستان است.

٢ کودکان در دوره پیش از دبستان میل شديدی به   
يادگیری دارند.

٣ آموزش پذيری کودکان در يک محیط مناسب و با 

برنامه های تدوين شده براساس رشد همه جانبه افزايش 
می يابد.

٤ تغییر رفتار کودك با رعايت اصول يادگیری، طراحی   
برنامه آموزشی مناسب، اجرای برنامه و ارزشیابی آن 

امكان پذير است.
برای ارائه بهتر و مؤثرتر درس، به يک طراحی منظم 
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آموزشی نیاز است تا براساس آن به یادگیری پایدارتر 
و اثربخش تر فراگیرنده کمک کند و زمینه های رشد 
او را فراهم سازد. در واقع فرایند یادگیری به عوامل 

مختلفی نیاز دارد، که مهم ترین آنها برنامۀ آموزشی 
تشکیل  خاصی  عناصر  از  نیز  آموزشی  برنامه  است. 

شده است.

عناصر تشکیل دهندۀ  برنامۀ آموزشی
عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی شامل موارد زیر است:

  اهداف
 محتوی

 روش های یاددهی ـ یادگیری
 زمان بندی

 مواد و رسانۀ آموزشی
 فضای یادگیری

 ارزشیابی

فضای
مواد و رسانه  یادگیری

آموزشی زمان
روش های 
ـ   یاددهی  

یادگیری    

محتوی
ارزشیابیاهداف

عناصر 
برنامه درسی

ارتباط متقابل با هم درنظر گرفته  سیستم و در  یک  به صورت  عناصر  این  برنامه ریزی آموزشی،  در فرایند 
می شوند.

نمودار2ـ عناصر برنامۀ درسی

 1ـ اهداف آموزشی در دوره های پیش از دبستان
به منظور اجرای برنامه های آموزشی باید هدف های بنیادین آموزشی و راه های رسیدن به آنها را شناخت. 
و  راه  کردن  مشخص  پرورشی،  و  آموزشی  فّعالیت های  و  برنامه ها  ساختن  هماهنگ  و  تعیین  در  هدف ها 

روش های آموزش، ارزشیابی برنامه ها، کار و کوشش معلم و شاگرد و میزان پیشرفت، نقش اساسی دارند. 
مهم ترین اهدافی که در زمینۀ آموزش کودکان در دوره های پیش از دبستان باید درنظر گرفت در نمودار ٣ 

نمایش داده شده است. 
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ـ    محتوای آموزشی در دوره های پیش از دبستان ٢ 
محتوا دانش سازمان يافته ای است که با توجه به اهداف 
و موضوع آموزش تهیه می شود. به عبارت ديگر، محتوا 
توصیفی است از آنچه که بايد آموزش داده شود، لذا 

نمودار٣ـ اهداف آموزش به کودکان پیش از دبستان

اهداف آموزش 
پیش از دبستان

بیان احساس افکار از 
طریق بازی هنر و …

کسب تجارب 
دست اول

پرورش 
خودآگاهی

پیوند آموزش پیش 
دبستانی و دبستان

تقویت زبان آموزی و 
خزانۀ لغات

پرورش هماهنگی 
عضالت

فرصت برای کسب 
اطالعات جدید

تقویت و به کارگیری 
حواس پنج گانه

توجه به نیازهای 
فردی و گروهی

تشویق کودک به 
فکر کردن

تشویق به فعالیت 
گروهی

تشخیص و حل 
مسئله

تقویت ماهیچه های 
بزرگ و کوچک

برنامه های آموزشی با توجه به سن کودکان و تفاوت های فردی آنها، نیازها و عالئق فردی و گروهی 
آنها، امكانات و تجهیزات، توانايی های مربی، رشد همه جانبه … براساس سال، ماه، هفته و روز تنظیم 

و اجرا می شود. آموخته های روزانه کودك با آموخته های قبلی او ارتباط دارد ) نمودار 3( .

