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 ): األطفالرياض(التعليم األولي 
 

د آل واحد ت سنوات و تنقسم إلى سلكين يم6 إلى 0من )  األطفالرياض(تمتد مرحلة التعليم األولي 
 عليكم األخذ بعين االعتبار سن الطفل سنة الدراسية الخاصة بأبنائكمولمعرفة ال. منهما لثالث سنوات

 هم 2006-2005ثالث سنوات بالنسبة للسنة الدراسية فمثال أطفال ال. أثناء بداية السنة الدراسية
  .2005 خالل السنة  من أعمارهم ثالث سنواتيكملونأولئك الذين 

  
 سنوات، ويدرس بمدارس التعليم األولي لألطفال أو بمراآز 3 إلى 0، من الطور األول/السلك

  .خاصة للتعليم وتربية األطفال
والتعليم في هذه . ويدرس بمراآز للتعليم وتربية األطفال سنوات، 6 إلى 0، من يالطور الثان/السلك

ويتوفر . المرحلة يكون مجانيا بالمراآز العمومية و المراآز الخاصة  التي تدخل في إطار الشراآة
 عنعلى معلمين  ومعلمات مختصون، آما أن فضاءها مهيأ لسد حاجيات األطفال، وهي مستقلة 

  .التعليمية/عدات والعناية المبكرة لسد آل الحاجيات التربويةآما توفر المسا. باقي فضاء المرآز
مان عدد المقاعد الالزمة لكل والتعليم في هذه المرحلة اختاري، لكن على اإلدارة التعليمية ض

  .شخص
خالل األيام األولى من السنة الدراسية يبدأ دخول تدريجي للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم ثالث 

يه بفترة التكيف، وهذه العملية تحتاج لعناية األسرة واألساتذة واألسرة التعليمية سنوات، وهو ما نسم
  .برمتها لكي يتم اندماج األبناء في الحياة المدرسية في أحسن األحوال

  
  :التعليم االبتدائي

ويستغرق التعليم .  سنة12 و 6يلتحق بالتعليم االبتدائي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
والتعليم .  أطوار، ويدوم آل طور سنتينةسة االبتدائية ست سنوات موزعة على ثالثبالمدر

االبتدائي إجباري ومجاني بالمراآز العمومية والمراآز الحرة الخاصة المستفيدة من المال 
  .ويكون التعليم في مدارس التعليم االبتدائي. العمومي

ام يجعلهم يكتسبون العناصر األساسية لثقافتنا، ويهدف باألساس إلى تزويد األطفال بتربية وتعليم ع
ويتوفر على معلمين ومعلمات . آما يجب على التعليم االبتدائي االنسجام مع إيقاعات آل تلميذ

أخضائيون بيداغوجيون وإذا اقتضى األمر . التربية البدنية والموسيقى ون ومختصون في اللغةيعام
  .والسمع والكالمفي علم المداواة 

  
  :آز المدرسيالمر

 :التسيير والتدبير واإلشراف
    

يسهر على مراقبة آل األنشطة مع الحرص على احترامها للدستور وللقوانين والتنظيمات الجاري 
  .عالوة على جودة التعليمبها العمل 

آما تضمن ألسرة التعليم القدرة على مزاولة حقوقهم والقيام بواجباتهم بالمشارآة في حياة المرآز 
  .يره وتقييمهوتسي

  
  .اإلدارة، الرئاسة العامة للدراسات والكتابة: الفريق اإلداري

  .تسيير المرآز/يضم آل قطاعات األسرة التربوية، وهو أداة للمشارآة في مراقبة: اإلداري المجلس
يضم آل أساتذة المرآز، ويقوم بالتخطيط والتنسيق واتخاذ القرارات فيما يخص : مجلس األساتذة

  . بالمرآزالتعليميةالجوانب 
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  :التنسيق التعليمي
  . بين األساتذةاالتصالويقوم بتأمين 

  مدرس أساسي مشرف) قسم(يعين لكل مجموعة من التالميذ : اإلشراف
 ويكونه أساتذة من نفس السلك، ويقوم بتنظيم وتطوير التعليم بهذا :)األولي واالبتدائي(فريق السلك 

  .السلك
يضم آل منسقي فرق السلك إضافة إلى رئيس الدراسات والموجه أو و: التعليميمجلس التنسيق 

