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اللغة األملانية العيش والتعلم سويا

لقآء الثقافات التعليم

تمهيد

التعليم المبكر يحدد معالم الطريق الذي يسلكه
الأطفال مدى الحياة

التعلم يبدأ من الدقيقة الأولى لحياتنا ويرافقنا مدى الحياة. وبالتحديد 
تكمن في السنوات الأولى للحياة أهمية خاصة، ففي هذه المرحلة يتم 
تحديد معالم الطريق الذي يسلكه الأطفال في المستقبل. على سبيل 

المثال: العلوم أوضحت لنا كيف أنه من الممكن تعلم لغة ثانية بمكانة 
اللغة الأم بسهولة وبطريقة مسلية أيضاً. ما يتمكن منه الأطفال هنا 

بسهولة، يصعب على بعض الراشدين.  

ألتعليم المبكر يساعد على توفير أفضل الفرص في المستقبل للأطفال، 
لذلك يكتسب أهمية بالغة. لهذا السبب، منشآت الرعاية اليومية للأطفال 

في ألمانيا مكلفة قانونياً بالتعليم المبكر للأطفال لتأهيلهم للمستقبل. 
سنعرض لكم على الصفحات المقبلة ماهي فرص التعليم المبكر وكيف 

تعمل.
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ال كيتا )الرعاية اليومية( – أفضل الفرص للمستقبل

التعليم المبكر في منشآت الرعاية اليومية )كيتا( ل يشكل فقط فرصة 
طيبة ومكسباً للأطفال، بل أيضاً مكسباً للوالدين ولكل العائلة، لهذا 

السبب ينبغي عليكم تسجيل طفلكم في هذه المنشآت )كيتا(.تعلم 
اللغة الألمانية بسهولة تماماً كالأطفال.

تعلم اللغة الألمانية بسهولة تماماً كالأطفال  

الأطفال يتعلمون بسرعة. يتعلمون اللغة الألمانية بسرعة أكبر وبشكل 
خاص إذا تعلموها من كوادر متخصصة وأطفال لغتهم الأم هي اللغة 

الألمانية، الأطفال يتعلمون بطريقة مسلية وبسهولة. حين يرى الآباء كيف 
يتعلم أبنائهم بسرورو، يحثهم ذلك ويشجعهم أيضاً على تعلم اللغة 

الألمانية. من المفضل أن يقوم كل أفراد الأسرة في المنزل بالتدريب على 
الحديث باللغة الألمانية، اللغة الجديدة بالنسبة لهم.

نتعلم العيش سوياُ

تتباين طبائع وعادات الناس الذين ينتمون لبدان وثقافات مختلفة. 
المنشآت اليومية لرعاية الأطفال )كيتا( هي المكان المناسب الذي يتمكن 

فيه أطفالكم ضمن مجموعات صغيرة وكبيرة من تعلم التعايش مع أناس 
ينتمون لثقافات أخرى، التعلم سويا هو أفضل طريق لمعرفة المجتمع 

الألماني وللشعور بالراحة في ألمانيا. أيضاً بالنسبة لكم كوالدين، 

ستقومون بالتواصل والحديث مع كادر العمل في منشآت الرعاية اليومية 
للأطفال )كيتا( ومع الآباء والأمهات الآخرين، ستقومون بتوثيق علقات مع 

الآخرين وستشعرون بالراحة أكثر مكان إقامتكم.

أيضاً بالنسبة لكم كوالدين، ستقومون بالتواصل والحديث مع كادر العمل 
في منشآت الرعاية اليومية للأطفال )كيتا( ومع الآباء والأمهات الآخرين، 

ستقومون بتوثيق علقات مع الآخرين وستشعرون بالراحة أكثر مكان 
إقامتكم. 

لقاء الثقافات

غاية المنشآت اليومية لرعاية الأطفال )كيتا( هي أن يكون الأطفال 
منفتحين وأن يلتقوا دون أحكام مسبقة. هكذا يتمكن الأطفال من معرفة 

الثقافات الجديدة، دون التخلي عن ثقافات وطبائع بلدانهم الأم، هكذا 
أيضاً يتمكن الأطفال من الوصول للثقافة والعادات الألمانية. في هذا 

الخصوص سيواكب الكادر التربوي المختص في المنشآت اليومية لرعاية 
الأطفال )كيتا( على رعاية أطفالكم.

في هذا الخصوص ندعوا أهالي الأطفال، على 
المشاركة )على سبيل المثال( في الأعياد 

والحفلت الجماعية التي نقيمها.