نکته

فعالیت ٥

فعالیت ٦

در گروه های کالسی، در مورد اهداف پیش از دبستان و نقش آنها در برنامه ريزی آموزشی گفت و گو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، در مورد تعیین محتوی برنامه های آموزشی پیش از دبستان و نقش آنها در آموزش 
کودکان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

انتخاب محتوای مناسب نه تنها موجب تحقق اهداف 
توانايی ها،  رشد  باعث  بلكه  می شود  آموزشی  برنامه 

مهارت ها و نگرش های فراگیرنده خواهد شد.
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 ٣ـ روش های یاددهی ـ یادگیری
برای يادگیری مؤثر توجه به اصول زير ضروری است:

1 ایجاد انگیزه : مربی برای موفقیت در اجرای برنامه 
آموزشی بايد در کودکان انگیزه ايجاد کند. بدون انگیزه، 

فراگیرنده برای يادگیری آمادگی ندارد.           
٢ یادگیری فعال: معلم با ارائه تكالیف و تمرينات 
تحريک  عمیق تر  يادگیری  برای  را  فراگیران  متنوع 

می نمايد.
امروز،  آموزش وپرورش  در  نظارت:  و  راهنمائی   ٣
مربی در مقام مشاور، راهنما و هدايت گر ايفای نقش 
می نمايد و زمینه را برای آموزش بهتر فراهم می سازد.  
٤ مواد آموزشی مناسب: مواد آموزشی بايد متناسب 
و  اثرگذار  همچنین  باشد.  فراگیران  ويژگی های  با 
سودمند باشند تا فراگیران با اين مواد آموزشی و با انجام 
بتوانند اطالعات بیشتری کسب  فعالیت های گوناگون 

کنند.
با  مناسب  فرصت  ايجاد  آموزشی:  زمان بندی   ٥
توجه به محتوی آموزشی بسیار ضروری است. هرچه 
حاصل  باشد  بیشتر  سنجش  و  تكرار  تمرين،  فرصت 

يادگیری بیشتر خواهد بود.
روش  آموزشی  محتوای  هر  آموزش:  روش های   ٦
از روش هـای  بايـد  بنابـراين  آمـوزشی خـاصی دارد. 
گوناگونی مانند بازی، پرسش وپاسخ، روش ديداری، روش 
شنیداری، تمرين و تكرار، اجرای نقش، شبیه سازی، ... با 
توجه به محتوی آموزشی استفاده کرد تا اجرای فعالیت 

را در قالب واحد کار يا ارائه پروژه تسهیل کرد.
کار  دقت  با  بايد  مربی  درست:  رفتار  تقویت   ٧
فراگیران را دنبال کند و آنها را ارزيابی و درستی آنها را 
اعالم نمايد و با توجه به شناخت فراگیران آنها را تقويت 

کند. نوع تقويت به تفاوت های فردی بستگی دارد.

با برنامه ريزی درست و با اختیار گذاشتن امكانات و مواد آموزشی مناسب و با استفاده از فعالیت های 
بدنی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی به کودك فرصت داده می شود تا ببیند، بشنود، بپرسد، جست و جو 

کند و استدالل کند، عمل کند پاسخ خود را بدست آورد و آموزش ببیند.

٨ معیار عملکرد: تهیه کننده مواد آموزشی با توجه 
داشته  معیاری  بايد  دارد  انتظار  فراگیران  از  آنچه  به 
آن  در  را  آموخته هايش  میزان  بتواند  فراگیر  تا  باشد 
برای  را  خود  تالش  میزان  و  کند  ارزيابی  چهارچوب 

رسیدن در حّد مطلوب مشخص کند. 
بايد دارای ويژگی های  روش های ياددهی ـ يادگیری 

زير باشد:
فضای  و  محیط  در  کودك  يعنی  بوده  اکتشافی   1

فعالیت ها به جست وجو بپردازد.
توانايی  بايد  باشد، کودك  نیاز  با سن و  ٢ متناسب 

درك و اجرای فعالیت ها را داشته باشد.
٣ متناسب با اهداف آموزشی باشد، گاه در مواردی 

به سمت  را  موقعیت های خاص ذهن  و  عالقه مندی 
موضوعی خاص می کشاند. 

