Kinderbegeleider

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen
van 2,5 tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je
organiseert activiteiten voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt
spelletjes of knutselt. Elk kind is anders, en daar hou je rekening mee. Je geeft de
kinderen aandacht, eten, verzorging en rust. Naar de ouders luister je met volle aandacht.
Het is belangrijk dat zij je vertrouwen. Je maakt afspraken met hen over de breng- en
afhaalmomenten, wat in de verzorgingstas moet zitten, … Op het einde van de dag vertel je
de ouders wat er die dag is gebeurd. Je kan werken in de buitenschoolse opvang (kinderen
van 2,5 - 12 jaar), in een kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 2,5 jaar). Je kan ook bij je thuis
werken als onthaalouder.

ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻳﺪﺍﻭﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭ.ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺿّﻊ ﻭ ﺍﻟﺼﺒﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭ ﻧﺼﻒ
 ﺗﺤﻜﻲ: ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ. ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ. ﺳﻨﺔ12 ﻧﺼﻒ ﺇﻟﻰ
 ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ. ﻛﻞ ﻁﻔﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺎ ً ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﺷﻴﺎ ًء، ﺗﻐﻨﻲ ﺃﻏﺎﻧﻲ،ﻗﺼﺔ
 ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺑﻚ. ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻳﺪ.ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺮﻭﻱ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ...،ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﻭ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻫﻝ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ؟ ﻫﻝ ﺗﺣﺏ ﺃﻥ ﺗﻣﻧﺣﻬﻡ ﺑﻳﺗﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ؟
ﺇﺫﻥ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﻲء ﻳﻧﺎﺳﺑﻙ ؟
ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻐﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
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 ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﺴّﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻴﺔ.ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
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