تقرير برنامج األم والطفل

جمعية النجدة االجتماعية
برنامج االم والطفل
تقرير النصف الثاني من العام 2012
بداية عام دراسي 2013-20121
فترة اعداد التقرير من تموز الى اكانون اول 2012
محتويات التقرير
 .1مقدمة
 .2التغيرات الداخلية وتاثيرها على سير العمل
 .3االنجاااازات ماااع ( االطفاااال – االهاااالي والم اااي  -الكاااادر – نشااااطات الياااوم
العالمي ل ماية الطفل من االستغالل( مرفق تقرير – دراسة تقياي االثار علاى
اطفال الثالث ابتدائي  /االنروا ( مرفق الدراسة
 .4الفئة المستهدفة
 .5العالقة مع المؤسسات
 .6المالي االداري  /االشتراكات للفصل االول
 .7التقيااي التربااوي ( تقيااي االطفااال فااي الفصاال االول مقارنااة مااع االخت ارعنااد
دخول االطفال /مرفق كشف
 .8المشاكل والصعوبات
 .9الت ديات والفرص
.10

 -الدروس المستفادة

.11

التوجهات

1

تعت اااااار ساااااانوات الطفولااااااة الم كاااااارة العماااااار ا مثاااااال لااااااتعل واكتسااااااا المهااااااارات
المختلفاااااة ونلاااااا ن طفااااال ماااااا ق ااااال المدرساااااة يساااااتمتع بتكااااارار ي عمااااال تاااااى
ياااااتمكن مااااان نتقانااااا والنجاااااات فيااااا ت كماااااا نهاااااا الفتااااارة ال ياااااة لتكاااااوين ال ااااامير
والااااواز االخالقااااي لإلنسااااان الفاااارد ماااان خااااالل عالقتاااا مااااع الم يطااااين باااا فااااي
ال يئااااااااة وت ديااااااااد (– الصااااااااوا والخطاااااااا – الممنااااااااو والمسااااااااموت  -المق ااااااااول
والمرفاااااوي ليت لاااااور لديااااا ا الااااادافع ال قاااااوي الااااااي يوجااااا ياتااااا فاااااي المساااااتق ل
.
وهكااااااا ناااااري ن فتااااارة ماااااا ق ااااال المدرساااااة تعت ااااار مااااان هااااادا ال يااااااة ا ساساااااية
لااااااا مااااان واج ناااااا ن ااااان كماااااربين واهااااال ومؤسساااااات ترعناااااى بالشاااااان الترباااااوي ن
نتطلااااع الااااى مسااااتق ل ف اااال ومجتمااااع مثاااال وطفاااال سااااعد ويقت ااااي نلااااا تنميااااة
عقول اطفالنا.
نننااااا نرياااااد ن ننشااااا الطفااااال تنشااااائ تخلاااااق منااااا مواطناااااا قااااادر و ااااال يساااااتمتع
بال ياااااة فااااي المجتمااااع كمااااا يسااااتمتع بخدمااااة المجتمااااع ويسااااه فااااي رقيااااة وتقدماااا
.
فاااااي المخيماااااات الفلساااااطينية تقاااااوم االناااااروا باالهتماااااام فاااااي التعلاااااي مااااان التعلاااااي
االساساااااااي والتعلاااااااي الثاااااااانوي اال انهاااااااا التاااااااولي اي اهتماااااااام للتعلاااااااي ماااااااا ق ااااااال
المدر سااااااي ماااااان خااااااالل مراكااااااع تربويااااااة ولكاااااان تعماااااال علااااااى رعايتهااااااا اااااامن
برناااااامج الصااااا ة وع ااااار االمهاااااات م اشااااارة ولكااااان هاااااا الخدماااااة علاااااى اهميتهاااااا
التكفي و دها واالسو من نلا انها تتناقص سنة بعد سنة.
ماااااان هنااااااا كااااااان لمؤسسااااااات المجتمااااااع الماااااادني الاااااادور االساسااااااي فااااااي االهتمااااااام
والرعاية لالطفال ما ق ل المدرسي من خالل رياي االطفال.
وللجمعياااااة دور بااااااارز فااااااي هااااااا المجااااااال منااااااا العاااااام  76ولاااااادينا االن  7مراكااااااع
ت ما يعيد على  597طفل من سن 3الى  5سنوات

 -1مقدمة :
من ابرز ما تميعت ب الخطة ال الية تغيير كتا االنكلياعي لكافاة االعماار واعتمااد كتاي
لغااة عربااي جدياادة اكتاار نوعيااة لمجموعااة االربااع ساانوات تميااعت با توائهااا للعديااد ماان
االنشطة والتمرينات بطرق ناشطة تعتمد على مشاركة االطفال واكتشافه لم مونها من
خالل التنويع في الوسائل الم تكارة مان ق ال المربياات كماا وتمياعت بتو ايل المعلوماات
لالطفال بطرق سهلة ( تختلاف عان الكتا الساايقة والتاي كانا اقار الاى التقليادي لكان
الت ير اليومي من المربيات والتنويع كانا يعمالن على ساد الثغارة الموجاودةفي الكتا
القديمة.
وكان ل رنامج اللغة االنكايعي دي ايجابي بين االهل والم ي كما ابرز عناد االطفاال
تمكنه /هن السريع من اللغة ومن المتوقع ان يكونوا فاي نهاياة العاام متمكناين بشاكل جياد
من اللغة على امل ان يعكس هاا ايجابا عند دخوله المدارس
كما وشهدت الخطة العمل في دراسة استطالعية لتقيي االثر على اطفال ام اوا عنادنا 3
سنوات متتالية  3 +سنوات في االنروا وما زالو .وقد اظهرت الدراسة مستوي متقدم عند
االطفاال فاااعليته ونمااو شخصايته سااوا فااي المدرساة او ال يئااة الم يطااة.كما واظهاارت
الدراسااة تساااوي االنااال مااع الاااكور والتقاادم علاايه فااي بعااو ال نااود التااي تعكااس نمااو
الشخصية وكان على  89طفل/ة في  6مراكع ما عدا ال ارد.
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 83طفال واساتق ال
كما وتمياعت الخطاة بارتفاا مل اوظ لعادد االطفاال عان المخطا
 100طفل تى اواخر شهر  12من الناز ين السوريين .واالبرز مان نلاا ارتفاا العادد
في ال لوة قياسا بالسنوات السابقة