از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای  روش های  از 
دبستان دو روش زير معرفی می شود:

الف( واحدکار: واحد کار يكی از روش های آموزش 
کودکان پیش از دبستان است و در بیشتر مراکز پیش 
از دبستان در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد. در 
اين روش يک موضوع برای کار با کودکان برای يک 
فعالیت های  و  می شود  انتخاب  مشخص  زمانی  دوره 
با آن موضوع  ارتباط  زير توسط کودکان و مربی در 

انجام می گیرد:
 پرسش و پاسخ بین مربی و کودکان

 نقاشی به صورت گروهی و فردی
 کاردستی به صورت گروهی و فردی

 قصه گويی توسط کودك و مربی
 شعر و سرود

 بازی های فردی و گروهی 

نکته
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 چیستان و معما
 آموزش مفاهیم علوم

 آموزش مفاهیم رياضی
 آموزش مفاهیم اجتماعی و اخالقی
 آموزش مفاهیم عاطفی ـ اجتماعی

 تصويرخوانی
 زبان آموزی )يادگیری کلمات مرتبط با واحد کار(
 گردش علمی  و بازديد از مراکز مرتبط با موضوع

در اجرای روش واحد کار الزم است به نکات زیر 
توجه شود:

1 انتخاب موضوع واحد کار در مراکز پیش از دبستان 

نیاز های  و  عالئق  به  توجه  با  مربی  طرف  از  معموالً 
در  نیز  والدين  است  الزم  می گیرد،  صورت  کودکان 

انتخاب موضوعات واحد کار مشارکت داده شوند.
٢ در انتخاب موضوعات واحد کار، سن کودکان بايد 

درنظر گرفته شود. از اين روش معموالً برای کودکان 
باالی 3 سال استفاده می شود.

دو  به  کار  واحد  اجرا، موضوعات  و  زمانی  نظر  از   ٣

گروه تقسیم می شوند:
 موضوعات گسترده مانند فصول که آموزش آن حدود 

دو ماه طول می کشد.
 موضوعات کوتاه مدت مانند درخت که آموزش آن 

حدود يک هفته زمان الزم است.
٤ موضوع واحد کار، چه گسترده و چه کوتاه مدت، 

به والدين اطالع داده می شود تا در زمان اجرای واحد 
کار والدين همراهی و همكاری الزم را داشته باشند.

و  کودکان  مشارکت  به  کار،  واحد  اجرای  در   ٥

فعالیت های گروهی آنان تأکید می شود.
برای گروه های سنی متنوع  ٦ موضوعات واحد کار 

بوده و تكراری نباشد.

ارائه یک برنامۀ آموزشی 
ارائه يک برنامه صحیح آموزشی در پیش دبستان با توجه 
به اصول، ويژگي های برنامه و رشد همه جانبۀ کودك 
بايد شامل تجارب گوناگونی مانند: پرورش مهارت های 
طبیعت،  و  محیط  کشف  حواس،  پرورش  جسمانی، 
پرورش هوش استعداد و توانايي ها و زبان آموزی  باشد. 
اين مفاهیم در قالب فعالیت هايي برای افزايش يادگیری 
ارائه می شود.  کامل تر  و  بهتر  معنای  دادن  و  کودکان 

نمودار 4    اين فعالیت ها را نشان می دهد.

فعالیت
ریاضی

فعالیت
علمی گردش

علمی

مفاهیم 
اخالقی

مفاهیم 
اجتماعی

بازی های 
فکری

بهداشت 
و تغذیه

فعالیت
کالمی

حرکات 
جسمانی

فعالیت
هنری

نمودار ٤  ـ آموزش یک موضوع

آموزش یک 
موضوع
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جدول1ـ نمونۀ واحد کار 1

