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خطة التوجيه للتعليم والتربية 
)ص 28 وما يليها(.

وزارة الثقافة، والشباب والرياضة 
يف بادن فورتمبيرغ

أهداف مجال التعليم والتنمية »الجسد«
ا للعناية  كًا بأجسادهم، ويطورون فهًما أوليًّ كثر إدرا ُيصبح األطفال أ

بأجسادهم، والتحكم فيها ويف صحتها.
طقوس منتظمة مصاحبة للوجبات، ودعم العناية بالجسد   A1

يتعلم األطفال تقنيات للعناية بجسدهم، وُيمارسونها بانتظام  
يهتم المرفق بصحة أسنان األطفال   D1

تتوفر معلومات تفصيلية ُيمكنكم تحميلها
/www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite :من

التعليم+يف وقت مبكر / المواد_خطة التوجيه

التكليف القانوين
مساعدة الشباب واألطفال بحسب قانون الشؤون االجتماعية 

)KJHG( قانون مساعدة الشباب واألطفال / VIII
المادة رقم 1 الفقرة رقم 1 »الحق يف دعم النمو والتربية لتكوين 

شخصية مجتمعية قادرة على االعتماد على نفسها«
المادة رقم 16 الفقرة رقم 2)1( ]...[ دعم األسر يف التوعية 

الصحّية،
المادة رقم 22 وما يليها، التعليم والتربية األسرية

الرعاية يف سياق الرعاية النهارية لألطفال 

»BW« قانون الرعاية النهارية لألطفال
المادة رقم 2a )3( ُيقدم الدعم ]...[ مع مراعاة وضع أهداف خطة 

التوجيه

مسئولو التواصل يف المقر:



المهنيون التربويون هم قدوة!
بصفتهم مقدمو الرعاية يف مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال، فإنهم 

يلعبون دوًرا بالغ األهمية يف دعم السلوك الصحي لألسنان.

يدعم المتخصصون ذلك إذا قاموا بتنظيف أسنانهم مع أطفالهم 
ا بالكامل )التعلم الُمدمج بروتين  كل يوم؛ بحيث ُيصبح األمر بديهيًّ

اليوم(!

فهذه الطقوس توفر التوجيه، وتضع أساس
االعتمادية.

فالفضول ُيشجع حب البحث واالستكشاف
المرح.

التأكيد من خالل الثناء الشخصي على األطفال
بشكٍل فرديّ ُيعزز تصرفهم بشكٍل صحيح.

يجب مراعاة نقاط االنطالق االجتماعية لألطفال
ووضعها بعين االعتبار.

يجب ترسيخ ُسبل دعم الصحة الُمدمجة يف الحياة اليومية من الناحية 
ا، وتنفيذها من خالل  المفاهيمية يف المرفق؛ بوصفها هدًفا تعليميًّ

ا، ودعم صحة الفم،  ممارسة طقوس تنظيف األسنان بالفرشاة يوميًّ
على سبيل المثال من خالل المشاريع، والزيارات المنتظمة من قبل 
المتخصصين يف مجال الوقاية، وتوفير الدعم والمشورة عن الموضوع 

لآلباء.

لماذا يعتبر تنظيف األسنان بالغ األهمية
صحة الفم لها تأثير كبير على نمو األطفال بصورة صحية واجتماعية. 

فإىل جانب خطر اإلصابة بالتسوس، واآلثار المرتبطة به على الصحة 
البدنية، فإن تنظيف األسنان مهم لسلوك التغذية، ولتطور اللغة.

ويف ألمانيا، يعاين 13.7٪ من األطفال البالغين من العمر 3 سنوات 
بالفعل من تسوس األسنان. ويف سن بداية المدرسة، ال يوجد سوى 
53.8 بالمائة من األطفال ممن لديهم أسنان صحية. من الواضح أن 

حدوث تسوس األسنان يتركز يف المجموعة السكانية ذات الوضع 
التعليمي األكثر انخفاًضا، رقم 1. ويجب أيًضا اعتبار التسوس يف سن 

الطفولة المبكرة على أنه مرض اجتماعي.

ومن ثّم، فإن دعم صحة الفم يف مرحلة الطفولة المبكرة يساهم 
مساهمًة كبيرًة يف تكافؤ الفرص.

فمن أجل نمو األسنان بشكٍل صحيّ، يجب على األطفال تنظيف 
أسنانهم بالفرشاة مرتين يف اليوم. دعم الوالدين يف ذلك األمر يتماشى 

مع التفويض القانوين للرعاية النهارية لألطفال، وهو جانب مهم من 
جوانب دعم نمو األطفال.

2016 DAJ 1 انظر التقرير الصحي لعام 2015، دراسة

اآلباء مسؤولون
تشمل مسؤولية اآلباء يف عملية التربية كذلك مسؤوليتهم عن صحة 

فم األطفال. حيث يجب على اآلباء تنظيف أسنان أطفالهم صباًحا 
ومساًء. حتى لو تم توجيه األطفال بغسل أسنانهم بالفرشاة مع ظهور 
أول سن لبني لديهم، فإن اآلباء مسئولون بشكل أساسي عن تنظيف 

أسنان األطفال.

كز الرعاية النهارية لألطفال -باعتبارها مرافق توفر الرعاية  تعمل مرا
والتعليم التكميلي لألسر- على دعم النمو البدين وصحة الطفل، ودعم 

الوالدين يف القيام بذلك. ويف هذه المرافق، يمكن القيام بذلك عن 
طريق غسل األسنان مع األطفال كل يوم.

كز الرعاية النهارية تحمل مسؤولية اآلباء عن  ومع ذلك، ال يمكن لمرا
طريق اتخاذ أو تنفيذ التدابير الصحية الواجبة.

والموظفون التربويون غير مسؤولين عن تعليم وممارسة تقنية 
غسل األسنان لألطفال، وتنظيف أسنان األطفال بالفرشاة.