أبرز التغييرات :
على مستوي ال رنامج:
 تغيير كت اللغة االنكليعي واعتماد كت اكتر نوعياة ومالئماة ل اجاات االطفاال فايالفئاااات العمرياااة الاااثالل ( 5 – 4 – 3سااانوات ان كناااا ساااابقا نركاااع علاااى الخماااس
واالربع سنوات  .وال ارز ها السنة ان الكت مكثفة لجهاة عادد المرا ال لكال كتاا
( 4وعديد االنشطة والتمريناات التاي تت امنها هاا المرا ال .وسايت تقييمهاا نهاياة
العام الدراسي ال الي لجهة كيفية تط يق االنشطة والو ول لالهدا  -كيفية مشاركة
االطفال -الصعوبات وكيفية تخطيها ومعالجتها.
 الموافقة على اعتماد مربية خا ة للغة االنكليعية تتوفر لديها شروط اللغة الص يةوقد تم تى االن في رو تي ال ص وبرج ال راجنة وبرج الشامالي مان ق ال شاا
متخطين بالا التقاليد المتعار عليها بان مهنة التربية للنسا فق .
 اعتمااد كتا لغاة عربااي لالطفااال االربااع سانوات متطااورة عاان الكتا السااابقة لجهااةالم ون والوسائل والطرائق التربوية الشراك االطفال والو ول الى الهد .
 اقاماااة ورشاااة طالااا جمياااع المربياااات والمشااارفات لمناقشاااة كيفياااة اساااتخدام كتااااالنكليعي
 تعويااد كم يااوترات للصاافو فااي  4مراكااع  :ال ااداوي /ساايت التركي ا ال قااا– باارجال راجناااة  -الااا ص –LCD 1+ال لاااوة  3 (LcD 2 +اجهاااعة لكااال رو اااة ماااع
شاشتين  LCDلرو ة ال لوة
 عمل دراسة تقيي االثر على  89طفل ام وا  3سنوات في الرو اة وها فاي ينهااو االو للصااف االثالااث اساسااي.وقد اباارزت النتااائج الااى عاادة مؤشاارات ااول قاادرة
برنامجنا على ت قيق اهدافة التربوية والجندرية
على مستوي الكادر وهيكلية القس :
 استقالة  7مربيات في الرو ات التالية:االس ا
سنوات الخدمة
الكادر
المركع
تقيي
فاطمة دعي س عام دراسي ونيف
ال ص
شخصية
عام دراسي
نوال معة
شاتيال
شخصية
مري عثمان  5سنوات
شخصية
ايناس العجوز  6سنوات
السن القانوني للعمل
برج ال راجنة كفات مصطفى والي  20سنة
تقيي
ايمان االشوت 3سنوات
بسس مشكلة
ابرين الشعار اقل من عام
 نقل مري طوقي من مسؤوليتها على االشارا فاي بارج ال راجناة الاى مساؤولة فاروما تعال الرو ة بدون مشرفة
 توظيف  8جدد بما فيه /هن مربين ومربيات للغاة االنكلياعي وها  3 :فاي شااتيال3 -في برج ال راجنة -مربي في برج الشمالي -مربية في ال ص
مال ظة /بغاو النظار عان اسا ا االساتقاالت اال انهاا تسا مشاكلة تتجلاى فاي عادم االساتقرار
وتراك الخ رات عند الكادر
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 استق ال ما يعيد على  100طفل نازت من سوريا 83طفل
 ارتفا عدد االطفال عن مخط-

ال لااوة

الول ماارة منااا ساانوات و ااول عاادد االطفااال الااى المخط ا فااي رو ااة
وتخطي الى  18فوق المخط
تجهيع رو ة ال لوة بااللعا الخارجية من التعاون واي ا العاا خارجياة دياد
للملع الك ير من اللقا الش ابي الفلسطينية
ايانة ودهااان رو اة ال اداوي بشااكل نااوعي مااري لالطفاال ادي الااى ارتيااات لاادي
االطفال واالهل والكادر.
غيا التمثيل لرو تي ال ص بسا غياا المشارفة الماور خا اة -ورو اة بارج
ال راجنة لنقل المشرفة لمهام مسؤولة الفر