نمونۀ واحد کار 
موضوع آموزش: حمل و نقل

هدف: معرفی وسايل نقلیه به کودکان و شناخت 
عالئم ايمنی برای آنها

 هنر
کوالژ از تصاوير ماشین های مختلف

استفاده از الستیک ماشین اسباب بازی برای چاپ
رنگ کردن عكس ماشین

 زبان آموزی 
وانت،  وسايل حمل و نقل )ماشین،  انواع  بردن  نام 

کامیون(
گفتن مشخصات ماشین و حدس زدن نام آنها

خواندن کتاب
 علوم

ابزار ماشین )چرخ، دنده و …(
فّعالیت های آهن ربا

شناخت قسمت های مختلف ماشین
 ریاضیات

اندازۀ ماشین ها
اندازۀ الستیک ها

شمردن ماشین ها و تعداد پارکینگ ها
میزان گنجايش کامیون ها و اندازه گیری

 سالمت و ایمنی
عالئم راهنمايی و رانندگی

چهارراه ها و چراغ ها

 اجتماعی
شناخت محدوده های وسايل نقلیه

درست کردن جاده و استفاده از عالئم
درست کردن جـاده روی میـز شن بازی و رعـايت 

نكات راهنمايی
نكات مهم در حمل و نقل عمومی

 حرکات جسمانی
وانمود کردن برای رانندگی

وانمود کردن حرکت ماشین ها
وانمود کردن به عنوان چراغ راهنمايی )قرمز، سبز 

و زرد(
ماشین بازی خیالی

نوار صدای وسايل نقلیه و حدس زدن
 فّعالیت های گروهی

فّعالیت گروهی برای حمل وسايل با واگن های بازی
)بازی واگن: دو گروه که هريک به عنوان يک واگن 

گروه دوم را می کشد(
 شناخت عالئم ايمنی

کار وسايل نقلیۀ عمومی
 تصاویر کالسی

عالئم رانندگی
ماشین های گوناگون

راننده
تعمیرکار

در گروه های کالسی، به نمودار 4 با دقت نگاه کنید و به سؤاالت زير پاسخ دهید و نتیجه را در کالس فعالیت ٧
ارائه دهید.

 فعالیت آموزشی چه نقشی در آموزش کودکان پیش از دبستان دارد؟ 
 برای آموزش يک مفهوم به کودکان چه مراحلی الزم است، انجام شود؟
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جدول 2ـ نمونه واحد کار 2

موضوع انتخابی: سیب
هدف آموزش: کودک بتواند سیب را ببیند و طعم 

و بوی آن را تشخیص دهد.
ابزار مورد نیاز: چند نمونه گوناگون سیب، تصویر 

یک درخت سیب، شکر، آب، چاقو، رنگ گواش
 هنر

نقاشی سیب
چاپ با استفاده از سیب

کوالژ سیب
 زبان آموزی 

انتخاب یک شعر یا قصه در مورد میوه ها، سیب و 
میوه فروش

 علوم
چگونگی رشد گیاه

چگونگی رشد درخت سیب
 ریاضیات

عددآموزی
اندازه سیب

شمردن سیب
 نکات اخالقی

شکرگزاری از خداوند

مراقبت از درختان میوه
 نکات اجتماعی

تشکر کردن
تمیز غذا خوردن

تعارف کردن
 نکات بهداشتی و تغذیه

توجه به نکات ایمنی
استفاده از چاقو

شستن میوه و درست کردن کمپوت سیب
 فعالیت های جسمانی

شعرخوانی همراه با حرکات بدنی
 گردش علمی

بردن کودکان به پارک یا مزرعه سیب یا گلدان درخت 
سیب

 فّعالیت های گروهی
نقاشی گروهی
نمایش گروهی

بازی گروهی با سیب
 تصاویر کالسی

انواع سیب در رنگ های مختلف
مراحل رشد درخت سیب

در گروه های کالسی، با انتخاب یکی از موضوعات زیر، واحد کار آن را طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 8
 میوه های فصل

 غذای سالم

جدول 2ـ نمونه واحد کار 2

هنر: 
زبان آموزی: 

لوم: 
ریاضیات: 

 :
 :

فعالیت گروهی: 
تصاویر کالسی: 

ب( پروژه: پروژه، یک روش اکتشافی است، که زمینۀ 
گستردگی ذهن کودک را برای رشد اجتماعی، علمی، 
را  او  نگاه  و  می سازد  ممکن  هنری  و  اخالقی  ادبی، 

نسبت به موضوع وسعت می بخشد.
مشخصات پروژه

بازی ها،  مشاهده  کودکان،  عالئق  بر   اساس   عنوان 

پرسش ها، نیازها از طریق شنیدن مکالمات داستان های 
بازگو شده و رویدادهایی که در محیط رخ می دهد تعیین 

می شود.
ویژگی های  به  باید  پروژه  هر  موضوع  انتخاب  در   

زیر توجه کرد:
1 به اندازۀ کافی، عالقه و کنجکاوی را برمی انگیزد و 
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نمودار ٥  ـ پروژه میوه ها

