مهد کودک تمام وقت
راهنمای مبتنی بر پرسش و پاسخ ویژه والدین
ورود به مهد کودک تمام وقت ،گامی تازه و لذتبخش در زندگی کودک و خود شماست.
در این راهنما پاره اى جزییات درباره مهد کودک تمام وقت ارائه شده و به برخی از
پرسش هایی که ممکن است شما درباره کارکرد آن و نقش آن دركمك به کودک خود
داشته باشید ،پاسخ داده شده است.

مهد کودک تمام وقت چیست؟
در سپتامبر  ،2010اونتاریو مرحله اى از کار معرفی مهد کودک تمام وقت ویژه کودکان چهار و پنج ساله را
آغاز کرد .تا سپتامبر  2014این برنامه در تمام مدارس ابتدایى سطح ایالت اجرا خواهد شد.
آنچه در مهد کودک تمام وقت ارائه می شود:
• برنامه آموزشی تعاملی همراه با یادگیری از طریق بازی در طی روز درسی معمولی
• برنامه های قبل و بعد از ساعات درسی که برای تکمیل روز درسی معمولی طراحی شده اند .این برنامه
ها اختیاری هستند و با هزینه ای مناسب به والدین ارائه می شوند .کمک مالی در اختیار خانواده های واجد
شرایط قرار می گیرد .هیات های آموزشی برنامه های ویژه قبل و پس از ساعات درسی را بسته به نیاز
والدین ارائه می کنند.

کودک من از چه مزایایی بهره مند می شود؟
حضور در مهد کودک تمام وقت همانند سایر برنامه های مهد کودک برای کودکان چهار و پنج ساله اختیاری
است .ولی پژوهش ها نشان داده است که کودکان شرکت کننده در برنامه های آموزشی تمام وقت زودهنگام
مانند مهد کودک تمام وقت -شانس شروع قویتری در زندگی خواهند داشت .کودک شما در مهد کودک تماموقت از مزایای زیر بهره مند می شود:

• شروعى قویتر در مدرسه
بهره مند شدن کودک از آموزش تمام وقت زودهنگام به وی کمک می کند تا سطح مهارت های خواندن،
نوشتن و حساب خود را ارتقاء دهد و پایه آموزشی خود را برای سالهای بعد محکم کند .بدین ترتیب ارتقاء
كودك به كالس اول هم برای وى و هم برای شما آسان تر خواهد بود .اگر ورود به مدرسه تجربه ای لذت
بخش باشد ،کودکان تمایل بیشتری به فراگیری و شرکت کردن در تجربیات آموزشی خواهند داشت.
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• گذراندن وقت بیشتر با همکالسی ها
در طی روز درسی معمولی ،کودک شما فرصت دارد تا با سایر کودکان ارتباط برقرار کند و مهارت های
آموزشی و اجتماعی الزم برای موفقیت در آینده را بهبود ببخشد .برنامه های پیش و پس از ساعات درسی
وقت بیشتری برای آشنا شدن با سایر كودكان در محیطى آشنا دراختیار کودکتان قرار می دهد.

• یک روز كامل و بدون وقفه
کودک شما به عوض جابجا شدن بین برنامه ها و مکان های مختلف ،در محیطی آشنا در کنار کارکنان و دوستان باقی
می ماند.

چه کسی پشتیبان آموزشی کودک من خواهد بود؟
آموزگاران و مربیان خردساالن در کنار هم كار مى كنند تا کودک شما را در فرآیند یادگیری در طی روز درسی یاری كنند .آنها یک برنامه
به دقت برنامه ریزى شده و چالش انگیز را که با سطح رشد تک تک کودکان سازگار است ،اجرا می کنند.
فرزند شما از مهارت ها و تجربه های تکمیلی که مربیان خردساالن و آموزگاران ویژه کودکان در برنامه گنجانده اند ،بهره خواهد برد .کودک
شما به کمک دو کارشناس ورزیده که به طور تمام وقت در کالس حضور دارند ،از توجه فردی و فرصت بیشتری برای آموزش بهره مند می
شود.

