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-1الهدف العام:
المساهمة في تنمية وتطوير قدرات الطفل/ة الفلسطيني في لبنان من عمر 5-3
سنوات وتهيئة للمرحلة االبتدائية في  7روضات
األهداف الفرعية:
 .1بناء وتعزيز قدرات الطفل في مراحل النمو االربعة من خالل النهج الشمولي
التكاملي
 .2رفع مستوى وعي المجتمع وتمليك االهل معارف ومعلومات حول النهج
الشمولي التكاملي وحقوق الطفل
 .3تطوير مهارات وقدرات الكادر في النهج الشمولي وحقوق الطفل
-2المقدمة:
مقدمة عامة:
تعتباااااار سااااااندات الطفدلااااااة المبكاااااارة العماااااار األمثاااااال للااااااتعلم وا+تسااااااا المهااااااارات
المختلفاااااة ونلاااااا ألب طفااااال ماااااا قبااااال المدرساااااة يساااااتمتع بتكااااارار  /عمااااال تاااااى
ياااااتمكن مااااان نتقاناااااه والنجاااااات فياااااه ت +ماااااا نهاااااا الفتااااارة الحياااااة لتكااااادين ال ااااامير
والاااادازا االخالقااااي لإلنساااااب الفاااارد ماااان خااااالل عالقتااااه مااااع المحيطااااين بااااه فااااي
البيئااااااااة وتحديااااااااد (– الصاااااااادا والخطاااااااا – الممناااااااادا والمساااااااامدت  -المقباااااااادل
والمرفدض ) ليتبلدر لديه ا الدافع القدى الذ /يدجه ياته في المستقبل
وهكاااااذا نااااارى ب فتااااارة ماااااا قبااااال المدرساااااة تعتبااااار مااااان هااااادا الحيااااااة األساساااااية
لاااااذا مااااان واجبناااااا نحااااان +ماااااربين واهااااال ومؤسساااااات تُعناااااى بالشااااااب الترباااااد /ب
نتطلااااع الااااى مسااااتقبل ف اااال ومجتمااااع مثاااال وطفاااال سااااعد ويقت ااااي نلااااا تنميااااة
عقدل اطفالنا.
نننااااا نرياااااد ب ننشااااات الطفااااال تنشااااائه تخلاااااق مناااااه مداطناااااا قااااادر و صااااال يساااااتمتع
بالحياة في المجتمع +ما يستمتع بخدمة المجتمع ويسهم في رقية وتقدمه
فاااااي المخيماااااات الفلساااااطينية ت قااااادم االناااااروا باالهتماااااام فاااااي التعلااااايم مااااان التعلااااايم
االساساااااااي والتعلااااااايم الثااااااااند /اال انهاااااااا التااااااادلي ا /اهتماااااااام للتعلااااااايم ماااااااا قبااااااال
المد رسااااااي مااااااع العلاااااام انهااااااا تعتباااااار ( االنااااااروا) ماااااان المن مااااااات االمميااااااة التااااااي
صادقت ووقعت على اتفاقسة قدق الطفل.
ماااااان هنااااااا +اااااااب لمؤسسااااااات المجتمااااااع الماااااادني الاااااادور االساسااااااي فااااااي االهتمااااااام
والرعايااااااة لالطفااااااال مااااااا قباااااال المدرسااااااي ماااااان خااااااالل رياااااااض االطفااااااال.والتي
يبلاااااو مجمدعهاااااا ااااادالي  65مر+ااااام فاااااي مخيماااااات :الاااااب والبااااار الشااااامالي-
ا الحلااااادة والمياااااة ومياااااة -رااااااتيال وبااااار البراجناااااة -الباااااارد والباااااداو ( /دراساااااة
عام  )2003هذا عدا عن الروضات في التجمعات الغير رسمية.
يُدير هذه المرا+م عدة مؤسسات تتندا في خلفيتها ما بين:
دينيااااااة – علمانيااااااة (وهييييييي االقييييييل واخاااااارى تتيااااااع الن ااااااام التعليمااااااي التقليااااااد./
وهاااااذا ماااااا يشاااااكل تحاااااد /لناااااا فاااااي النجااااادة االجتماعياااااة تجااااااه هاااااذه المؤسساااااات
والمفاااااااهيم الخاطئااااااة التااااااي تعتماااااادها فااااااي برامجهااااااا وتاثيرهااااااا علااااااى المجتمااااااع
المحلي الذ /يشكل االساس في عملنا.
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-2ابرز التغيرات
مخطط عدد االطفال  508طفل
بااااااد العااااااام الدراسااااااي مااااااع  538طفاااااال وانتهااااااى  528ا /تساااااار ماااااانهم 10
اطفااااااال الساااااابا خاصااااااة بهاااااام واهمهااااااا نقاااااال السااااااكن -مااااااا زال العاااااادد فاااااادق
المخطط  20طفل( راجع الجدول )
على مستدى الكادر والهيكلية
 استقالة  3مربيات وانهاء عمل  3لبلدغهن السن القاندني الذ /وضعته الحمعية- خرو مشرفتين من لجنة القسم ودخدل مشرفتين -منهم نقل سعاد من ا الحلدةالى الب بدل خلدد ممة -واماني المستريحي في ا الحلدة بدل زينات
 المشكلة االبرز في راتيال يث تم اعتماد مربيتين جدد ( اخدات ) ومتطدعةبراتب  100دوالر لحل المشكلة
 الغاء صف في البداو /لكن العدد استمر+ما هد بحجم  5صفد متابعة الكدادر الجدد وانجاز التقييم عبر المتابعة اثناء العملعلى مستدى البرنامج :
 ارراك جمع مربيات صيدا وصدرفي وررة ن مها القسم دل (دور و صفاتالمربية -االدارة الصفية -اال ياء النارط-المتطلبات التي تسبق القراءة والكتابة-
محاور العمل التي تثر /وتدعم تطبيق البرنامج) و+اب سبقها وررة لروضات
بيروت والشمال في الخطة الماضية ( من قبل نهال وعاتكة )
  4ورش رملت +ل +ادر القسم في ال  7مرا+م و+انت دل نضطرابات اللغةوصعدبات الكالم سبقها ورش على مستدى المرا+م
 ورش في جمبع المرا+م لتن بم المحاور وتدزبعها سب ارهر السنة وادماجهاضمن الخطة السندية انتهت .وررة للقسم
 هذا باالظافة الى مشار+ة جميع الكادر في  24وررة مختلفة تربدية وصحيةواجتماعية.
 ارراك االهل  117لقاء بعناوين مختلفة يث تخطت المرا+م خطتها تطدير الشرا+ة مع االهل في مشروا القصة بهد تشجيع االهل على القراءةالطفالهم من امهات واباء