میوه ها

مسائل بهداشتی 
و سالمتی

شستنخامسمی

نیاز گیاه

آبنورخاک

دانه ها

ریز
غیرخوراکی

درشت

خوراکی

خوراکی

کاربرد

مکان 
گلدانرشد

باغ و باغچه

پرتقالمرکبات

نارنگی
نارنج

انجیر نام

انگور
گیالس انار

آلبالو

سیب یاقوتی

نارنجی

انواع

سبز

یخ زده

طعم

بی دانه

زرد

پخته

رنگ

خشک

ترش

ریش بابا

قرمز

خام

اندازه

نحوه استفاده

شیرین

ذهن را درگیر می کند؟
٢ آيا امكان ايجاد فعالیت های متنوع را دارد؟  

٣ اين پروژه چقدر برای کودکان آشناست؟

٤ دسترسی به منابع امكان پذير است؟

٥ با زمینه های فرهنگی، جغرافیايی تا چه حد همخوانی   
دارد؟

 … ٦

 در اجرای پروژه بچه ها به صورت گروهی روی موضوع 
کار می کنند، هر گروه 2 تا 5 نفر کودك با توانايی ها 
را  نتیجه  و  می دهند  ادامه  را  کار  مشترك  عالئق  و 
به صورت نقاشی، کاردستی، بازی نمايشی، شعر و… 

در معرض نمايش می گذارند.
 مدت زمان متغیر است، نوع موضوع، شكل و شیوۀ 
پروژه  اجرای  زمان  تعیین کننده  عوامل  از  و…  ارائه 

است.
پروژه در سه مرحله صورت می گیرد:

 مرحله1 چگونگی آغاز پروژه
 مرحله2 تحقیق و جست وجو به منظور يافتن پاسخ 

پرسش ها و جمع آوری اطالعات و دسته بندی آنها
 مرحله3 نتیجه گیری نهايی )و به نمايش گذاشتن 
مستندات و آنچه کودکان به چند زبان ارائه داده اند.(
نقش مربی به عنوان يک محقق همراه با کودکان است 
که به ضبط گفتار، رفتار و تولیدات می پردازد. او بین 
والدين و کودکان ارتباط برقرار می کند و بدون تعصب 
اکتشاف،  امر  به کودکان در  به عنوان يک تسهیل گر 

سؤال سازی، ساختن فرضیه کمک می کنند.
نمونه پروژه

 انتخاب موضوع )میوه ها(
میوه ها از چند جهت )انواع، نحوۀ استفاده، نام( قابل 

بررسی هستند؟
در  موضوع  اين  برای  می توانید  را  نكاتی  چه  شما 

نمودار 5 اضافه کنید؟
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با  را  )کار  کنید  کامل تر  کودکان  کمک  با  را  نمودار 
رنگ های مختلف نشان دهید(. بگذاريد کودکان تمام 
مواردی را که درخصوص میوه در ذهن دارند، به طرح 

اولیه شما اضافه کنند.
مفاهیمی را که نهايتاً کودکان از اين موضوع )میوه ها( 
خواهند آموخت، بنويسید. اين مفاهیم هدف آموزشی ای

خواهد بود که با توجه به ويژگی های سن مورد  نظر، 
تنظیم می شود.

 اهداف
نام میوه، انواع، کاربرد، نحوۀ ارائه / نیاز گیاهان، محل رشد 
گیاه / مراقبت های خاص )شستن میوه، خام نخوردن، 

پوست کندن( 
مسائل  به  می تواند  برنامه ريزی  اهداف،  به  توجه  با 
خاص اختصاص يابد، در واقع مفاهیمی که کودکان 

ياد خواهند گرفت.
میوه های گوناگونی وجود دارد. اغلب آنها توسط دانه 
بدون  را  بعضی  و  پوست  با  را  بعضی  می شوند.  زياد 

پوست می خوريم.
بعضی خام و بعضی پخته مصرف می شوند.

از کودکان بخواهید همچنین مواردی را برای آموزش 
اضافه کنند.

اهداف،  به  توجه  با  میوه،  مفهوم  آموزش  برای   1

فعالیت علمی  انجام دهند، مثل:
نشان دادن انواع میوه ها و نام بردن و طبقه بندی کردن 
آنها / بريدن میوه و خوردن )طعم و مزه و بو( / کاشتن 

دانه ها / شناخت میوه های فصول مختلف
بخواهید  کودکان  از  مفهوم  همین  آموزش  برای   ٢

فّعالیت های هنری انجام دهند مثل:
کوالژ تصاوير میوه ها / کوالژ دانه ها / استفاده از فیبر

کودکان را تشويق کنید فّعالیت های هنری بیشتری 
پیشنهاد کنند.

