
جدول الورش
الوقت 

التاریخ وصف الجلسة عنوان الجلسة
الجلسات العربیة

2:00 PM 27-Mar-21 ھذه الجلسة تركز على فھم كیفیة تعلم األطفال الصغار وكیفیة دعم السلوك اإلیجابي إدارة سلوك األطفال في الطفولة المبكرة
8:00 PM 27-Mar-21

وخاصة العلوم  (STEM(ھذه الجلسة تعزز فرص التعلم عبر مجاالت مواد العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 
والطبیعة المشتركة للمناھج الدراسیة لتعلم العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

مرحلة العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات في
الطفولة المبكرة

2:00 PM 3-Apr-21
مجاالت ھذه الجلسة ستساعدك في استكشاف كیف یساعد التعلم من خالل اللعب األطفال على التطور عبر جمیع

التنمیة واكتساب المھارات إلدارة عواطفھم وتجربة أفكارھم
تشجیع الخیال واإلبداع: التعلم من خالل اللعب 

8:00 PM 3-Apr-21
تطویر الریاضیات ھذه الجلسة ستتیح للمھنیین تبادل األفكار العملیة، األلعاب، القصص، القوافي واألنشطة المتعلقة ب

لمفاھیم المتعلقة في وقت مبكر، الر جانب استكشاف كیف یمكن لبیئة غنیة في الریاضیات أن تعزز وتدعم فھم أعمق ل
.بالریاضیات

جعل الریاضیات ممتعة 

8:00 PM 10-Apr-21
جاح تعلیم ھذه الجلسة تعكس األبحاث التي أظھرت أنھ ما یفعلھ الوالدین، ولیس من ھم الوالدین، یعد عامل حیوي في ن

.الطفل
تطویر شراكات الوالدین 

8:00 PM 10-Apr-21
.وأسرھماألطفالدعموكیفیةالمبكرالتدخلفيالمبكرةالطفولةمعلميبدورتعنىالجلسةھذه ة كیف یتم دعم األطفال ذوي االحتیاجات اإلضافی

2:00 PM 17-Apr-21 فكار وإعطائھم بعض سیتم تزوید المھنیین باأل. ھذه الجلسة تعنى باستكشاف الذكاء العاطفي وكیفیة دعم رفاھیة األطفال
.االستراتیجیات العملیة لمساعدة األطفال على الشعور باألمان العاطفي عند العودة إلى الحضانة دعم رفاھیة األطفال 

8:00 PM 17-Apr-21 إلمارات من خالل االطالع على قانون ودیمة وكیف غیّر ذلك وجھة نظر المجتمع بما یتعلق بحمایة الطفل في دولة ا
.العربیة المتحدة ، سیتعرف المھنیین على اإلجراءات المعمول بھا في دولة اإلمارات لحمایة األطفال حمایة الطفل في دولة اإلمارات

8:00 PM 24-Apr-21
ن األفكار ھذه الجلسة سوف تستكشف بإیجاز العناصر األساسیة للمنھج الدراسي وستحتوي الجلسة على العدید م

واالقتراحات لعملیة المراقبة والتقییم والتخطیط المنھجیة
المالحظة ، التقییم والتخطیط

8:00 PM 24-Apr-21
كیفیة دعم بیئة في بیئاتھم و" محو األمیة"ھذه الجلسة التمھیدیة تشجع معلمي الطفولة المبكرة على التفكیر في شكل 

غنیة بمحو األمیة
محو األمیة في عمر مبكر 
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