التعليم هو أكثر من المعرفة

أهداف التعليم المبكر في ألمانيا منظمة ومقررة من قبل القوانين 
السائدة، الغرض الأساسي ل ينحصر في توصيل المعارف المهمة في 
الحياة مثل: العلوم الطبيعية، الموسيقى، الفن، اللغة. والتي تشكل 

مفتاح الدخول لكافة المجالت التعليمية، بل تتخطى ذلك لتعليم 
الأطفال كيفية التعامل مع الأشخاص الآخرين )الكفائة الإجتماعية(. بهذا 
المضمار يتم تنمية الأطفال. من جهة أولى يتم تنمية الشخصية القوية 

ستعداد لمساعدة الآخرين  عند الطفل، ومن جهة ثانية يتم تنمية الإ
نسجام والعمل ضمن المجموعات.     والإ

كل فرد له في مجموعته حقوق وواجبات. له الحق بالمشاركة في صنع 
القرار ضمن المجموعة، وعليه واجب المساهمة بتنفيذ القرارات المتخذة 

وتحقيقها على أرض الواقع. هذه المشاركة هي الفكرة الأساسية 
للديمقراطية. نجدها على المستوى البسيط في منشآت التعليم المبكر 

تحادية. )كيتا( وعلى المستوى الأوسع في وطننا جمهورية ألمانيا الإ
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التعليم مدى الحياة – منذ البداية

مثال نظام التعليم في ألمانيا هو مثال البناء حجر على حجر. التعليم 
المبكر في منشآت كيتا )المرحلة الأولية( يشكل الحجر الأساس المهم، 
بتدائية )المرحلة  على هذا الحجر الأساس يتم وضع حجر المدرسة الإ

الأولى(، هذان الحجران يتماسكان ويكملن بعضهما البعض ويساهمان 
نتقال من مرحلة لأخرى. لهذا السبب من المهم والمفيد  بسلسة ونجاح الإ
جداً أن يحظى الطفل بالتعليم لدى منشآت التعليم المبكر )كيتا(، هكذا 

بتدائية بنجاح وسهولة. نطلق بالمدرسة الإ أيضاً يتم الإ

تتبع أحجار بناء أخرى في نظام التعليم المدرسي )المرحلة الثانية قسم 
1 وقسم 2(، هذه المرحلة بشقيها تقود لمؤهلت دراسية مختلفة تقود 

بدورها لطرق تعليمية متعددة أيضاً:

عدادية: تعليم مهني )مدرسة مهنية وتدريب  مؤهل إتمام الدراسة الإ  •
عملي في مؤسسات مختلفة: أشغال حرفية، مؤسسات تجارية، في 

دارة...الخ( مجال الإ

مؤهل “شهادة“ لمتابعة التعليم العالي )الشهادة الثانوية، شهادة   •
ثانوية عامة(: تؤهل للدراسة الجامعية.

 

إلى جانب العمل، من الممكن أيضاً متابعة الدراسة وتحصيل 
المؤهلت المدرسية )طريق تعليمي ثاني “دراسة حرة“( أو الدراسة 

الجامعية والتخرج منها. هكذا يتيح النظام التعليمي في ألمانيا فرص 
التطور المستمر والتدرج المهني نحو الأفضل وفرص التعلم مدى 

الحياة.
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نظام التعليم في المانيا

التأهيل المهني السن

عدادية الثانية المرحلة الإ

عدادية الأولى المرحلة الإ
الثانوية التعليم 

بتدائية المرحلة الإ

ال كيتا، روضة الأطفال )مرحلة التعليم المبكر(

الحضانة

 بكالوريوس/ماجستير
الشهادات

الشهادة الثانوية

عدادية شهادة الدراسة الإ
بتدائية شهادة المدرسة الإ

معاهد عليا / 
جامعات
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Der Schlüssel zur Welt
Von A bis Z

Der Schlüssel zur Welt
Wie Sprache wächst

Dieses Maßband zeigt nicht nur anschaulich, wie das 
Kind körperlich wächst, sondern wie es sich Stück für 
Stück Sprache erschließt, mit ihr spielt und sie immer 
mehr beherrscht. Auch gibt es erste Impulse, wie die 
Sprachentwicklung des Kindes gefördert werden kann.

50 cm
ab 1. Monat
• Anklammern, lächeln,
 Lautgebung
• Blickkontakt aufnehmen,
 positive sprachliche
 Hinwendung zum Kind

60–68 cm
4.–6. Monat
• Brabbeln
• Angebote zur Gegen-

standserkundung wie
 Rassel, Löffel, Deckel,
 etc.; kommentierende
 Äußerungen in der
 „Babysprache“

68–75 cm
6.–9. Monat
• Kanonisches Brabbeln,
 differenzierte Greif- 

handlungen
• Versteckspiele mit 

Gegenständen als 
kommunikative 
Handlungen

75–80 cm
9.–12. Monat
• Sich erweiterndes, rezep- 

tives Sprachverständnis
• Bilderbuchbetrachtungen
 (ein Bildobjekt pro Seite), 

Geben-Nehmen und
 Frage-Antwort-Spiele

80–85 cm
12.–16. Monat
• Erste Wörter und ihre
 Überverwendungen
• Dialoghandlungen in 