٣ از کودکان بخواهید چندين فّعالیت برای استفاده 

به طور  دهند؛  انجام  بزرگترها  با  میوه ها  از  کاربردی 
مثال:

درست کردن کمپوت / درست کردن مربا

٤    از کودکان بخواهید در خصوص سالمتی و بهداشت 

فّعالیتی را انجام دهند به طور مثال:
طرز خوردن میوه / شستن آن و پوست کندن / پرورش 

حواس
نمايش  يا  کتاب  از  می توانند  فّعالیت ها  نوع  اين  در 

خاّلق نیز استفاده کنند.
در  بخواهید  کودکان  از  پروژه  همین  راستای  در   ٥

خصوص مسائل اجتماعی و اخالقی نیز فّعالیتی را 
اجرا کنند، به طور مثال:

صحبت صاحبـان مشاغل )راننـده کامیـون، بـاغ دار، 
نـانوايی،  )قصابی،  مغـازه دار هـا  صحبـت  کشاورز(/ 

میوه فروشی( / بازديد از يک مرکز يا …
نقش آفرينش / شكرگزاری و اسراف نكردن

٦ در راستای همین پروژه چند فعالیت برای مفاهیم 

ریاضی اجرا کنند، به طور مثال:
ترسیم و شكل میوه )اشكال هندسی( / طبقه بندی 

براساس رنگ، فرم، شكل 
٧ ارائه کتاب های پیشنهادی برای اين پروژه، همچنین 

شعر و سرود
گفت وگوی درختان / درخت بخشنده

٨ طراحی بازی و حرکت براساس همین پروژه

میوه ها  بردن  نام   / هستم؟  میوه ای  چه  بزن  حدس 
براساس عروسک میله ای از میوه ها / پازل يا دومینوی 

میوه ها.
به اين ترتیب کودك گام به گام می تواند به هدف کلی، 
که نگاه  همه جانبه به مفهوم میوه است، برسد. درواقع 
پیامد حاصل از آموزش، که با توجه به هدف طراحی 
مورد  در  گوناگونی  مفاهیم  با  کودکان  است،  شده 
میوه ها آشنا شده اند )شكل، رنگ، مزه، کاربرد و…(. 
و  کاربردشان  میوه ها،  شناخت  مورد  در  مهارت  آنها 
حتی تهیه بعضی از آنها را ياد گرفته اند )از طريق شعر، 

کاردستی، کسب تجارب دست اول، دست ورزيده(
خزانه لغات : خاك، نور، آب، پختن، خشک کردن، 

ريشه، ساقه، میوه، باغبان و …
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 ٤ـ زمان بندی
يكی از عناصر مهم برنامه ريزی آموزشی درنظر گرفتن 
زمان آموزش است. زمان بندی به توالی منطقی زمان 
و  فّعالیت ها  اجرای  برای  و  می شود  اطالق  محتوا  و 
تجارب يادگیری بايد به فراگیران، فرصت کافی داده 

برنامه ريزی فعالیت 10 آنها در  برنامه آموزشی و نقش  در گروه های کالسی در مورد زمان بندی و روش اجرای 
آموزشی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

اجرای يک برنامۀ آموزشی مؤثر نیاز به خالقیت مربی دارد و بیش از هر چیز اهمیت کار مربیان را در 
آموزش کودکان روشن می کند.

نکته

شود. سازماندهی زمان فّعالیت های آموزشی با عوامل 
مهمی از جمله هدف، محتوا، شرايط رشدی فراگیران، 
رويكـردهـای آمـوزشی، روش تـدريس، مـواد و ابـزار 

آموزشی ارتباط دارد. 

 ٥ ـ مواد و ابزار آموزشی
در هر طرح درس مواد و ابزار آموزشی نیز از عناصر 
تأثیرگذار در تنظیم برنامه ريزی است. با ابزار انتخابی  
)تخته، سی دی، فیـلم ...، بـازی، تـابلوهـای آمـوزشی، 
کتـاب های مـرتبط، کارت هـای قصه، وسايـل انجـام 
فعالیت هـای هنری، وسايل عملی و...( برنامه آموزشی 

مؤثرتر اجرا می شود.