-3مخطط عام 2012 – 2011







مخطط عدد االطفال – 508طفل/ة منهم  %50اناث %50 -ن+در منهم %90فلسطينيين في  7روضات
انجاز البرنامج التربد /من خالل النشاطات المنهجية المقدر عددها 156
نشاط ل مجمدعة  3سندات 305 -لمجمدعة  4سندات 365 -لمجمدعة 5
سندات
انجاز االنشطة الالمنجية منها ر لتين لكل مر+م-نمهات تعليمية -زيارة اما+ن
عمل في المحيط( سب الحاجة و سب المتدفر)وررات تح ير اال+ل لتعميم
البرنامج( سب الحاجة)
انجاز مسر يات الدمى لالطفال سب الحاجة
انجاز  21لقاء تربد /مع االهل بمداضيع تتعلق باالطفال وطرق التعامل معهم
انجاز  14وررة مع االهل دل التعلم النشط وسياسة الحماية
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انجاز  21وررة في اال ياء بمداضيع تربدية واجتماعية مختلفة
انجاز زيارات لالهل بمعدل زيارتين لكل طفل سنديا مع تعبئة استمارة تقييم
لتتطدر الطفل من وجهة ن ر االم وتبياب اثر البرنامج
عقد اجتماعات المرا+م مرتين رهريا
تسديد  %90من االرترا+ات االطفال
انجاز وررات تدريبية لكادر القسم دل اللغة – اضافة الى وررة لكادر
روضات الجند دل التربية الح انية من قبل نهال وعاتكة
انجاز تقييم للكادر الجديد في القسم
انجاز استمارة تقييم اثر البرنامج على االطفال اللذين ام دا  3سندات متتالية
في الروضة وخرجدا الى االنروا في  3صفد ابتدائية

 -4االنجازات
االطفال:

 مخطط عدد االطفال  508طفل/ة منهم  %50اناث %50 -ن+در منهم %90
فلسطينيين في  7روضات
 انجاز البرنامج التربد /من خالل النشاطات المنهجية والغير منهجية

االنشطة:
في بداية العام تم تسجيل  566طفل/ة ثبت منهن/م  538ثم تسر  10اطفال – ثبت تى نهاية
العام الدراسي  528طفل منهم  %52اناث -االبرز في البداو 20 /طفل فدق المخطط
انجاز البرنامج التربد /المنهجي المخطط ويت من +تب منهجية في اللغة العربية واالنكليمية –
الرياضيات والعلدم باالضافة الى مجمدعة محاور تعمل جميعها على تطدير قدراتة التربدية
واالجتماعية – الجسدية الللغدية والذهنية انجمت بالكامل لبرنامج الخمس سندات والثالث
سندات اما االربع سندات في اللغة العربية انجمت المرا+م تمكين االطفال من اال ر ما بين
 15الى  18ر  -في االنكليم 11 /ر مع المفردات باالضافة الى االركال واالعداد
وااللداب
انشطة غير منهجية
ر الت :تم انجاز ر لتين خارجيتين لكل مر+م في روضات الجند  -ر لة وا دة لروضات
بيروت والشمال
نمهات تعليمية ضمن المحيط :انجم  3لكل مر+م في الشمال 3 -روضات صدر 4 -ا الحلدة
االبرز نشاط في الدبية لمجمدعات الخمس سندات الطفال البر البراجنة وا الحلدة بالتنسيق مع
جمعية تد يد ربا لبناب ( ملا النمر )
معاينة االطفال في بعض المرا+م ما عدا البر البراجنة
زيارة االطفال للمدارس تمت في جميع المرا+م للتعر على المدرسة واجدائها
تدزيع العا الياباب الطفال الثالث سندات
ا تفاالت عيد االم والطفل – فل نهاية العام -تدزيع هدايا لالطفال تمت في جميع المرا+م
العمل بالبرنامج الدطني ولقاءات مع مسنين من بداية العام تى ن+رى النكبة
عرض مسريات دمى ومشاهدة افالم وثائقية تعليمية
متابعة عال االسناب بالتنسيق مع الصمدد في جميع المرا+م
نشاطة اليوم العالمي لحماية الطفل من االستغالل:
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بلو عد المستفيدين من انشطة اليدم العالمي لحماية االطفال من االستغالل 1168
منهم 299اطفال بعمر 12 -6سنة –  664طفل من  5 – 3سندات –  245من االمهات
واالباء  -تندعت االنشطة بين دارات – مناثشة فيلم وثائق– وررات تدعية لالهل
دل سياسة الحماية
الهد من النشاط :ماية االطفال – تدعيتهم على ماية انفسهم -تدعية االمهات
والمجتمع المحلي على +يفية ماية االطفال والتعر على سياسة الحماية واالجراءات
في ال االساءة
من اجمالي المستفيدين  432 :ن+در 736 -من االناث من مختلف الفئات العمرية و+اب
االبرز في رفع عدد االطفال (  )5 -3تنفيذ انشطة مع روضتي الصمدد والكرامة في بر
الشمالي
في جميع المرا+م تم التنسيق مع التدعيم النفسي

انتهى العمل في المرا+معلى استمارة تقييم االثر مع االطفال في  3سندات دراسية من االول
تى الثالث االساسي اوائل تمدز  2012لهذا السبب لم نتمكن من تحليلها وادراجها في التقرير
ولكن سيتم متابعتها بعد االنتهاء من مناقشة التقرير.
تقييم االطفال  /في البرنامج التربد:/
ادخال المحاور سهل عمل المربية بإيصال المعلدمات لالطفال بشكل اسرا يث تمكن االطفال
(الخمس سنوات ) من االقراءة والتهجئة -تر+يب جملة بسيطة من + 3لمات+ -تابة االسم الثالثي-
معرفة اليدم والتاريخ والسنة -تكملة الحر الناق في الكلمة+ -تابة االسم باللغة االنكليمية-
معرفة اعياد ميالدهم/ب -العد من ( – ) 50 – 1ا+تسا القيم االنسانية واالجتماعية-
انجم +ل طفل +تيب بعنداب من انا؟ يت من مانا ا ب ومانا ال ا ب /االبرز في البداو /انجم
+ل طفل +تيب يحتد /جميع انجازاته خالل السنة
االربع سنوات /تمكن االطفال من +تابة االسم االول -العد من (  -) 10 – 1معرفة  11ر لغة
انكليم/
الثالث سنوات /التر+يم على اللغة – اللفظ السليم -تنمية ع الت االصابع -العد الترتيبي من 1
الى  10والم مدب من  1الى  - 5تمييم ومطابقة لالعداد االركال وااللداب -اصبحد ا+ثر
استقاللية وثقة بالنفس جر ة وقدرة على التعبير.
مررنا خالل العام الدراسي  2012 – 2011ببعض الصعدبات من سلد+يات االطفال وهذا امر
طبيعي لما يعانيه االطفال واهاليهم من صعدبات مادية واجتماعية تؤثر بشكل مبارر على
االطفال وت هر من خالل سلد+يات بع ها طبيعي يتم العمل عليه من خالل البرنامج وبع ها
غير طبيعي يحتا الى ا الة على اخصائي نذ+ر منها:
من مجمدا االطفال (  )528برز لدينا صعدبات في النطق -الكتابة ومسكة القلم -بطت في
االستيعا -الخجل و+ثرة الحر+ة ..............مجمدعها  302منهم  200تحسن جيد بنسبة -%66
تحسن بطيت  86بنسبة  - %25.5عدم تحسن 16طفل بنسبة  - %5.3تم رفد  27الة
لالخصائية النفسية اغلبهم في البداو 15 /طفل –  1بر البراجنة 4 -البارد 5 -بر الشمالي1 -
الب  1 -ا الحلدة (-لدينا  3اطفال لديهم متالزمة داوب  – 1رلل دماغي )
التقييم التربد:/
في الفصل االخير وهد الثالث بعد االختبار تدصل االطفال الى النتائج التالية في التقديرين (
ممتاز –و جيد جدا )الى:
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في النمد االجتماعي 452 :طفل بنسبة  -%86اللغد 412 /بنسبة  -%78الذهني -الفني 432
بنسبة  -%82الجسد 445 /بنسبة  - %84والتقدير بالعام  433بنسبة %82
في تقيم اثر البرامج
بر الشمالي:
ر مدير مدرسة الصرفند نشاط داخل الصف و+اب تقييمه باب اليرنامج مميم ورامل واف ل
من باقي الرياض يث اب االطفال متمكنين وواثقين من انفسهم
راتيال:
تقييم من قبل مسؤول العمال اثناء زيارة االطفال لمناسبة عيد العمال باب النجدة مميمة في
نشاطاتها
البداو/
ر والد طفل الى الروضة وركرنا على ا+تشا مشكلة صحية عند ابنه وتم عرض
ابنه على خصائي مسالا بدلية وتم اجراء عملية للطفل .
رت الى الروضة را+رة على االهتمام بابنتها منذ العام السابق تى
 ا دى االمهاتاآلب يث ب تدريب ابنتها ورفدها ألخصائية النطق وتدريب على اللفظ من قبل المربية
والتر+يم عليها على الكالم جعلها تعبر عن نفسها ف ل من السابق .
 تم ارجاا طفلة الى الروضة +انت مها قد وقفتها عن الروضة بسبب عدم قدرتها دفعالقسط والطفلة عمرها  5سندات وركرت األم الروضة على اال ساس بدضع األسرة
االقتصاد /السيء جدا" بسبب المشا+ل التي تعانيها مع زوجها .
 تقييم من مدير مدرسة +د+ب وا د المدرسين في زيارة للروضة باب االطفال متمكنين-جريئين ولديهم القدرة على الحدار والتعبير
مع االهل والمحيط
مخطط  63لقاء
 انجاز  21لقاء تربد /مع االهل بمداضيع تتعلق باالطفال وطرق التعامل معهمانجاز  14وررة مع االهل دل التعلم النشط وسياسة الحماية
انجاز  21وررة في اال ياء بمداضيع تربدية واجتماعية مختلفة
انجاز  7لقاءات صحية باستدعاء اطباء( بحسب الحاجة و سب المتدفر في المحيط)
انجاز زيارات لالهل بمعدل زيارتين لكل طفل سنديا
در االنشطة داخل الصف
مشار+ة  %20من االباء في
االنشطة /لقاءات وورش عمل
انجاز ( )117لقاء ونشاط متن ّدا بين صحي وتربد /واجتماعي تمحدرت المداضيع دل :
سياسة ماية االطفل من االستغالل 7روضتي الب والبارد لم تنجما اللقاء - -لقاءات تشكيل
اللجاب  18البداو /انجم  1من  3والب  2من  – 3التعلم النشط مخطط  7انجم  – 10لقاءات
اال ياء انجم  18من  -21االبرز في بر الشمالي انجم  7من  3منها ما تم بالتنسيق مع
المؤسسات -اللقاءات االجتماعية بالتنسيق مع برنامج العنف غير مخططة من القسم انجم 23
لقاء -واخيرا  8لقاءات صحية بالتنسيق مع اطباء في  5مرا+م ما عدا الشمال
لقاءات تربدية عامة تتعلق بالعالقة مع االطفال انجم  33لقاء من  21مخطط (يدجد لد ة مفصلة
باالرقام )
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رارك في هذه اللقاءات  439من االمهات بنسبة  - %94ومشار+ة  31ا بنسبة  -%7اي ا
مشار+ة  237من المحيط.
در االنشطة الصفية:
روا  1032نشاط -و 150ا بنسبة %32
العائالت  466منهم  439ام بنسبة %94
روا  189نشاط النسبة لالباء فدق المخطط  %12يث اب المخطط  -%20اقل
در االنشطة الصفية في روضة راتيال-
لالباء في

در

مشروا القصة:
من ال 466عائلة 412 :ام بنسبة  %88استلمن وقر ب  1075قصة الطفالهن -و 98ا بنسبة
 %21استلمدا وقراوا  215قصة الطفالهم – الثغرة االبرز في بيروت-لم يشارك االباء في بر
البراجنة – اما راتيال ا وا د فقط
+ما +اب للمحيط اقبال على الروضة الستعارة قص وقرائتها الطفالهن (  32ام استلمن 55
قصة )
اما زيارة الكادر الى االطفال في منازلهم بلو عددها  1921زيارة منها  1021زيارة تربدية
بنسبة  101 -%53زيارة اجنماعية بنسبة - %5و 799زيارة متابعة بنسبة  ( %42نسب
الميارات من مجمدعها ) نشير الى اب المتابعة +انت بهد التسجيل في بداية العام ومتابعة
لالقساط -في الميارات التربدية تمت بمعدل زيارتين لكل طفل تم خاللها تعبئة استمارة مع االم
لمعرفة اثر البرنامج على الطفل( يمكنكم مراجعتها) تشير الى ب االطفال للروضة ودقة
المال ة لديهم (.في راتيال بعض االطفال لم نتمكن من زيارتين لهم بسبب الغيا المتكرر
للمربية مريم عثماب)
التقييم:
القصة:
بالشكل العام +اب لهذا المشروا ايجابياته على االطفال واالهالي .بالنسبة لالطفال وبحسب تعبير
االمهات ساهمت في تعديل السلدك لديهم +ما ساعدت االمهات على +يفية التعاطي مع االطفال
و+يفية قراءة القصة التر+يم على االهدا .
اي ا ما ابرزه هذا المشروا الحاجة الملحة لدى االهل والمحيط المتالك +تب تربدية تساهم في
بناء وتنمية رخصية الطفل بالتمامن مع عدم القدرة على تامينها –
مشار+ة االباء لنا ية االهتمام باعطاء وقت للطفل للجلدس معه وقراءة القصة و+ذلا االمهات
در االنشطة الصفية:
تطدر في مشار+ة االباء في

در االنشطة داخل الصف بارتفاا النسبة من  %20الى %32

اللقاءات والندوات التربدية المختلفة:
بالعام اللقاءات تخطت المخطط (  )63الميادة  54لقاء -لكن ضمن المرا+م يدجد ارتفاا ببعض
اللقاءات وتدني في البعض االخر
عالقة االسر بالجمعية واالستفادة من خدماتها االخرى:
 %27منهم استفادوا من المرا+م االخرى في الجمعية مثل التاهيل – االنتا – دروس التقدية
والتدعيم ومرا+م االستماا واعمال اخرى مؤقتة واالبرز رفد  55ام لمرا+م االستماا
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واالخصائية النفسية منهم  (24الة في البداو ( )/راجع االستمارة النشاطية في الدراسة
االجتماعية
مالحظة /في المرا+م +انت تدجه الدعدة لالباء عامة اما في البداو /تم التر+يم على اباء االطفال
الذين يعاندب من مشا+ل سلد+ية سببها العنف من االهل وادت الى نتيجة ايجابية لصال العالقة
دره االنشطة اقتنع بفكرة تحديل ابنه لالخصائية
بين اال والطفل/ة بحيث اب ا د االباء بعد
النفسية
+ما +اب لالمهات دور في عملية الشرا+ة مع الروضة في انشطة المنهجية منها:
في جميع المرا+م تشارك االمهات في تح ير وررات اال+ل لالطفال من طبخ وصناعة
الحلديات -واال تفال بالمناسبات واالعياد.
در االباء في هذه اللقاءات والمحيط  79منم  57في بر الشمالي و  20في ا الحلدة.
 -5التطويرات الكادرية
المخطط
انجاز وررات تدريبية لكادر القسم دل اللغة – اضافة الى وررة لكادر روضات
الجند دل التربية الح انية من قبل نهال وعاتكة
انجاز تقييم المربيات الجدد
النشاطات
رارك الكادرمن مربيات ومشرفات ومتطدعات خالل العام الدراسي في  25وررة متندعة بين
تربد /وصحي وثقافي اجتماعي تراو ت مدة +ل وررة بين يدم و 10ايام .ما عدا وررتي
التعاوب دل التربية الح انية الشاملة التي بد ت في نيساب 2011تى نيساب  2012مدورة
االدارة التربدية
مجمدا ايام التدريب بلغت  97يدم مدزعة على جميع المرا+م 27يدم لروضة بر الشمالي
يث انهم رار+د  11وررة من اجمالي الدررات -الب وا الحلدة وراتيال رار+د -6
البداو 6 /وبر البراجنة  – 5واخيرا نهر البارد .2
اما من يث الت بم لهذه الدرش  7منها من تن يم وتنفيذ النجدة وا دة منهم من تن يم وتنفيذ
برنامج االم والطفل.
وال 18الباقية +انت مشار+ة مع المؤسسات منها :الصمدد -4التعاوب  -2مر+م المدارد – 4
والباقي مع  :مؤسسة عامل -االنروا -التنمية االنسانية -النرويجيين -الرؤية العالمية( يدجد
لد ات مفصلة )
 زيارة مدارس االنروا واستطالا عالمات  518العدام دراسية مختلفة -في الصف االولوالثاني والثالث لعام دراسي  2009 – 2008 – )129( 2008 – 2007صفي االول
والثاني ( ) 203اطفال 2010 – 2009 -صف اول ابتدائي  186طفل( قُدمت الخطة
الماضية )
 انجاز استمارة تربدية الستطالا تقييم االطفال ومستدى االداء لديهم وتطدر رخصيتهمالستبياب مدى تاثير برامجنا عليهم.تم االنتهاء من العمل بها ستقدم ال قا
در انشطة متعددة داخل الصف من
 االنتهاء من تقييم الكدادر الجدد وعددهن  11عبرقبل القسم ومسؤولة المر+م
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تقييم
االبرز في التدريب +اب وررات اللغة التي تمت في جميع المرا+م وتدجت في وررة على
مستدى القسم لمدة  4ايام منها  2في الشمال 1 -بيروت 1 -روضات الجند تناولت صعدبات
اللغة – التاتاة والتدخل العالجي من قبل االم والمربية و+اب اثرها بارز لجهة تحديد المشكلة لدى
الطفل من قبل المربية ونقل المعرفة لالمهات
تقييم الكادر
هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تقييم اداء الكادر بطريقة متابعة غير تقليدية وفي +ل مرة تتطدر
الخطدات عما سبقها .عدد المربيات  11من  6مرا+م تمت خالل الفترة  24زيارة لهن و در
 34نشاط متندا .والمختلف هذه المرة عن السابق اعطاء الفرصة للمربية ما بين اسدا الى ثالثة
ثم معاودة التقييم+ -ما برز تطدر عند مربيات تم تقييمهن العام الماضي باالستفادة من
المال ات
بالشكل العام تحتا المربيات الى متابعة دائمة من مشرفة المر+م اوال ثم القسم ثانيا لكدب االولى
على تماس مبارر مع المربية واالقدر على مال ة الثغرات والعمل عليها لكن لدينا مشرفات
جدد وا يانا يصعب عليهن التقاط الثغرة
من نتائج التقييم:
اضعف +ادر في الب ( فاطمة دعبس ) يتمامن هذا مع ضعف المتابعة من قبل المشرفة وهي
اي ا ديثة في االررا
في بر البراجنة اي ا االضعف ايماب االردت االف ل اب تكدب مساعدة وال يمكن تسليمها
صف (.يدجد تقرير مفصل )

-6التنسيق والتشبيك
مع التعاوب:
تدريب  6مربيات في برنامج الطفدلة السعيدة  2منهن خ عن لتدريب على االدارة التربدية
 .1تشبيك وتنسيق بين رياض األطفال على مستوى محلي حيث تم وضع خطة سنوية ل
 5انشطة كبيرة مع االطفال واالهل في مناطق تداجد المؤسسات المشار+ة وهي :النجدة
 /ا الحلدة -الصمدد /بر الشمالي+ -نفاني  /البداو -/االنعاش  /بعلبا
 .2نفذت االنشطة في ع الحلوة بمسؤولية النجدة ( يدم الطفل الفلسطيني -اليدم العالمي
لحماية الطفل من االستغالل -سياسة الحماية-ا تفال عيد االم والطفل – النكبة ) م لقائين
لالمهات والكادر دل مشروا القصة
 .3في البداو //نفذت  4انشطة من خمسة وهيسياسة الحماية لالهل -مسرت خيال ال ل
لالطفال -نشاط زراعي لالطفال -لقاء لالمهات مع اخصائية نفسية ( انشطة االهل دل
سياسة الحماية نفذت من قبل النجدة)
 .4في بر الشمالي نفذت  4انشطة مع االطفال منها :مسرت دمى -ا+ل جماعي -جلسات
لعب من م -عرض ساليد دل الهجرةم لقاء ات دل القصة للكادر واالمهات
مع جمعية الحق باللعب:
 متابعة للمربيات دل مفهدم و+يفية تقديم نشاط لعب لالطفال فرز امهات لدرش تدريبتنسيق مع جمعية الهالل اال مر
 تدزيع فراري اسناب لالطفال -رفد االهالي للمعاينة المجانية /بر البراجنة9

تنسيق مع مر+م دار الشيخدخة /بر البراجنة
 تدزيع العا لمحمدعة 4سندات و 3سندات /.بر البراجنةتنسيق مع مؤسسة انماء
 تم تكفل  10اطفال  -تنفيذ انشطة مع االطفال صة رياضة مرة +ل اسبدا  /برالبراجنة
تنسيق مع برامج االنشطة النسائية
 تم تدزيع ثيا الطفال الروضة( االناث ) تدزيع  10ص ثيا الخدة االطفال بالروضة بمناسبة العيد م رفد  3امهاتللمشار+ة في برنامج التعلم العائلي (ماما تقرآ )
مع ربيبة لبناب المد د ( ملا النمر):
 نقل اطفال الخمس سندات من روضتي ا الحلدة وبر البراجنة الى الدبية يدم باالسبدالتنفيذ انشطة ترفيهية على مدار  8اسابيع
مع التربية المجتمعية ( لذوي االحتياجات الخاةة  -البداوي
 متابعة  5طفال -1:رلل دماغي  -2متالزمة داوب  -3عدوانية  -4مشكلة بالن ر -5افراط ر+ي وعدوانية .
 تنسيق مع مر+م الكشا وتم تدزيع الحقائب المدرسية على األطفال  109قائب .2االشتراكات:
 مخطط االرترا+ات بحسب العدد الفعلي لالطفال  68.080.000ل ل (-متدني عن العامالماضي دالي  ) 4.000.000مجمدا المسدد 58818000 :ل ل بنسبة  %86من
المخطط -منهم تبرعات 40290000ل ل بنسبة  -%6والباقي من االهل منهم  %12اتت
عبر :الحصاالت /الجمعيات /التجميع اليدمي  /تشغيل بعض االمهات.
 الغير مسدد  %14مفصلين +التالي - :االعفاءات المبررة  5860000ل ل بنسبة -%8وهم االت رؤوب /ابناء الكادر /اطفال اخدة
  -اطفال لم يكملد التسديد  3428000بنسبة  ( %5يدجد +شف مفصل )مال ة:
 اعلى نسبة تسديد في راتيال  - % 95يليها بر الشمالي  -%93واالدنى ا الحلدة  ( %67يدجد+شف

 -7نتائج غير متوقعة:

ايجاباً:
 تامين العا بقيمة 1000دوالر لروضة نهر البارد من متبرا ميسدر ( لبناني) صيانة روضة شاتيال بعد نقلها الى التاهيل المهني و+اب لها صدى ايجابي بالرغم منمن وجدد مال ات سلبية-على ضيق الغر  -وفرش ملعب الروضة مد+يت ندعي
لحماية االطفال من النمالق من قبل المتطدعة ريما م تمديد خط انترنت وتامين التكاليف
لمدة سنة
 اقامة انشطة دل ماية الطفل من االستغالل لمناسبة اليدم العالمي مع روضتيالصمدد والكرامة ( برج الشمالي)
 تجهيم روضة ا الحلدة من قبل التعاوب ( العا خارجية – +راسي – طاوالت ناتندعية جيدة )
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 خرو االطفال الى الدبية لتنفيذ انشطة من قبل ربيبة تد يد لبناب ولمدة  8ايام يدم فياالسبدا -ا الحلدة وبر البراجنة-
 اقامة وررات لالهالي في اال ياء مع االخصائية النفسية ( بر الشمالي) العمل بمشروا القصة لتشجيع االهل على القراءة الطفالهم. اقامة وررة دل التحرش الجنسي لطاقم عيادة االنروا واالهالي(  ) 42بر الشمالي تدزيع رنط مدرسية لالطفال بالتنسيق مع الكشا ( البداو) / اقمة وررة في الحي دل الحر+ة المائدة بالتنسيق مع مر+م المدارد ( الب ) رفع نسبة االباء في االنشطة الصفية %12فدق المخطط تمويد الروضات بمبلو لشراء قص تربديةدد الدررات واللقاءات مع االهل ارتفاا عدد االطفال  20عن المخطط انجاز التقييم التربد /للكادر الجديدسلبا:
 ترك المشرفة في الب بسبب السفرواستبدالهابمربية من ا الحلدة -واستقالة مربيةوانهاء عمل اخرى يث لم يبقى من الكادر االساسي سدى مربية.
 عدم ايجاد ترريحات مالئمة للعمل في روضات بيروت بسبب تدني الراتب تاخير في انجاز استمارة تقييم االثر الطفال االنروا وعدم ادراجها في التقرير -8الفئة المستهدفة
المبارروب(  ) 5 – 3سندات
وصل عدد الذين وفدوا للروضات وتم تسجيلهم  655ثبت منهم 538بداية العام ا /اب المتسربين
 117السبا مختلفة منها %21 :السبا دينية %22 -نقل الى مدارس خاصة %8 -السبا
سياسة %6 -تكفل في مؤسسة %9 -بسبب القسط %12 -نقل السكن وبعد الروضة عن البيت-
 %3تعليم تقليد./
انتهى العام الدراسي ( 528 )2012 -2011طفل بتسر  10اطفال %85 -فلسطيني%6 -
لبناني –  %2مجنس –  %7من جنسيات اخرى.مع مهم في روضات بيروت.
بالمقارنة مع المخطط (  )508ما زال العدد مرتفع  20طفل على مستدى القسم – اما على
مستدى المرا+م الميادات : 34
في البداو -20 /البارد  – 9راتيال  – 3بر الشمالي  /2والنداق  14منهم  6ا الحلدة4 -
الب  4 -بر البراجنة.
انتهى العام الدراسي  528طفل جم التسر 10
من مجمدا المستفيدين  %85فلسطيني %2 -مجنس –  %6لبناني %7 -من جنسيات اخرى
 %77منهم يسكندب المخيمات –  %5في المدينة وال دا ي –  %19منهم من مهجر /البارد
الذين ال يملكدب السكن يعيشدب في اما+ن مست جرة من االنروا او في بيدت مؤقتة مثل
البر+سات.
من مجمدا االطفال  253ن+در بنسبة  - %48واالناث  275بنسبة %52
المستفيدين الغير مباررين:
بلو عدد االسر (466اقل  10اسر 0عن بداية العام ) تتراوت ا جامهم +التالي :من  5-3افراد
237عائلة بنسبة  - %50من (182 )8-5عائلة بنسبة  - %38من  8وما فدق  47عائلة بنسبة
 . %10مال ة /انخفض عدد العائالت عن بداية العام بسبب تسر  10اطفال ل 10عائالت.
عدد الذ+در في هذه االسر  631واالناث  663من دوب اطفال الروضات هذا باالظافة الى
االمهات وعددهم  464واالباء 461
11

اجمالي المستفيدين غير المباررين  2219 :مستفيد .باالظافة الى مستفيد /انشطة الحماية من
االستغالل
وضع االمهات :
 51منهن تعانين من امراض مممنة واخرى مستعصية  9مطلقات 2-متدفية 57 -عامالت خار
المنمل ما نسبته  %10من عدد االمهات.باالظافة الى بعض االمهات اللداتي تعملن في
الروضات ( راجع جدول المهن )
اما االباء  :منهم  5متدفين –  65يعاندب من امراض منهم  16عاطلين عن العمل–  1سجين-
عدد العاملين  444ما نسبته  %57 - %94منهم يعملدب في اعمال مدسمية متقطعة -وقد بلغت
معدالت الدخل الشهر /للفرد ادناها  33الف واعالها  200الف .يث اب  %57يتقاضدب الحد
االدنى وما دوب من هنا +انت تقديرات الدضع االجتماعي  %51في وضع اجتماعي سيء-
 %30في وضع اجتماعي متدسط (.يدجد +شدفات )
- 9المشاكل والصعوبات
 عدم وجدد +ادر ا تياط لسد الحاجة في ال الغيا عدم ثباتية الكادروالتسر المستمر يث استقال هذه الفترة  5مربيات وانهينا عمل 3مربيات
 عدم ايجاد ترريحات بالمداصفات التربدية المطلدبة خاصة في بيروت عدم ايجاد االنترنت في المرا+م اي ا ً يعيق التداصل صعدبة جمع االرترا+ات خاصة ا الحلدة عدم وجدد ما+نة تصدير في المرا+م يعيق تامين بطاقات العمل مع االطفال بحسبالمحاور ( يدجد في راتال -والبداو -/ومؤمنة للبارد بحكم وجددهم مع الفرا)
 ضيق الملعب وعدم اهليته للعمل – نش المينكدا -عدم وجدد ملعب رملي -خشدنةاالرض مؤنية لالطفال /برج الشمالي
 ضيق الغر في روضة شاتيال تسر المياه لغرفة االنشطة يعيق عمل االطفال طيلة اوقات الشتاء /الب بعد المسافات بين الروضة وسكن االطفال في البارد يعيق من انجاز لقاءات االهل10الدروس المستفادة
 التمسا بالمداصفات المطلدبة للترريحات مهما +انت ال رو مع رفع الراتب عن 350الف
 اهمية التر+يم على الدورالتربد /للمشرفة  +ولدية وااللتمام بمداصفات المشرفة وخاصةالنا ية التربدية
 اعادة الن ر بدجدد +ادرا تياط العمل بجدية في عقدد العمل من قبل الفروا ومتابعتها من قسم المدارد اهمية مشار+ة االهل في وررات التدريب والتدعية الخاصة بسياسة الحماية والعملبمشروا القصة لتشجيع القراءة لدى االهل
 التر+يم على ارراك االباء في االنشطة التر+يم على تن يم الدررات الداخلية +ما صل هه الخطة باعطاء فرصة للمربياتللقراءة والمناقشة وتشجيع التطدير الذاتي
-11التقييم بشكل عام( البرنامج الكادر)
 من اهم االنجازات في البرنامج تن يم المحاور من خالل ورش عمل داخل المرا+مووررة للحنة القسم
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-

الكادر دل فهم

تن يم وررات لمناقشة تطدير اللغة لدى الطفل طدرت من معار
المشكلة والعمل على لها
اقامة وررات سياسة الحماية مع المؤسسات ابرزت دور الجمعية مع العلم اب هناك
مؤسسات تدر مدربين بها ولكن ال تعمل بها مع المجتمع المحلي( االهل والمحيط)
العمل على التقييم من خالل العمل يؤد /نتائج جيدة لجهة تطدير الكادر اال في االت
نادرة و سب رخصية المربية
مشروا القصة +اب له صدى ايجابي بين االطفال /االهل /المحيطدادى الى تطدير العالقة
بين االهل والطفل +ما ادى الى سعادة لدى االطفال وتحسين الدضع النفسي
مشروا التدريب مع التعاوب لم يكن بمستدى التدريب السابق مع الجامعة اليسدعية لجهة
المتابعة الميدانية

-12التوجهات:
 متابعة تن يم ورش عمل في المرا+موعلى مستدى المنطقة بح در القسم دل اللغةوصعدبات الكالم
در االباء
 استمرار العمل مع االهل بدررات سياسة الحماية والتر+يم علىدر نشاط او لقاء تربد-)/
در االباء الى الروضات ( زيارة-
 استمرار رصديث تم تصميم استمارة لذلا
 متابعة تن يم وررة دمى من قبل القسم ( ايام جمعة) للكدادر الجدد تر+يم من قبل القسم على روضتي الب وبر البراجنة وا الحلدة العمل على تفريو استمارة تقييم االثر باالستعانة بمن لديهم خبرة بذلا ( مكتب تنفيذ.)/ متابعة العمل مع االهل بدرش تصنيع العا استمرار العمل مع االهل بمشروا القصةبر البراجنة:
 دهاب الروضة -غسالة اوتدماتيا -العا خارجية -اغطية جلد للفرش -ما+نة تصديربر الشمالي
 دهاب الروضة  -صيانه النش واي ا ملعب وزينكد -العا تربدية – قص لالطفال –براد -– /مسجالت عدد  3ستيريد +بير – مالبس لالطفال للمناسبات – ما+نة تصدير-
البداو:/
 دهاب الروضة ونلا ضرور /جدا -اغطية جلد للفرش -رش الخمانة +لفتها ( 100دوالر)
ع الحلوة:
مد+يت للقاعة ubs -بسبب +ثرة انقطاا الكهرباء - .رارة ساليد  -لدت قالم  -ما+نة
تصدير  -مد+يت للقاعة – ننترنت -لدت ابيض للكتابة
راتيال:
  -ثيااا تراثياااة لالطفاااال ( للحفااالت ) -فااارش جلاااد -مد+ياات للصااافد  -خماناااة للثياااا -مسجالت للصفد – تدسيع غرفة
الب :
 -غسالة -فرش ارض واغطية جلد -تصلي غرفة االنشطة-
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