Form von Fragen, Bitten,
 Mitteilen, Auffordern

85–90 cm
16.–20. Monat
• „Wortschatzspurt“ und
 erste Zweiwortsätze
• Kind-Tätigkeiten be-

schreiben (Satzmuster
 als Sprachmodell), 

einprägsame Bewe-
gungslieder und Reime, 
Sprechanreize durch

 Bildergeschichten

90–95 cm
20.–24. Monat
• Begriffszuordnungen
 aufgrund von Merkmals-

unterscheidungen
• Zuordnungsspiele und
 Sortieraufgaben, kleine
 Aufträge erteilen und
 Ergebnisse verstärken

98–100 cm
2,5–3,0 Jahre
• Erweiterung von Wort-

schatz und Wortbedeu-
tung, Vergangenheits-
formen

• Situationsbegleitende
 und -nachbereitende
 Gespräche (Erinnerungs-

fähigkeit)

95–98 cm
2,0–2,5 Jahre
• Grammatische Struktur-

bildung (Beugung des
 Verbs, Pluralformen,
 erste Ober- und Unter-

begriffe, Eigenschaftsbe-
zeichnungen)

• Erwachsene als Sprach-
vorbild für Aussprache

 und Formenbildung

100–103 cm
3,0–3,5 Jahre
• Gestalten von Spielhand-

lungen (nonverbal/
 verbal) mit Gleichaltri-

gen; Partnerspiel 
 Kleingruppenspiel
• Rollenspiele anregen
 (Erwachsene als 

Mitspieler)

103–108 cm
3,5–4,0 Jahre
• Hinterfragen von Wort- 

bedeutungen, Begründen
 und Erklären von Begriffen
• Das „Weltwissen“ der
 Kinder beim dialogischen
 Erzählen nutzen und
 erweitern, Mehrsprachig-

keit einbeziehen

110–113 cm
4,5–5,0 Jahre
• Gefühle und Bedürfnisse
 bei sich und anderen 

erkennen und besprechen
• Konflikterfahrungen und
 Problemlösungen über
 (Bilder-) Geschichten
 darstellen („persona
 doll“)

113–120 cm
5,0–6,0 Jahre
• Sprachliche Phänomene
 wie Laute, Reime, Silben,
 Wörter, Buchstaben unter-

scheiden, sprachliche
 Korrekturen bei sich und
 anderen vornehmen
• „Spiele mit Sprache“ und
 „Sprechen über Sprache“
 zur Förderung der phono-

logischen Bewusstheit
 im weiteren Sinn

108–110 cm
4,0–4,5 Jahre
• Wachsendes Interesse
 an Buchstaben und
 Wörtern
• Die Kita als „schrifthal-

tige“ Umgebung
 gestalten, dabei auch
 andere Schriftsysteme
 berücksichtigen

55–60 cm
3.–4. Monat
• Unterschiedliche Laut- 

äußerungen, „Spiel mit
 der Stimme“
• Bestätigung und Ver- 

stärkung der Lautbildung
 durch Nachahmung,
 Wiegenlieder und
 Sprechverse

Weitere Informationen
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Bereich Bildung und Erziehung
Lützowstraße 94, 10785 Berlin
Tel. 030 26997-0
bildungunderziehung@johanniter.de
www.johanniter.de
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حق التعليم: المجتمع، الأسرة، الناس في ألمانيا.

نسان  علن العالمي لحقوق الإ الحق بالتعليم وفقاً للفقرة رقم 26 من الإ
الصادر عن الأمم المتحدة )10.12.1948( هو حق إنساني. الدستور 

الألماني يضمن لكل الناس في ألمانيا الحق بالتعليم، هكذا يتم ضمان 
أفضل الفرص للجميع لبناء حياتهم. 

هذا الحق يتساوى فيه البنات والصبيان، وهو حق أيضاً للرجال وللنساء. 
الكل له ذات الحق، أن ينمو حسب فطنته وموهبته في المدرسة 

والجامعة والعمل، والحق بأن يتعلموا المهنة التي تتوافق وتناسب 
مقدراتهم واهتماماتهم.

حين يذهب الرجال والنساء على حد سواء للعمل، فإنه من المهم أن 
يحصل الأطفال على أفضل عناية أثناء هذا الوقت. هذه العناية تضمنها 

منشآت الرعاية اليومية المبكرة )كيتا(. هكذا يعلم أهالي الأطفال أيضاً، 
بأن أطفالهم بأيدي أمينة.

