األوصياء\األمور ألولياء معلومات
اللغة والثقافة والفهم .كل شيء يبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة.
برنامج التعليم المبكر للغات بأستراليا)(ELLA
يعد  ELLAمبادرة حكومية أسترالية.
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افتح آفاق عالمهم من خالل اللّغة.

؟ELLAبرنامج هو ما
مدى من يوميا مذهولة عاما .فأنا  25مدار على للغات تدريسي مجال في التعلم تجارب أفضل إحدى كانت لقد"
".هذه التعلم طريقة وأحببت األطفال تعلم سرعة
ELLAبرنامج يستخدم المدرسة قبل ما مرحلة في معلم –

للحكومة مبادرة وهي.المدرسة قبل ما مرحلة في لألطفال اللغات لتعليم وسهل ممتع رقمي برنامج ELLA
.الالحقة السنوات في اللغات تعلم على الطالب من المزيد تشجيع إلى تهدف األسترالية
سر من اإليجابية شديدة فعل ردود وعقب
لجميع  ELLAبرنامج أتيح التجارب ،من عامين خالل والمعلمين األ ُ َ
عام  .2017المدرسة قبل ما مرحلة في األطفال
دقيقة  40أقصی بحد الصغار ،لألطفال الشاشة أمام للوقت األسترالية الحكومة توصيات مع  ELLAبرنامج يتوافق
.صغيرة جلسات عدة عبر األسبوع في
:هنا من الموقع زيارة يرجى المعلومات ،من لمزيد
National Physical Activity Recommendations for Children 0–5 years old
(http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/phd-physicalactivity-0-5-pdf-cnt.htm).
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؟ELLAبرنامج يعمل كيف
يعرف
تطويرها تم والتي التفاعلية ،اللوحي الكمبيوتر تطبيقات طريق عن جديدة لغة تعلم عالم على األطفال ّ ELLA
بوليغلوتس تسمى الشخصيات من مجموعة والتكنولوجيا .تعمل المبكرة والطفولة اللغات في خبراء مع بالتشاور
األمزجة
ممتعا أسلوبا التطبيقات أخرى .تستخدم بلغة واألغاني والجمل بالكلمات األطفال تعريف اللغويّة) على ( ِ
الفنية واألنشطة الطبخ وتجارب االحتفاالت الصغار ،مثل األطفال وأنشطة اهتمامات من مستفيدة للتعلم،
.األدوار ولعب والبناء
)والصينية حاليا :العربية المتاحة السبع اللغات إلى الحديثة اليونانية واللغة الهندية اللغة إضافة  ،2018سيتم عام في
في األطفال تجربة إلثراء الفرص  ELLAواإلسبانية .يخلق واليابانية واإليطالية واإلندونيسية الماندرين) والفرنسية
دعوة عبر أو الموسيقى أو القصص أو الطبخ مثل األخرى األنشطة خالل من التطبيقات عبر والثقافة اللغة تعلم
.المدرسة قبل ما مرحلة في ثقافاتهم لمشاركة والمجتمع األسرة أفراد
عنصر وهو (EYLF)،األولى بالسنوات الخاص التعلم إطار في التعلم نتائج مع  ELLAتطبيقات جميع تتماشى
المبكرة .الطفولة مرحلة في والرعاية للتعليم األسترالية للحكومة الوطنية الجودة إطار في أساسي
مراحل منشآت من واحدة كل في مغلق نظام ضمن  ELLAتطبيقات كل تعمل االنترنت ،عبر بالسالمة يتعلق فيما
قبل ما مرحلة خارج شخص أي مع للتواصل استخدامها يمكن ال للعا ّمة .متاحة ليست التطبيقات  -المدرسة قبل ما
.المدرسة

بك خاص  ELLAتطبيق
لوحي كمبيوتر أو جوال جهاز على تنزيله يمكنك والذي (Family App) ،لألسرة تطبيق أيضا  ELLAلدى
ألجهزة ) (Google Playبالي غوغل من أو آبل ألجهزة ) (App Storeستور آب متجر من سواء مجانا
ELLA .عن المزيد ومعرفة المنزل في التعلم تجارب إحدى لتجربة استخدمه آندرويد.
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؟ELLAبرنامج فوائد هي ما
تدرس ال أنها من الرغم على الصغرى ،شقيقته تفعل وكذلك اإلندونيسية ،باللغة  10الرقم إلى بالعد طفلي يقوم"
".المدرسة قبل ما مرحلة في
ELLAبرنامج تستخدم المدرسة قبل ما مرحلة منشآت إحدى في أسرة –

.لألطفال متعددة فوائد  ELLAاستخدام أظهر
االستماع مثل األخرى ،التعلم مهام علی المهارات هذه وتطبيق اللغة عمل بكيفيّة األطفال معرفة تزداد سوف
سوف والكتابة .القراءة األطفال يتعلم عندما المهارات هذه تُستخدم وسوف الكلمات .في لألصوات بعناية
.التحيات وإلقاء والعد األلوان تعلم مثل األساسية ،المهارات تطوير في أيضا  ELLAيساعد
خالل اللغوية الدراسات مواصلة على يشجعهم مبكرة سن في اللغة لتعلم األطفال تعريض أن األبحاث أظهرت وقد
.الثانوية المرحلة
ضمن المدرسة في تعلمها التي الجديدة الكلمات تطبيق على حريص وهو المنزل إلى [طفلي] يعود"
يصف ما وكثيرا بالفرنسية .العد كيفية عامين العمر من البالغة شقيقته يعلم أنه بالمنزل .حتى محادثاته
".الفرنسية باللغة األشياء

 ELLAبرنامج تستخدم المدرسة قبل ما مرحلة منشآت إحدى في أسرة –
سوف أنهم واالجتماعية .حيث المعرفية المهارات واستخدام تطوير على األطفال  ELLAبتطبيقات اللعب يساعد
الذاكرة تحسين على اللغة تعلم يساعد البعض .بعضهم ويساعدون ويتفاعلون ومعرفتهم اللوحية أجهزتهم يشاركون
.األطفال لدى الرقمية المهارات من  ELLAتطبيقات استخدام يزيد كما النقدي .التفكير ومهارات والتركيز
مرحلة ومنشآت األسر بين الروابط وتعزيز األم اللغات وتبادل والتنوع بالثقافة لالحتفال فرصا أيضا  ELLAيخلق
.المدرسة قبل ما
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 حول المعلومات من مزيدELLA
 موقع بزيارة تفضلELLA عبرwww.ella.edu.au.
 برنامج بالفعل توفر طفلك إليها يذهب التي المدرسة قبل ما مرحلة منشأة كانت إذا ما تحققELLA من كجزء
 رياض أو المدرسة قبل ما لمرحلة برنامجها. البرنامج إدخال في ترغب كنت إذا األطفال،ذكر يمكنك هناك
 برنامجELLA بطفلك الخاصة المدرسة قبل ما مرحلة منشأة مدير أو لمعلم.
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