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(أیسکو ) ESKO
مهام مرحلة ما قبل المدرسة الی المدرسة
تدعم ریاض األطفال والمدارس رفاهیة األطفال من خالل توفیر شروط النمو والتنمیة المواتیة و التعلم بالتعاون
مع آباء األطفال .یشکل التعلیم ما قبل المدرسة واالتعلیم األساسي شموال یتقدم بصورة متسقة من حیث
المضمون من ناحیة تنمیة الطفل .من التأکیدات التربویة لمناهج التعلیم ما قبل المدرسة والدراسة اإلبتدائیة هي
تعلم المهارات مثل التفکیر والمهارات اإلجتماعیة والتعاون مع األبوین.
یتکون األیسکو من جزئین .یرسل معلم تعلیم ما قبل المدرسة مهام األیسکو المنجزة الی معلم الصف اآلتي
للطفل .فیما یتعلق بالمهام هي مساعدة الطفل في عملیة انتقاله الی المدرسة .ئتم انجاز الجزء األول من األیسکو
(مهام المرحلة ما قبل المدرسة) خالل السنة الدراسیة لمرحلة ما قبل المدرسة خالل الشهرین أبریل /نیسان و
مایس/مایو .و یتم انجاز الجزء الثاني (المهام المدرسي) في المدرسة خالل الشهرین أغسطس /آب و سبتمبر/
أیلول .یبدأ الطفل بانجاز المهام في التعلیم ما قبل المدرسة في محیط مألوف و یواصل اإلنجاز في المدرسة.
ینجز کل طفل المهام وفقا للتعلیمات المعطاة ،مهاراته و قدراته الخاصة ،و بذلك یتکون لدی کل طفل الشعور
بالنجاح .و من المهم أن ینجز المهام من قبل الطفل بنفسه و تظل علی تلك النحو .لن تسجل الدرجات وال
تصحح .یمکن انجاز جزءا من المهام جماعیا والجزء اآلخر فردیا.
یبین الطفل الی معلمه اآلتي ،ماذا فعل في التعلیم ما قبل المدرسة و بعدما ینتهي الجزء المدرسي من المهام،
یعطی مهام األیسکو لعام التعلیم ما قبل المدرسة و للعام الدراسي األول للطفل للحفاظ به للذکری .یعبيء اآلباء
الصفحة األولی من األیسکو بالتعاون مع معلم مرحلة ما قبل المدرسة .و بنفس الوقت یری اآلباء المهام التي
قام به طفلهم و انهم یشارکون منذ البدایة في التعاون.

مع تمنیاتنا للتمتع بالنجاح و وبهجة االنجاز!
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أنا في مرحلة ما قبل المدرسة و في المدرسة
األسم________________________________________________ :
بنت____ :

ولد__ :

تاریخ الوالدة___________________ :
ولي األمر_______________________________________ :
األخوة واألخوات____________________ :
لغة األم_________________ :
لغة المنزل___________________________________________________ :
العنوان______________________ :
رقم الهاتف____________________________________________ :
الروضة___________________ :
المعلم (ون) ما قبل المدرسة_______________________________ :
األمور التي یهتم به الطفل__________________________________________ :

اسم المدرسة_____________________ :
الصف________________________ :
التاریخ /--

توقیع ولي األمر_ :