  .ويرأس هذا المجلس مدير المرآز. عضو من الفريق المرشد
   

  :الخدمات اإلضافية
  

وفي هذه . بإمكان آل األطفال التسجيل في المدارس المتواجدة بالبلديات القريبة من مقر سكناهم
المطعم وإذا اقتضى األمر التسجيل بمدرسة النقل المدرسي والحالة فان اإلدارة تقدم مجانا خدمات 

  . داخلية
  

  :المقررات/ مجانية الكتببرامج
بحيث أن . جباري بالمجانلقد خطت حكومة أراغون خطوة مهمة  ليكون التعليم األساسي واإل

 .الكتب عن طريق السلفالحصول على تلقى الموارد ليسهل على التالميذ المراآز ي
 

  :لمراآز التعليمية باإلقليمافتتاح ا
  

 لإلقليم لتقدم تسهر على تنظيم افتتاح مراآز اإلقليم 2002  إن حكومة أراغون وابتداء من سنة 
  . آل البنيات التحتية التعليمية والمواطناتني المواطنلجميعو

تسنى لهم فمراآز التعليم األولية واالبتدائية والتعليم الخاص بإمكانهم توسيع أوقات العمل حتى ي
توسيع برامج االفتتاح وآذا برامج األنشطة اإلضافية والبرامج الغير الموازية وآذلك المطعم 

  .المدرسي إضافة إلى تقديم خدمات تربوية وتعليمية لصالح التالميذ
  

  القراءة تشجيع
  

 ى بالعناية وو هذه الهواية يجب أن تحظ, لقراءةإن قراءة الكتب في سن مبكرة تسهل هواية ا
  .شاف عالم الكتب العجيب في المنزلبمصاحبة ابنكم الآت, المدرسة و خارجهاالتشجيع في 

  
  التثاقفية التربية/التعليم

  
وفي , حيث التعايش مع أشخاص مختلفي األصل و اللغة في روض األطفال, نعيش اليوم في عالم إجمالي و متعدد

. محيطهاإلجتماعي تساعد ابنك الندماجه اجتماعيا في  الطابع توعليه فكل األنشطة ذا, المدرسة وفي الحديقة
  .قة في المجهول عن طريق خلق هذه اللقاءاتاجتناب عدم الث, إذا,علينا

  
  اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا

  
لذا فإن تقاسم .  وحب اإلستطالع تطوير القدرة على اإلتصال والبحثإن اإلقتراب من التكنولجيا الجديدة يساهم في

ألعاب ( ة الالزمة لكي يصبح انتقادي أمام اللغة السمعية البصرية نكم يجعله يكتسب المهاراء مع ابهذا اللق
  .)إلخ, التلفزة, األفالم, الفيديو
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  األجنبية اللغات
  

استغالل هذه  فمن الضروري. ية أو غير ذلكظسواء اللف, إن سن الطفولة يمتاز  بالتعلم و إجادة لغات متعددة
  .ية تعلم لغة مختلفة عن اللغة األصلية تمكنه في المستقبل لمعرفة حقائق وتقافات أخرىالقدرة لبدا

  
  أبنائكم مع التعاون يمكنكم آيف

  
  للمدرسة إيجابيا تهييأهم -
  
   -ي المنزل يجب تقوية األنشطة اليومية ذات الطابع اإلبداعي ف  

  -مام إلى آا ما يحكون عن المدرسة إلى المنزل مع اإلستماع باهتهاتقييم األعمال التي يحضرون
  الحضور بتردد إلى اإلجتماعات الدورية التي تشرح مجرى الفصل-
  المجلس المدرسي, جمعية آباء التالميذ:  المشارآة في حياة المرآز من خالل منظمات أخرى-
   -المشارآة في تلك اإلنشطة المبرمجة في المدرسة و التي تحتاج إلى حضورآم 
  

ونحن من , ت التي تخطوها األسر والتالميذ والمعلمين ضرورية وهامة في حياة ابنكمفهذه الخطوا
تقييم أهمية المشارآة في األسرة , آباء و تالميذ, التعليمبة نريد منكم / خالل اإلدارة التربوية

سمة التربوية التي منذ اآلن تنتمون إليها حتى تكون هذه المشارآة في المرآز  فعالة وحا/ التعليمية
  في تحسين جودة المدرسة