 -2خطة عمل النصف الثاني من عام  – 2012بداية عام دراسي 2013 – 2012
 مشاااركة الكااادر مااع مراكااع التاادعي والتربيااة الشااع ية فااي النشاااطات الصاايفية خاااللشهر تموز
 اجازة الكادر خالل شهر ا افتتاااات الرو اااات باااد ا مااان  2012/9/1والت اااير للعاااام الدراساااي ماااع اساااتكمالالتسجيل
 افتتات الرو ات في النصف الثاني من ايلول – تامين الكت والمراييل. اقامة ورشتين تربويتين ول كت اللغة االنكليعي واالدارة التربوية ورشة التخطي االستراتيجي للقس والمراكع  +الجمعية التفتيش عن ترشي ات للغة االنكليعي والشواغر في بعو الرو ات ال اد بالرنااامج التربااوي وتنفياا مخطا ال رنااامج المنهجاي لالشااهر االولااى الااثالل (ت – 1ت – 2ك 1وغير المنهجي
نشاطات منهجية \ غير منهجية
ال رنامج التربوي المنهجي  /اربعة م اور الربعة اشهر من ايلول تى كاانون اول  2012ولكال
م ور العديد من االنشطة مفصلة بالخطة وال مجال لاكرها:
 ايلول /الطفل وال يئة والرو ة تشرين اول /الطفل وبلد وفصل الخريف تشرين ثاني /الطفل والعائلة والم ي الطفل والط يعة وفصل الشتا باال افة الى برنامج االنكليعي انجاز زيارة تربوية لكل طفل وتع ئة استمارة عري مسرت الدمى بمعدل وا دة اس وعيا لكل مركع ر الت لالطفال في النشاط الصيفي زيارات ونعهات الطفال الرو ة باهدا تعلمية واستكشا -متابعة دراسة تقيي االثر على اطفال االنروا وت ليل االستخال ات
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حركة التسجيل :

المخطط :

مخطاا عاادد ا طفااال 514طفاال ماان  3فئااات عمريااة 6 – 5 – 220←5 - 4 – 140←4 -3
←154

النشاطات :
ت تسجيل 731 .طفل ما يفوق قدرة المراكع على استيعابه /هن .واستقر العدد النهائي تى اوائل
شااهر  12ال 2012علااى (  597طفاال بعيااادة  83عاان المخط ا  -ممااا يعنااي ان ماان تركااوا بعااد
التسجيل  134طفل الس ا عادة تا ر ادها ومان االسا ا  %22 :نقال لمادارس خا اة%29 -
نقل سكن –  %13بقا في ال ي لعدم توافر الشروط –
ونشير الى ان لدينا  100طفل من الناز ين السوريين وهاا ما رفع العدد في الرو ات
 -3البرنامج التربوي :

المخطط :

نشاطات منهجية \ غير منهجية
ال رنامج التربوي المنهجي  /اربعة م اور الربعة اشهر من ايلول تى كاانون اول  2012ولكال
م ور العديد من االنشطة مفصلة بالخطة وال مجال لاكرها:
 ايلول /الطفل وال يئة والرو ة تشرين اول /الطفل وبلد وفصل الخريف تشرين ثاني /الطفل والعائلة والم ي الطفل والط يعة وفصل الشتا باال افة الى برنامج االنكليعيمال ظ  /لكل من ها الم اور انشطة تهد لتطويرات /لغوية /نهنية و سية/جسدية /اجتماعياة/
فنيااة وابداعيااةت واي ااا انشااطة المنهجيااة ليسا م ااددة وال يمكاان ت ديااد مخطا لهااا لكونهااا تاااتي
س ا النشاااط و اجااة االطفااال ورغ ااته وموائمااة ال اارو واهمها:مساارت الاادمى -ر ااالت
ونعهات تعلمياة وترفيهياة -مشااهدات وزياارات فاي الم اي  -مشااريع تنفاا بشاكل جمااعي داخال
الرو ة

النشاطات :
المنهجية:
-

عري مسر يات في جميع المراكع عدد ( 46مسر ية تربوية
عري اشرطة فيديو عدد ( 35يعق كل منهما وار ومناقشة ول االهدا
ا تفال باعياد ميالد بعو االطفال عدد  7من تطابق ميالده مع الفترة العمنية
ورشااات ت ااير اكاال و لويااات لتععيااع الخ ااار والفواكاا وال ااو ( عاادد 27
ورشة
 ا تفااال اال ا ى وتوزيااع لااوي لالطفااال ال ا عو منهااا ت ا اانعة فااي الرو اااتبمشاركة االمهات ( عدد 7
 ا تفال الميالد وراس السنة وتوزيع بطاقات التقيي عدد ( 7 نشاطات اليوم العالمي ل ماية الطفل من االستغالل والتي استهدف باال افة الطفاالالرو ات اطفاال مان عمار  12-6سانة وعادده /هن 232طفال -واالمهاات – 270
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االنشااطة تم ااورت ااول  :العنااف /االسااتغالل /مصااادر العنااف /دور االطفااال فااي
ماية انفسه /هن -دور االهل في ماية اطفاله /هن ( يوجد تقرير مفصل
 ر الت الطفال النشاط الصيفي عدد  (7التقرير مع التدعياول القاري واالق اية
 في ال رناامج الاوطني /نشااط رص العيتاون  /العاا تعاارعلى مستوي الصف ث الرو ة+رسائل لالهل اقل  4انشطة ماعدا التكرار في كال
رو ة االجمالي والي  28نشاط