دستورنا الأساسي يعطي المواطنين الحق بحرية القرار، طالما أن ذلك 
يتقيد بقوانين الدولة وينسجم مع العيش المشترك في مجتمعنا 

لهذا السبب مجتمعنا ليس بلون واحد، بل مجتمع متعدد الألوان: أنماط 
متعددة للحياة، للشراكة، الزواج وأشكال الأسرة، ديانات متعددة، وآراء 

متعددة. 
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التعليم يداً بيد – العمل المشترك بين الوالدين وال كيتا 

الوالدين هم الخبراء فيما يتعلق بأبنائهم، بفضل التأهيل الخاص للكادر 
التربوي المختص الذي يعمل لدى كيتا، يعتبر هذا الكادر الخبير فيما 
يتعلق بالتربية والتعليم. لهذا السبب من المهم جداً أن يكون هناك 

تعاون وثيق بين الطرفين كشركاء، تبادل الآراء فيما يتعلق بنمو الطفل. 
التفكير سوياً بكيفية تحفيز النمو عند الطفل، أو بالتعاون على حل 

المشاكل.  

فضلً عن ذلك يوجد الكثير من العروض التربوية والتي تقدم المشورة 
للوالدين ولكل الأسرة. بوسعكم الحصول على هذه العروض في مراكز 

ستشارة التربوية، في مؤسسات التربية العائلية  الأسرة، في مواقع الإ
والمؤسسات الشبيهة بها. تحدثوا بهذا الشأن مع إدارة المساكن الجماعية 

التي تسكنونها أو مع دائرة رعاية الأطفال والقاصرين، وأين تتوفر هذه 
العروض بالقرب منكم.

الطريق إلى كيتا

حق الرعاية للطفل في ألمانيا بداً من بلوغه السنة الأولى من العمر هو 
حق مضمون. إذا توصلتم في إطار إجراآت اللجوء للوضع القانوني الذي 

ستفادة من هذه الفرصة  يسمح بالحصول على هذه الرعاية، يمكنكم إذاً الإ
برعاية طفلكم.

معلومات أخرى ومنشورات / ومواد إعلمية يمكنكم الحصول عليها على 
سبيل المثال من دائرة شؤون الأجانب أو دائرة رعاية الأطفال والقاصرين 

المسؤولة في البلدية أو مجلس اللجئين. 

تحدثوا إما مع ال كيتا المتواجدة بالقرب منكم - خاصة إذا كان لديها خبرة 
بعملية إندماج الأطفال الأجانب أو تجارب مع اللجئين - وإما إحصلوا 

على المعلومات حول هذه العروض من دائرة رعاية الأطفال والقاصرين 
القريبة منكم. 

في ال كيتا )رياض الأطفال( تخبركم إدارة المؤسسة بكل سرور عن العمل 
التربوي المحلي وعن برنامج أوقات الرعاية والكثير من المعلومات الأخرى. 

Arabisch

منذ أكثر من 60 عاماً تنشط الرابطة المسجلة يوهانيتا – إغاثة – حوادث 
في مختلف المجالت الخيرية والإجتماعية. منذ تأسيسها في 7 نيسان عام 

1952 نمت رابطة  يوهانيتا – إغاثة – حوادث حتى وصلت ل 16.000 
موظف و 30.000 متطوع ومتطوعة فخرية ومساعدين وحوالي 1،3 مليون 

غاثية في أوروبا.  عضو داعم ولذا تعتبر واحدة من أكبر المنظمات الإ
نجيلي تلتزم رابطة يوهانيتا بعون  انطلقاً من القيم والتراث المسيحي الإ

جميع الناس على حد سواء بصرف النظر عن أصولهم ودياناتهم 
وثقافاتهم... الخ  

شريك موثوق للأهالي في أكثر من 360 كيتا “روضة أطفال“

تقوم رابطة يوهانيتا بدعم اكثر من 360 مؤسسة للرعاية اليومية للأطفال 
في ألمانيا. هنا نعمل سوياً مع الوالدين كي ينال كل طفل الدعم 

نسجام مجتمعي. والنموعلى أفضل وجه، ولنفلح بلتوصل لإ

نقاذ  بالإضافة لمهامنا التي نقوم بها يضاف اليوم مهام أخرى منها الإ
سعافات  والخدمات الطبية، والوقاية ضد الكوارث والتدريب على الإ

الأولية. إضافة لذلك الخدمات الإجتماعية مثل العمل مع الأطفال 
والقاصرين والعناية ورعاية المتقدمين في السن والمرضى. على الصعيد 

نسانية مثل المجاعات  غاثات الإ العالمي نشارك نحن اليوهانيتا في الإ
والكوارث الطبيعية. نحن معترف بنا كداعم مستقل لمساعدة الشباب، 

نحن نشيطين في تقديم المعونات عبر فرق متنقلة ومركزية ثابتة 
لمساعدة الأطفال والقاصرين.

حول مؤسستنا

معلومات إضافية