در طی یک روز درسی معمولی کودک من چه چیزهایی یاد می گیرد و چه کارهایی انجام می دهد؟
کودک شما در فعالیت هاى گوناگون و متفاوتى که برای کمک به فرآیند کاوش ،یادگیری و رشد آنها طراحی شده است ،شرکت خواهد کرد.
پژوهش ها نشان داده است که بین بازی و یادگیری در کودکان ارتباط محکمی برقرار است .این ارتباط به ویژه در حوزه های حل مشکالت،
مهارت های زبان و اعداد و مهارت های اجتماعی ،بدنى و عاطفی آشکارتر است .کودک شما در بازی های خودجوش و نیز در فعالیت های
آموزشی ساختار یافته تر از طریق بازی تحت نظارت آموزگار و مربیان خردساالن کودکان شرکت خواهد کرد .این فعالیت ها مهارتهاى کودک
را در زمینه تفکر خالق ،کاوش و واکاوی ،حل مساله و به اشتراک گذاری آموخته ها با دیگران توسعه می دهند.
آموزگاران و مربیان ویژه کودکان در کالس های مهد کودک تمام وقت بر اساس برنامه آموزشی جدید که برای ارتقای سطح مهارت های
اجتماعی ،عاطفی ،علمی و جسمی کودک شما طراحی شده است و زمینه موفقیت کودک در مدرسه و سراسر زندگی را فراهم می کند ،عمل می
کنند.

نمونه هایی از یادگیری از طریق بازی
کاوش و واکاوی:
چندین کودک قایق های کوچکی طراحی می کنند و آنها را به مرکز آبی می آورند .هر کودک قایق خود را به آب می اندازد و سپس صدفهایى
را یکی یکی در قایق خود قرار می دهد .کودک دیگر صدف ها را با روش شمارش ابتدایی می شمارد .آموزگار یا مربی ویژه کودک از
کودکان می خواهد تا بگویند که کدام قایق پیش از غرق شدن حاوی بیشترین تعداد صدف بوده است و درباره تفاوت آن قایق با سایر قایق ها فکر
کنند.

تفکر خالق:
گروه کوچکی از کودکان چند بار برای ساختن برجی به بلندی قد خود اقدام می کنند .آنها از طریق آزمون و خطا به این نتیجه می رسند که
با پهنتر کردن پایه برج می توان ارتفاع آن را بیشتر افزایش داد .آنها تصویر محصول نهایی را رسم می کنند و تصاویر را برای نشان دادن
راهکار خود برچسب گذاری می کنند.

مشاهده و یادگیری:
کودکان پس از ساختن ظرف غذای پرنده با استفاده از مواد بازیافتی ،آنها را درون درخت بیرون پنجره
کالس قرار می دهند .آنها رویدادهایی را که در هر ظرف غذا رخ می دهد ،مشاهده و ثبت می کنند .برخی
از کودکان با کمک آموزگار و مربی ویژه کودک و بر اساس مشاهدات خود ،اصالحاتی بر روی ظرفهای غذا
اعمال می کنند و آنها را دوباره در محل قبلی قرار می دهند تا تاثیر تغییرات اعمال شده را بر روی فعالیت پرنده
مشاهده کنند.

پیش و پس از مدرسه ،کودک من چه چیزهایی یاد می گیرد و چه کارهایی انجام می دهد؟
طی سال تحصیلی ،برخی از مدارس در صورتی که تعداد والدین موافق به حد نصاب برسد ،برنامه الحاقى پیش و پس از مدرسه
را ارائه می کنند .این برنامه ،مکمل برنامه های روز درسی معمولی است .دانش آموزان تحت نظر یکی از مربیان ویژه کودک ،در
فعالیت های مطالعه در سكوت ،ورزش در فضای بسته یا باز ،حضور در کارگاه رایانه و بازی آزاد در کالس درس شرکت می کنند.
اگر تعداد والدین متقاضی به حد نصاب برسد و ظرفیت هیات آموزشی اجازه دهد ،برخی از هیات های آموزشی ممکن است برنامه ها را به
زمان های دیگر سال ،از جمله تابستان و تعطیالت ماه مارس گسترش دهند .آنها ممکن است برنامه هایی نیز برای کودکان شش تا  12ساله
طراحى كنند.
شرکت در این برنامه ها اختیاری است و هزینه آنها که توسط هیات آموزشی مدارس تعیین می شود ،مناسب است .برای کسب اطالعات بیشتر
با مدیر مدرسه یا هیات آموزشی محل خود تماس بگیرید .تخفیف هاى خاصى از طریق شهرداری و بر اساس وضع مالی خانواده ها در نظر
گرفته است.

چگونه می توانم مشارکت کنم؟
مشارکت شما در فرآیند آموزش فرزندتان در تمام مقاطع آموزشی وی مهم است .به روش های زیر می توانید کودکتان را کمک کنید تا بیشترین
استفاده را از مهد کودک تمام وقت ببرد:
• با آموزگار و مربی ویژه کودک مشورت کنید و از آنها بپرسید که چگونه می توانید وی را در منزل کمک کنید .خواندن کتاب برای کودک،
بازی کردن با او و همکاری با او در سایر فعالیت های لذتبخش نمونه ای از این کمک هاست.
• با محورى كردن مدرسه و موضوع آموزش به بخش مهمی از گفتگوهای خانوادگی ،عالقه خود را به فرآیند آموزش کودکتان نشان دهید .می
توانید از فرزندتان بپرسید که در طول روز چه چیزهایی یاد گرفته است و چه کارهایی انجام داده استً .
مثال:
ً
(مثال ،بلوکسازى ،شن بازى ،آب بازى ،کتابخانه ،نمایش)؟ در آنجا چه کار کردید؟
امروز در چه مراکزی کار کردید
❍

امروز یک بازرس ویژه از کالس شما بازدید کرد .وی چه کسی بود؟ درباره چه موضوعی صحبت كردند؟ چه چیزهایی همراه خود آورده
بودند؟
من تصویری را که بر روی تابلوی اعالنات کالس شما چسبانده بودى ،دیدم.به من بگو که آن را چگونه درست کردهاید.موضوع تصویر
چگونه به ذهن شما رسید؟
• در جلسات اطالع رسانی و سایر رویدادهایی که برای اطالع رسانى به والدین و خانواده ها برگزار می شود ،شرکت کنید
❍

❍

• اگر درباره حضور فرزندتان در مدرسه سوال یا مشکلی دارید ،با آموزگار یا مربی کودک خود صحبت کنید.

چرا اونتاریو برنامه مهد کودک تمام وقت را اجرا می کند؟
در جهان پیشرفته امروز ،آموزش کودکانمان اهمیتی بیش از پیش یافته است .مهد کودک تمام وقت با این هدف طراحی شده است تا کودکان
شروعى قویتر در مدرسه و درزندگی داشته باشند .مهد کودک تمام وقت ویژه کودکان چهار و پنج ساله ،بخشی از برنامه اونتاریو برای حمایت
از آموزش زودهنگام و پیشرفت کودک ،ایجاد سیستم آموزشی قدرتمند ومشاركت در مزایای رقابتی اقتصادی بلند مدت اونتاریو است.

مدیر مدرسه فرزندتان می تواند اطالعات بیشتری درباره مهد کودک تمام وقت در مدرسه فرزند شما در اختیارتان
قرار دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مهد کودک تمام وقت و مشاهده فهرست مدارس ارائه دهنده طرح می توانید به
وب سایت زیر مراجعه کنیدwww.ontario.ca/kindergarten :
شماره رایگان  1-800-387-5514در اونتاریو و شماره  (416) 325-2929از خارج از اونتاریو برای ارائه
اطالعات به زبان های انگلیسی و فرانسوی در نظر گرفته شده است.
این بروشور و اطالعات تکمیلی به زبان های دیگر را می توانید در نشانی زیر بیابید:
www.ontario.ca/EDUparents
نسخه چاپی این بروشور به زبان انگلیسی و فرانسوی را می توانید از طریق  ServiceOntarioوبه نشانی زیر
سفارش دهیدwww.ontario.ca/publications :
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