االنشطة المنهجية:
برنامج الخمس سنوات
 عربي 6 /ا ر ابجدية(د س ر ز ج ت االس والعائلة عدد االنشطة 35
 لغااة انكليااعي /عاادد الموا اايع  11تم ااورت ااول :جسا االنسااان -ال ااواس – الصا ة-
عادات سنة -اليوم والشاهر والسانة – الفصال – تاراوت عادد االنشاطة باين  40الاى 55
نشاط باختال المناطق واالو ا االمنية ( يدا – الشمال
 ريا يات /االعداد -االشكال – االلوان -التشاب واالخاتال  -التجاهاات التادرج لالشاكال
وااللااوان -تااراوت عاادد االنشااطة بااين  30و 40نشاااط اي ااا ب سا ال اارو االمنيااة (
الشمال -يدا
برنامج  4سنوات:
 لغة عربي 5 /ا ر ( ا ت ل ج عادد االنشاطة ماابين  55الاى  60نشااط تم اورت
ااول :اشااغال -تلعيااق -تلااوين – رسا – تو اايل – ا جيااات – كتابااة ال اار  -مفااردات
ال ر  -االغاني والعديات
 لغة انكليعي 5 /ا ر (  A B C D Eعدد الموا يع  8عدد االنشطة ما بين  40الى
 50نشاااط ااول :الهوايااات -الجس ا  -العائلااة -االتجاهااات -االشااكال -المشاااعر -الخطااوط
وااللوان
 ريا يات /االعداد ( من  1الى  5عدد االنشطة من  30الاى  40نشااط اول :االشاكال
– االعداد – االلوان -االشكال -الخطوط -مقارنات -ال يوانات
برنامج  3سنوات :عدد الم اور 4
 لغة عربية /مفردات ال ي والرو ة والم ي – العائلة – المهن – الصف –االس
 انكليعي( الهوية الجنسية ماكر – مؤنث -المشااعر -اع اا الجسا  -االسارة  -الفواكا -
االعداد – اال ر A
 االنشطة ال سية والاهنياة /اال جاام( ك يار – اغير مقارناات -االتجاهاات – الخطاوط
االشكال( دائرة -مثلث -مربع
مال ظة /االو ا االمنية في الشمال و ال لوة ادت الى اقفال المراكع وتعطيل االنشطة.

تقييم األثر :
على مستوي اطفال الرو ة:
االيجابيات/
 بعد  3اشهر وبالرغ من الفروقات الفردية بين االطفال والمشاكل التربوية التي لده /هن
لدي االطفال مخعون من المفردات االنكايعية -قادرة علاى
وبالمقارنة مع السابق  :ا
الكتابة والنسخ –و وت الخ (خا ة ف  5سنوات
السل يات/
 ال رنامج مكثف -عوبة لدي المربيات ان انهن غير جاهعات للتماشي مع ال رنامج
عوبة لدي االطفال النه غير جاهعين الستق ال المعلومات وغير معتادين علاى ساما

اللغة سوي مفردات بسيطة
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غ في التط يق يث ان على الطفل الكثير من الكتابة والتكرار( لغة انكليعي

 يستغرق النشاط من  45الى  60دقيقة
من نا ية ا هل
عج ا هل كثيرا بالكت وكان لهاا دي ايجابي بين االهل والم ي
وع روا عنها من خالل اللقا ات التي تم و ي ا ع روا عن تجاو طفاله باللغة ا نكليعية
و ثنوا على برنامج الرو ات بتطويرها الدائ .
ولتخطي الصعوبات:
 استكمال الت ير لالنشطة ووسائل االي ات في ال ي
 العماال وقا الفر ااة واالنشااطة ال اارة فااي اغلا اال يااان السااتكمال النشاااط والتعااويو
عنها في عمل المجموعات
 لدينا  3كوادر للغة في  3مراكع ليه /هن قدرة عالية في اللغة لكن ب اجة الى تطاوير فاي
ور انشطة ومناقشة
معرفة التعل النش ( سنعمل على التدري اثنا العمل من خالل
االسلو والطرق الناشطة ع ر جوالت ميدانية بداية العام 2013
تقييم األطفال
التقيي التربوي ( مقارنة بين االخت ار والفصل االول انخفاي الوس وارتفا الممتاز
النمو االجتماعي:الممتاز  - %14الوس  -%13النمو اللغوي :الممتاز  - %11الوس %11
النمو الاهني :الممتاز  - %16الوس  - %17النمو الفني 14:الممتاز - %الوس %14
النمو الجسدي - %15 :الوس  -%11التقيي العام  - %12 :الوس %14
الوضع التربوي والسلوكي لالطفال:
مع بداية كل عام دراسي تعاني المربيات من مواجهة مشاكل عادة تظهار فاي سالوكيات االطفاال .
في غال ها ط يعي ان تكون نتيجة الظرو ال يئية التي يعيشونها ومن اهمها:
عدد االطفال  518طفل ما نس ت %53من عدد االطفال
 %31منه /هن وعدده  100لديه مشكلة في مسكة القل –  %12وعادده  38طفال بطا فاي
االستيعا  %26 -مشاكل النطق وعدده  85طفل -ركاة زائادة وعادم ان ا اط  %27وعادده
 85طفل هاا االبرز ( راجع الكشف
مال ظة /ها السلوكيات عند االطفال مردها الى عدة امور منها :عف التوازن فاي التربياة مان
االهاال امااا عنااف وامااا دالل وامااا االثنااين معااا -اارو اجتماعيااة واقتصااادية -ساانرد علااى هاااة
ال اجات من خالل ال رنامج التربوي
من تقيي االثر اي ا الدراسة التي تم على اطفال خرجوا مان  3سانوات وماا زالاو فاي المادرس
وعادده /هن  89طفال وقاد ابارزت النتاائج الاى عادة مؤشارات اول قادرة برنامجناا علاى ت قياق
اهدافة التربوية والجندرية ( راجع الدراسة
العالقة مع األهل :