 ٦ـ فضای یادگیری
فضا و محیط، معلم سوم است. فضا پیام مهمی  را القا 
می کند، درواقع حرف می زند و به ما می گويد که در 
اينجا می توان سخن گفت يا سكوت کرد، می توان پريد 

يا نشست. فضا، نور و دمای کالس هريک به گونه ای 
غیرمستقیم در يادگیری کودکان و به طورکلی بر افرادی 

که زير پوشش آنها قرار دارند تأثیر می گذارند.
عالوه بر فضای فیزيكی، ايجاد فضای عاطفی در مراکز 
پیش از دبستان ضرورت دارد. اين فضا شامل چگونگی 
رفتار مربی و ساير کارکنان با کودکان است که باعث 
ايجاد احساس امنیت عاطفی در کودکان می شود. )برای 
کسب اطالعات بیشتر در مورد فضای آموزشی به فصل 

4 مراجعه نمايید(

 ٧ـ ارزشیابی
ارزشیابی عبارت از جمع آوری اطالعات از آموخته های 

در گروه های کالسی، با انتخاب يكی از موضوعات زير، پروژه طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 9
 حیوانات
 گیاهان

تفاوت پروژه با واحد کار
ويژگی های زير، پروژه را از واحد کار جدا می کند:

1 گستردگی موضوع در پروژه

٢ پراکندگی مطالب مربوط

٣ جمع آوری مطالب در مدت زمان طوالنی تر

٤ همراهی کودکان با توجه به عالئق فوری

٥ اجرای گروهی پروژه
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فراگیران و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها با توجه 
جزء  آموزشی  فّعالیت  اين  است.  آموزشی  اهداف  به 
مهارت های آموزشِی بعد از تدريس مربی است و ابزاری 
است که به وسیلۀ آن، مربی میزان موفقیت و شكست 
خود را شناسايی می کند و متوجه می شود در فرايند 
ياددهی ـ يادگیری شرايط آموزشی ايجاد شده مطلوب 
بوده است يا نه؟ آيا کودکان با کسب تجارب و انجام 
آموزشی   هدف های  به  شده  تعیین  فعالیت های  دادن 
رسیده اند يا نه و دانش آموزان به چه کمكی نیازمند 
هستند. ارزشیابی مستمر از فرايند تدريس در يادگیری 
امری ضروری است و نحوه ارزشیابی بايد براساس نوع 

هدف، شرايط فعالیت های انجام شده تعیین گردد.
بعد از برنامه ريزی آموزشی که با توجه به موضوع، هدف، 
رشد همه جانبه، توانايی شناختی و … تنظیم شد و با 
از  اطمینان  برای  بايد  گرديد  اجرا  مختلف  روش های 

رسیدن به نتیجه مؤثر به سؤاالت زير پاسخ داد:
	 در مورد کودکان

 کدام يک از فعالیت ها بیشترين توجه کودکان را به 
خود جلب کرد؟

 کدام يک از کودکان عالقه بیشتری به فعالیت داشتند؟
 کدام يک از کودکان بیشتر سؤال کرده و اظهار نظر 

کردند؟
 کدام يک از کودکان در برنامه های گروهی شرکت 

نكردند؟
 چه بخش هايی از فرايند آموزش بیشتر مورد توجه 

قرار گرفت؟
يا  بیشتر  اطالع  موضوع  از  کودکان  از  کدام يک   

کمتری داشتند؟
	 در مورد اجرای برنامه

 چه قسمت هايی از برنامه نیاز به تصاوير يا محتوای 
آموزشی بیشتری داشت؟

پاسخ  نتوانستید  را  کودکان  سؤاالت  از  کدام يک   
دهید؟

 چه مدت زمان صرف بحث های خارج از برنامه شد؟
و  مهارت  تكمیل  به  نیاز  فعالیت  کدام  اجرای  در   

اطالعات داريد؟
 تا چه حد به هدف کلی برنامه رسیديد؟

 چگونه يادگیری کودکان را ارزيابی کرديد؟ 

برای  برنامه ريزی  اين گروه سنی،  ويژگی های  و  دبستان  از  پیش  آموزش وپرورش  اهداف  به  توجه  با 
آموزش آنان الزم است. در اين برنامه به سؤاالت زير بايد پاسخ داد:

