أهداف الملتقى:

حتديد ا ألطر النظرية للطفل يف مرحةل ما قبل املدرسة.التعريف ابلتعلمي ما قبل املدرسة (ماهيته ،أأهدافه ،أأمهيته)... ،تقدمي مناذج نظرية وميدانية ألساليب وبرامج ومناجه تعلميية يف مرحةل ما قبل املدرسة.اس تكشاف واقع مؤسسات التعلمي ما قبل املدرسة يف اجلزائر (من اجلانب الرتبويالتعلمي  ،من اجلانب البرشي ،من اجلانب املعامري.)...

محاور الملتقى:
اجملاالت النظرية لطفل التعلمي ما قبل املدرسة (خصائصه ،متطلباته ،ومشالكته).ا ألساليب والربامج واملناجه الرتبوية والتعلميية ملرحةل ما قبل املدرسة( .الامنذج النظرية،وامليدانية).
واقع جتس يد هذه ا ألساليب والربامج واملناجه التعلميية يف اجلزائر.واقع مؤسسات التعلمي ما قبل املدرسة يف اجلزائر (الروضة أأو احلضانة ،املدارسوا ألقسام القرأنية ،أأقسام التعلمي التحضريي) (من حيث املناجه التعلميية ،البناء
والتصممي ،الهيالك والتنظمي الفضايئ ،ا ألدوات التعلميية.)...... ،
تكوين معلامت(املربيات) ا ألطفال يف التعلمي ما قبل املدرسة (اخلصائص الشخصية،الكفاايت املهنية ،التكوين الأاكدمي والعلم  ،وواقع ممارساهتم البيداغوجية).

شروط المشاركة:
 أأن يكون البحث يف أأحد حماور امللتقى. أأال يكون البحث قد س بق نرشه أأو قدم يف ملتقيات سابقة.أأال تزيد عدد صفحات البحث عن  02صفحة ) (A4مبا يف ذكل املالحق واملراجع. يتعني أأن يكون نوع اخلط ، simplified Arabicبمنط اخلط  ،41العنوان خبط 46أأسود غامق ،أأبعاد وهوامش الصفحة  0.2مس من لك اجلهات ،بني ا ألسطر  4.2مس.
 ينبغ احرتام معايري()APA أأن يش متل البحث عىل ملخص ابلعربية ولغة أأخرى (اجنليية أأو فرنس ية) ،كام حيتويعىل اللكامت املفتاحية
 ادراج املالحق واملراجع والفهارس يف أخر البحث. تعطى ا ألولوية للبحوث امليدانية. تقبل املداخالت الفردية والثنائية. ميكن لطلبة ادلكتوراه املشاركة جبدارايت مضن أأحد حماور امللتقى عىل أأن ترسلاملداخةل مع منوذج اجلدارية مضن التوارخي احملددة للملتقى.

اإلشكالية
يعترب التعلمي ما قبل املدرسة هو القاعدة ا ألساس ية لتعلمي الطفل ،يس تجيب
للمتطلبات الامنئية املمية هل ،ويرافقه يف مرحةل منائية جد حساسة ،تطبعها القدرة
العالية عىل التعمل والاستيعاب للخربة اليت يتعرض لها ،حيث يكون الطفل يف حاةل
هتيؤ من داخهل الس تقبال اخلربة من خارجه ،وتكشف بعض النظرايت وا ألحباث
الفييولوجية أأن هذه املرحةل دينامية نشطة ،تتشلك يف س ياقها أأمناطا للنشاط العصيب
تؤثر يف اماكانت التعمل دلى الطفل ويف اس تجابته للخربات ،لهذا تعترب مرحةل مثىل
للتعمل الفعال ،فالطفل يف هذه املرحةل حيقق تقدما منائيا ملحوظا .
ويعترب التعلمي ما قبل املدرسة مبثابة منط من الرعاية النفس ية والرتبوية والاجامتعية
والبدنية اليت تقدم ل ألطفال اذلين ترتاوح أأعامرمه ما بني  6-3س نوات ،وهو نوع من
التعلمي هتيؤ فيه املواقف الرتبوية لضامن أأفضل تطور ومنو لقدرات الطفل واس تعداداته،
وقد أأكد لك من فروبل ،بس تالوتزي ،ومنتسوري ،وغريمه عىل أأن تعلمي الطفل يف
مراحهل ا ألوىل ما هو الا معلية تفجري واكتشاف لطاقاته وقدراته ومواهبه.
كام ويعترب التعلمي ما قبل املدرسة مرحةل تعلميية هادفة ،ال تقل أأمهية عن املراحل
التعلميية ا ألخرى ،فهي مرحةل تربوية ممتية ،وقامئة بذاهتا لها فلسفهتا الرتبوية وأأهدافها
السلوكية ،وس يكولوجيهتا التعلميية اخلاصة هبا ،ومؤسساهتا اليت تركز يف مناجهها عىل
توفري خمتلف اخلربات والتجارب اليت ختدم الطفل وتكس به اخلربة الالزمة ،وتعمل عىل
تطوير خمتلف جماالت المنو دليه.
قد سعت ادلوةل اجلزائرية اىل توفري تعلمي ل ألطفال يف مرحةل ما قبل املدرسة من
خالل ختصيص أأماكن ومؤسسات حكومية وخاصة ،وسن قوانني وترشيعات واجراءات
منظمة لسري هذا النشاط التعلمي  ،واعامتد برامج ومقررات تربوية مناس بة ،ورمغ لك
اجلهود املبذوةل اال أأن الواقع يظهر لنا وجود العديد من الاختالالت والقصور ،اذلي
حيول دون جتس يد ا ألهداف والوظائف ا ألساس ية املنشودة من هذا التعلمي.
وانطالقا مما تطرقنا اليه نسعى من خالل ملتقاان العلم هذا اىل اس تكشاف واقع التعلمي
ما قبل املدرسة يف اجلزائر.
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