المخطط :

لقا ات \ ورشات \ نشاطات \ زيارات ( مهات – آبا – موا يع
 لقا ات لجان عدد  7وا دة في كل مركع لقا تربوي عام عدد  7وا د في كل مركع سياسة ال ماية س ال اجة لالمهات الجدد تعل نش س ال اجة لالمهات الجدد ورشات ول كيفية استخدام القصة وكيفية سردها لالمهات الجدد مشاركة االبا في االنشطة  %30على مدار العام7

 مشاركة االهل باالنشطة الصفية مرة لكل ام خالل العام استق ال االهل الستعارة القصة س اجاتهن/ه زيااارات لالطفااال زيااارة تربويااة لكاال طفاال وتع ئااة اسااتمارة تقيااي اولااي ااول اثاارال رنامج على الطفل من وجهة نظر االهل.
النشاطات :
اللقا ات:ت خالل الثالل اشهر الما ية من العام الدراسي 30لقا متناو بعياادة  9عان المخطا
العام للقس
الموا يع س ماا هاو مادرج فاي اللو اة :سياساة ماياة االطفاال -تادري علاى القصاة والاتعل
النش -ال رنامج التربوي -تشكيل لجان االهل.
شارك في ها اللقا ات  456ام و 16ا  -و 23من الم ي
ي المجمو
المركاااااااااااااع /تربوي لجااااااان سياساااة تعلااااااااا تربااااااوي اجتماعي
اااااااااااول
ال ماية نش
اهل
اللقا ات
القصة
5
1
1
1
1
1
شاتيال
5
1
1
2
باااااااااااااااااااااارج 1
ال راجنة
5
1
1
3
ال لوة
3
1
1
1
ال داوي
3
1
1
1
ال ارد
4
1
1
1
1
ال ص
5
1
2
1
برج الشمالي 1
القس
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7

6

2

2

4

1

30

العيارات التربوية:
 لعيارة االطفال في منازله /هن عدة اهدا منها تربوي يت خاللها تع ئة استمارة معاالم تت من اسئلة تعكس قدرات الاهنية والتربوية واللغوية والجسدية
 زيارات اجتماعية لتمكين التوا ل االجتماعي بين ال ي والرو ة وزيارات المتابعة لمتابعة الق ايا التربوية واالجتماعيت خالل الخطة  936زيارة :
 597طفال تما زيااارة لها بمعاادل وا اادة لكاال طفال بنسا ة  %100ماان عادد االطفااال وتا تع ئاة
االستمارة –  49طفل بنس ة  %8ت لعائالته /هن زياارة اجتماعياة 290 -طفال بنسا ة  %47مان
عدد االطفال تم له /هن زيارة متابعة ومعظ ها العيارات متابعة تسجيل.
من ابرزال نود الدالة على شخصية مستقلة ونمو نهني في االستمارة ا التربوية:
 %88ي ون الرو ة %78 -يقومون بعيارة اقرانه خارج الرو ة76 -
 5ياارددون االناشاايد التااي تعطااى فااي الرو ااة %56 -يقومااون بتقليااد المربيااة %60 -يسااردون
القصااص التااي تعطااى لهاا  %71 -يت اادثون عاان التغيياارات التااي ت اادل فااي الرو ااة%72 -
يسااتطيعون الاااها الااى الاادكان بماارده  %75 -ماان االطفااال لدي ا القاادرة علااى اختيااار مالبسااه
بانفسه -
ور االنشطة:
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رن الى الرو ة ل

ور االنشطة وشاركن 455

  %65من االمهات ( 339نشاط
روا وشاركو في  90نشاط
  %16من االبا ( 84مشرو القصة والقرا ة:
ااارن الاااى الرو اااة واساااتلمن قصاااص وقر نهاااا
  %64مااان االمهاااات (332الوالدهن
اروا الاى الرو ااة واساتلموا قصاص وقر وهاا الوالها
  %13مان االباا (66وبناته
اارن الااى الرو ااة واسااتلمن قصااص
 اي ااا امهااات اطفااال ماان الم ااي عاادد 16وقرانها الوالدهن
 كما كان لالهل دور بالشراكة في انشطة ال فية منها:تقيي ثر:
اق ال على استالم القصص من ق ل االهل واشراك االبا ل مردود ايجاابي لنا ياة تطاوير العالقاة
مع اطفاله وبالتالي ت سين السلوك عند االطفال وهاا ما سيت ت يان في الخطة القادمة
م تويات افرو ات من الكت والقصص ائيل جادا ب اجاة الاى تطاوير كماي وناوعي وقاد باد
االهل يطل ون قصص مختلفة عن الموجود
 -4تدريب الكادر :

المخطط :

عدد ورشات \ عدد كادر \ الموا يع التدري ية
 ورشااة ااول االدارة التربويااة لمشاارفات الرو ااات عاادد  6ماان ق اال اماااني ( ملاافتدري التعاون
 ورشة لمناقشة كت اللغة االنكليعي وكيفية استخدامها تشمل كل كادر القس ورشات للقس والمراكع ول التخطي االستراتيجي -ورشات للقس والمراكع ول ال رنامج التربوي

النشاطات :
عدد ورشات \ عدد كادر \ الموا يع التدري ية
تم خالل الخطة  8ورشات متنوعة ما بين تربوي – اداري – وادارة تربوية
 االدارة التربوية لمادة ياومين تما مان ق ال امااني وشاارك بهاا  :مشارفات الشامال –اابرين
يدا شاتيال – برج الشمالي  .ال ص ل يكن ممثل وبرج ال راجناة شاارك
ليوم وا د فق
 مناقشة كت اللغة االنكليعي ورشة ليوم وا د شمل كافة المراكع وشارك بها جمياعالمربيات والمشرفات.
 جلسات اللع من ق ل مؤسسة ال ق باللع شارك بها  5مربيات من رو ة شاتيال ورشة الدراما النفسية (برمانا شارك بها  8مربيات ورشااة ااول الم اااور الساانوية وال رنااامج التربااوي شااارك كاال المشاارفات وماان ث اورشات مماثلة في المراكع
 ادارة المشاااتريات والمصااااريف ماااع ساااعيد مشااااركة  /ااا ات  /نهاااال  /عاتكاااة/مريع ادي /عا فة
 ورشة ليوم وا د ول الشفافية والمسائلة شارك اماني تدري خاص بال ملة شارك مري وعا فة9

تقييم األثر :

-

ورشة االدارة التربوية نتيجة تدري التعاون وكان هناك تنظي اكتر للملفات التربوية
واالدارية خا ة في ال لوة
ورشة مناقشة الم اور التربوية نظم اكتر لنا ية التخطي التربوي للمنهاج لكن ما
زال ت هناك بعو المال ظات ول تدوينها في التقرير
ورشة مناقشة برنامج اللغة سهل العمل نوعا ما خا اة ان الكاادر غيار معتااد علاى
هكاا برنامج
ورشة الدراما النفسية (  k t kخفف من معانااة الكاادر وعااد بعادها للعمال بنشااط
وتمكين ناتي اكتر

 -5التنسيق والتشبيك ونتائجها:
المخط
بالعالقة مع المؤسسات ليس لدينا مخط ان ان التنسيق ياتي في اغل اال ياان سا ماا تقت اي
ال اجة لدي المؤسسات االخري الم لية او س خط المؤسسات الممولة ما عدا االنروا لدينا
اجة بمتابعة االطفال لهاا مخططنا سنوي بالمتابعة للمدارس لمعرفاة مساتوي االطفاال وقادراته
مرتين خالل العام الدراسي ومتابعة الدراسة التي تم مؤخرا.
مع االنروا :
 فااي جميااع المناااطق ياات التنساايق فااي متابعااة االطفااال وتا مااؤخرا العماال معها علااىدراسة تقيي االثر
 ت توزيع فيتامين لكافة االطفال في الرو اتمع التعاون :
من مشرو الطفولة السعيدة ت توزيع الشهادات للمتدربات خالل فل ت في شهر
 – 2012/11كما قدموا لرو ات  :ال ص – ال لاوة -بارج ال راجناة – ال اداوي 3
اجهعة كم يوتر
 مع  29 L C Dانش عادد  2لكال مان ال لاوة وال اداوي 1لرو اة الا ص -لا ياتالتركي لرو ة ال رج لعدم توافر شروط المسا ة
وسيعملوا على تمديد ن لكل من ها الرو ات
ال لوة:
 تنسايق ماع مؤسسااة ( الرايا تااو باالي تما زيااارة للرو اة لمتابعااة المربياات فاايجلسات اللع مع االطفال وقدموا بعو المواد التربوية
 تنسيق مع اللقا الشا ابي الفلساطيني /تا زياارة دكتاورة سانان مان قا له وتا ف اصسنان ا طفال جميعا و عطاا ه الطارق الساليمة للم افظاة عليهاا وا طعماة المفيادة
وا بتعاد عن ا طعمة ال ارة لألسنان -كما وت رعوا الت ر بمراجي للملع الك ير
س سيلة عدد 3وبرايمة عدد  2بأل افة لمراجي ك يرة عدد 3
 تنسيق مع مؤسسة ملا النمر في انشطة ترفيهية الطفال الخمس سنوات ت على مدار 7اسابيع ( يوم في االس و الطفال الخمس سنوات
شاتيال:
 -مع الهالل /مشاركة مربية ب ور ندوة ول القي االنسانية
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 -مع ال ق في اللع /مشاركة بدورة تدري ية للمربيات ( الجدد و قدموا للرو ةبعو المواد التربوية .
ي ول انقطا الدورة
 مشاركة  7مهات مع جمعية المراة الخيرية في كيرمسالشهرية
 بالتنسيق مع المؤسسات وبدعوة من دار االمل مشاركة مربيات 2في واجع الم ةبمناس ة اليوم العالمي ل ماية الطفل من االستغالل على طريق المطار.
برج ال را
-

نة:
التش يا مع مؤسسة انما بتكقل  10اطفال ودفع االقساط له ( 100دوالر للطفل
التسيق مع المؤسسات داخل المخي بالنشاطات الوطنية واالجتماعية
التنسيق مع جمعية ال ق باللع من اجل مشاركة المربيات الجدد بالتدري
التنسيق مع دار الشيخوخة لتوزيع ثيا لالطفال في العيد
التنسيق مع برامج االنشطة النسائية لتوزيع ثيا لالطفال ت توزيع فساين لالنال في
الرو ة  +اخوة االطفال ( 50فستان من ق ل برامج االنشطة النسائية
التنسيق مع فاعل خير لتكفل اطفال ( ت تكفل  4اطفال

ال ارد:
-

مع الصمود معالجة سنان ا طفال وكالا لكشف الط ي -رفد طفال لألخصائية
النفسية
نع بطاقات معايدة وتوزيعها على المؤسسات بمناس ة العيد  .كما ت تهن تنا
ت
ب طاقات من المؤسسات لنفس المناس ة .
تنسيق مع ال CBRلمتابعة طفل في الرو ة  .وت دل عن رورة ال ديث
الم اشر مع والتركيع علي في الم ادثة .
تنسيق مع ال Right to playوقدموا بعو المواد التربوية
استالم مجموعة قصص الم اور من ا ونروا .

ال ص:
 تنسيق مع الصمود في ورش عمل تربوية لالهل تنسيق مع ال Right to playوقدموا بعو المواد التربوية تنسيق مع اري ال شر في انشطة ترفيهية لالطفال وت نشاط بتاريخ 2012/10/22برج الشمالي:
 تنسااايق ماااع المؤسساااات ومناقشاااة او اااا النااااز ين الساااوريين وتااا تاااامين بعاااوالمساعدات العينية كما ت تامين م لغ  $500ل  10عائالت
 تنسيق مع ال Right to playوقدموا بعو المواد التربويةتقيي ا ثر :
 مع التعاون التدري سااه فاي تمكاين كاادر رو اة ال لاوة علاى مساتوي المربياات –
ورة االدارة مع اماني نظ اكتر ارشيف الرو اة وسايت ت اير ماادة للتادري مان ق ال
المربيات بالنس ا ة للكم يااوترات للرو ااات ل ا ياات العماال بهااا يااث ساايت تاادري ال ااق
للمربيات على كيفية استخدام التكنولوجيا
 التنسيق مع  Right to playيساه في تطوير قدرات المربيات في معرفاة اهمياة اللعا
وكيفية تقديم لالطفال
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 التنسيق مع انما في ال رج ال راجنة يساه في تامين اقساط ل عو االطفال
 -6النتائج الغير متوقعة :

االيجابيات:






تامين مربيات لغة انكليعي للرو ات سيت استكمالها ب س توافر ال شروط
تجهيع  4رو ات  12كم يوتر من التعاون
تغيير كت االنكليعي والعمل بها رغ الصعوبات +تغيير كت العربي لالربع سنوات
استالم بعو القصص من االنروا لرو ة ال ارد ( للم اور التربوية
استالم بعو القرطاسية للمراكع من Right to play

السلبيات :

 توافد عدد ك ير من الناز ين بعد مرور اشهر على ال د في ال رنامج مما يعيق انسجامه
في ال رنامج كما انه ل يدخلوا/خلن رو ات من ق ل
 استقالة بعو المربيات خالل العام الدراسي يعيق العمل

 -7الفئة المستهدفة :
الدراسات االجتماعية :
المباشرون:
و ل عدد الاين تقدموا للتسجيل مان االطفاال فاي الرو اات  731طفال ماا يفاوق قادرة المراكاع
على استيعابه /هن .واستقر العدد النهائي تى اوائل شهر  12ال 2012
(  597طفل  -مماا يعناي ان مان تركاوا بعاد التساجيل  134طفال السا ا عادة تا ر ادها ومان
االساا ا  %22 :نقاال لماادارس خا ااة %29 -نقاال سااكن –  %13بقااا فااي ال ياا لعاادم تااوافر
الشروط –
مال ظااة /مااا نسااتنتج ماان الكشااف ان نس ا ة طااال ي التعلااي التقلياادي  5اطفااال - %4-والتعلااي
الديني 11طفل  %8من اجمالي المتسربين.
انا عدد االطفال  597طفل تى  – 2012/12/25بعيادة  83طفل عان المخطا وسايرتفع العادد
في بداية عام 2013
الجنسية:
من مجمو االطفاال  459 :فلساطيني مقاي بنسا ة  -%77ل نااني  36بنسا ة  12 -%6فلساطيني
مجنس بنس ة  110 -%2اطفال غير نلا بنس ة -%18منه  100طفل نازت من سوريا و 10من
جنسيات اخري
السكن:
 29طفل يسكنون المدن وال وا ي ونس ته  - %5وال اقي فاي المخيماات مانه  75 :طفال بنسا ة
%13من مهجري نهر ال ارد الاين ما زالو يسكنون في ال ركسات وال يوت المستاجرة-
 100طفل من الناز ين من سوريا ونس ته  %30من اجمالي عدد االطفال
من مجمو االطفال :الاكور  300واالنال  297اما النس متطابقة  %50لكل منهما
المستفيدون غير المباشرون:
بلغ عدد االسر 523اسرة يتراوت عدد االفراد فيها :من  285← 5-3اسرة بنس ة - %51
من  220← 8 – 5اسرة بنس ة  - %44من 8وما فوق ←  45اسرة بنس ة % 9
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يتساوي عدد الاكور واالنال في ها االسر  681للاكور  688لالنال من دون اطفال
الرو ات هاا باالظافة الى االمهات وعدده  522امهات و 518ابا
اجمالي المستفيدين غير الم اشرين  2409 :مستفيد .باالظافة الى مستفيدي انشطة ال ماية من
االستغالل وعدده ..................:
و ع االمهات :
 58منهن تعانين من امراي معمنة واخري مستعصية  4مطلقات 1-متوفية 65 -عامالت خارج
المنعل ما نس ت  %12من عدد االمهات.باالظافة الى بعو االمهات اللواتي تعملن في
الرو ات ( راجع جدول المهن
اما االبا  :منه  5متوفين –  89يعانون من امراي منه  24عاطلين عن العمل–  4سجين-
عدد العاملين  490ما نس ت  %49 - %94منه يعملون في اعمال موسمية متقطعة -وقد بلغ
معدالت الدخل الشهري للفرد ادناها  18الف واعالها  185الف .يث ان  %50يتقا ون ال د
االدنى وما دون من هنا كان تقديرات الو ع االجتماعي  %52في و ع اجتماعي سي -
 %39في و ع اجتماعي متوس  (.يوجد كشوفات
المستوي التعليمي له /هن :واس ا التدني
االمهات← 430بمستوي متوس وما دون بنس ة - %83
االبا ← 428بنس ة  %82من عدد االبا الموجودين
االشتراكات:
مخط االشتراك ت على  497طفل بينما عدد االطفال 597ولكن استرثنيى من االطفاال النااز ين
وعدده (  100طفل – وعلي بلغ المخطا  72.360.000ل ل – مجماو المسادد تاى نهاياة
شاهر  26.758.000 2012/12ل ل بنسا ة  %37ماان المخطا  .ماانه  %3.5ت رعاات ابرزهااا
في برج ال راجنة
اعلااى نس ا ة تسااديد فااي ال ااارد بنس ا ة  5.570.000 ( - %53ل ل  -شاااتيال اعلااى بااالرق ولكاان
النس ة  6.820.000 ( %50نشير هنا الى ان اقساط ال ارد ادنى من اقساط المراكع االخري.
ادنى نس ة تسديد في ال لوة  2.695.000( %19ل ل
بالمقارنة مع بداية العام الدراسي الما ي نس ة التسديد منخف ة %2
المشاكل والصعوبات:
 وجاود المولاد ماع الملعا يمناع اساتخدام بالشاكل الصاي لالطفاال كماا نا غيار ا ي-
كالا يق الغر  /شاتيال
 عدم وجود مشرفة /برج ال راجنة
 عدم ث اتية الكادر -ر وق ك ير على الترشي ات وبالتالي عدم توافر الشاروط/عامة
وباالخص بيروت
 في ان الروي في الشتا يؤدي الى تعطيل االطفال +عدم وجود كهربا /ال لوة
 خروج المشرفات في بعض الروضات الرتباطهن باعمال اخرى يعيق المتابعة التربوية
اليومية
يق الغر /ال ارد