 چه می خواهید ياد دهید؟
 چرا اين موضوع را برای آموزش انتخاب کرده ايد؟

 آيا به استعداد و توانايی ذهنی گروه کودکان توجه نموده ايد؟
 کودکان در حال حاضر از اين موضوع چه می دانند؟
 اطالعاتی که منتقل خواهید کرد تا چه حدی است؟

 چه روشی برای آموزش اين موضوع مناسب است؟
 به چه ابزار و تجهیزاتی برای آموزش موضوع نیاز داريد؟

 آيا اين ابزار شما را به هدفتان می رساند؟
 آيا اطالعات جمع آوری شده در سطح درك کودکان اين گروه سنی است؟

 چه فعالیت هايی را برای آموزش اين موضوع در نظر گرفته ايد؟
 در برنامه ريزی به خواست ها و عالئق کودکان توجه نموده ايد؟

 آيا فضا را با توجه به موضوع و محتوای آموزشی آن انتخاب و طراحی کرده ايد؟

نکته
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فعالیت 1٢

فعالیت 11

با هماهنگی مربی، خود ضمن بازديد از يک مرکز پیش از دبستان، برنامه آموزشی يک روز در آن مرکز 
را مشاهده کنید و با توجه به آنچه در مورد برنامه ريزی آموخته ايد آن را بررسی کنید و نتیجه را در 

کالس گزارش دهید.

در گروه های کالسی با توجه به سؤاالت کلیدی برای برنامه ريزی، واحد کار و پروژه طراحی شده گروه 
خود را بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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1 فهرستی از اصول و ويژگی های برنامه های آموزشی پیش از دبستان را با يک نمودار نمايش دهید.  
٢ در  مورد نكات ضروری در طراحی برنامه درسی پیش از دبستان، گزارشی تهیه کنید.  

٣ اهمیت برنامه ريزی فعالیت های آموزشی پیش از دبستان را با بیان داليلی توضیح دهید.  
٤ عناصر برنامه درسی را فهرست کنید.

٥ فهرستی از اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان ارائه دهید.

ـ يادگیری آموزش پیش از دبستان ارائه دهید. ٦ فهرستی از روش های ياددهی   
٧ اصول يادگیری در برنامه ريزی آموزشی را توضیح دهید.  

٨ يک واحد کار با موضوع دلخواه تهیه کنید و در کالس ارائه نمايید.  
9 آموزش يک موضوع را با استفاده از روش پروژه طراحی کنید.

10 آموزش يک مفهوم را با رسم يک نمودار نمايش دهید.

ارزشیابی پایانی فصل دوم
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ارزشیابی شایستگی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان )فصل 2(

تکالیف عملکردی عنوان فصل 2
)شایستگی ها( 

استاندارد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج عملکرد )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

اصول و مفاهیم 
آموزش و 

پرورش پیش از 
دبستان 

تحلیل اصول 
و ویژگی های 

برنامه های آموزشی 
دورۀ پیش از 

دبستان 
تحلیل اصول و 

مفاهیم آموزش و 
پرورش پیش از 

دبستان با استفاده 
از منابع علمی و 
آموزشی معتبر، 
آیین نامه ها، 

دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور 

باالتر از 
حد انتظار 

مفاهیم حاکم  و  اصول  به کارگیری  1ـ 
فعالیت های  اجرای  در  برنامه ها  بر 

آموزشی پیش از دبستان 
آموزش  برای  کار  واحد  طراحی  ٢ـ 

مفاهیم پیش از دبستان  
در  مختلف  روش های  به کارگیری  ٣ـ 
از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای 

دبستان
٤ـ تحلیل عناصر تشکیل دهندۀ برنامۀ 

آموزشی 

٣

برنامه ریزی 
فعالیت های 

آموزشی

درحد 
انتظار 

1ـ به کارگیری اصول و مفاهیم حاکم بر 
برنامه ها در اجرای فعالیت های آموزشی 

پیش از دبستان 
آموزش  برای  کار  واحد  طراحی  ٢ـ 

مفاهیم پیش از دبستان 
در  مختلف  روش های  به کارگیری  ٣ـ 
از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای 

دبستان  

٢

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام یک شاخص از شاخص های 
1درحد انتظار 

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢٠


