
مشرف على رعایة األطفال لمدة 2.5 عام  

ما ھو مشرف رعایة األطفال؟ 

مھمتك كمشرف على رعایة األطفال ھي أن تمنح األطفال یوًما آمنًا وتعلیمیًا عندما یعمل األوصیاء علیھم. جنباً إلى جنب 

مع معلمي الحضانة، تتحمل مسؤولیة األطفال عن حوالي عشرین طفالً في قسم واحد في الحضانة. یمكن لألطفال أن 

یكونوا في الحضانة من عمر سنة واحدة حتى بدء المدرسة. خطة التعلیم المنھجیة ھي األساس في دور الحضانة. إن معلم 

الحضانة ھو الذي یتحمل المسؤولیة التربویة، ولكن یمكنك المساعدة في العمل الیومي والتدریس. في الحضانة یكون 

األطفال والموظفین في الھواء الطلق لجزء كبیر من الیوم. یعد استكشاف الطبیعة والبیئة الخارجیة أمًرا مھًما للنمو البدني 

لألطفال. 

 Campus Futura احصل على تعلیم كمشرف رعایة أطفال لمدة 2.5 عام في
 

مدة التعلیم خمس فترات (فصول دراسیة) وخاللھا تدرس السویدیة في نفس الوقت الذي تدرس فیھ الدورات المھنیة. في 

الفصل الدراسي، لدیك مدرسون مھنیون ومعلمون سویدیون في نفس الوقت. یعمل المعلمون مًعا من أجلك تعلمیك اللغة 

والمھنة بأفضل طریقة. 

عندما تدرس لتصبح جلیسة أطفال في Campus Futura، فإنك تكتسب المعرفة في تنمیة األطفال، وطرق التدریس 

والتعلیم الخاص، والتواصل. 

 معاً سنتعامل مع المعرفة من خالل األمثلة العملیة والتجارب من مرحلة الحضانة. التعلیم 

 یركزعلى منحك أفضل الفرص للعمل مع تنمیة األطفال بطرق متعددة الوجوه. 

Campus Futura یرى الحاجة والطلب من الحضانات في بلدیة تانوم والبلدیات المجاورة. أن تكون قادًرا على العمل 

باستخدام اإلشارات كوسیلة لدعم التواصل والمسماة اختصار (TAKK) ھوعلم معرفي یكثر الطلب علیھ في بلدیات تانوم 

 .(TAKK) وسترومستاد ومنكیدال، لذلك یتم تقدیم ھذا التعلیم مجانًا لك

لقد أنشأنا تعلیًما یمنحك ظروفًا جیدة، من بینھا تنفیذ وتوثیق وتقییم األنشطة الصعبة، ودعم التطور المعرفي لألطفال 

باإلضافة الى أنك ستكون مؤھل للقیام بدور كبیر في فریق عملك المستقبلي. 

 APL

یشمل ھذا التعلیم ما یسمى ب APL (التعلم في مكان العمل) حینھا ستتواجد في الحضانة.  في الفترة األولى من دراستك 

لیس لدیك APL. بینما في. الفترة 2-5 سیكون لدیك 3 أسابیع APL كل فترة. یتعاون معلموك مع مدیري الحضانات 

ویقومون بتعیین مكان لك.  



 حتى إذا كنت ترید مكانًا قریبًا من مكان إقامتك، فلیس ھناك ما یضمن حصولك على مكان ھناك. یمكن أن یتم حصولك 

على APL في بلدیة أخرى وتقع على عاتقك مسؤولیة الوصول إلى ھناك. إذا كنت تعمل بالفعل في روضة أطفال، فقد 

تحصل على APL في مكان عملك بشرط أن یوافق المدیر على ھذا. 

كفاءة 

 .SFI D لكي تستطیع البدء بھذا التعلیم، یجب أن تكون قد أكملت

الطلب  
یمكنك تقدیم الطلب مباشرة عبر اإلنترنت. 