 نقص بااللعا الداخلية+-كراسي وطاوالت+مكع ات+النش وتسر الميا  /ال ص
 استق ال اطفال ناز ين باوقات مختلفة بعيق توا له مع ال رنامج
 وجود اعداد ك يرة من االطفال في الصف الوا د (  30يشكل عوبة لدي المربيات في
التط يق
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 نقص في الكت التربوية والقصص
 عدم وجود ن في المراكع يعيق التوا ل مع القس والفر وبين المراكع
الفرص
الت ديات
 تركيع على العالقة مع االهالي -تركيع نقااص عاادد المسااتفيدين ماان الم ااي (علااى ال رنااامج ( التغياارر الاااي ت ا فااي
برج ال راجنة  20طفال -بارج الشامالي
ال رنامج واللغاة االنكاايعي سايرد علاى
 8اطفال
هاا الت دي
 عاادم اسااتقرار المربيااات يشااكل ت اادي التركيع على نوعية الترشي ات امنامام تمكين الكادر وتراك الخ رات
المعايير ومتابعة عقود العمل
 عدم الخ رة لدي المربيات الجدد التدري بالمتابعة الميدانية اثنا العمل الدروس المستفادة : عمل دراسة تقيي االثر والتركيع على معلومات نوعية -واالستعانة بتقيي خارجي اناتوفرت االمكانيات.
 التعمق اكتر في مدي تاثير مشرو القصة على االهل واالطفاال ع ر:جلساات اوارمع االهال اول مادي االساتفادة مان قارا ة القصاة علايه وعلاى االطفاال -اوار ماع
االطفال الستكشا مدي االستفادة من قرا ة االهل للقصص
 التركيع على توثيق المنجع من ال رنامج التربوي شهريا في كل مركع باالستناد الى:الم ور -الموا يع االنشطة  -التقيي
 التوجهات والتوصيات:توجهات عامة
 ال د بتقيي الجدد فور االنتها من مناقشة التقارير ورشة ول كيفية تقيي الطفل من كافة النوا ي ورشة للمربيات الجدد ونلا بت ير مادة من ملف تدري التعاون ورشة دمى للجددرورة دع مكت ات الالو ات بالقصص التربوية
رورة تمديد خ انترن في الرو ات خا ة بعد تمديد كم يوترات من التعاون (
ممكن يت تغطيتها من ق له
 ورشة تقيي ال رنامج بعد انتها العام الدراسي التركيع بالمتابعة على ال ص وال رج معالجة الشواغر في الرو ات واستكمال مربيات اللغة Eشاتيال /مسجالت  -غطية فرش جل -مالبس اطفال للمناس ات ) تراثي ) .
رورة دهان الرو ة \ العا خارجية لالطفال \ غسالة \ اغطية جلد

برج ال راجنة/
للفرشات
ال لوة /ل جاري لمشكلة في ان الميا في الرو ة  /ال ب يجااد ماوتير للكهرباا او تركيا
يو بي س قل للكوم يوتر
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ال داوي /شرا ع ايات تراثية لألطفال  -خياطة ثيا تخرج

ال ص /ا الت غرفة الفيديو (تسر الميا من السقف بكميات ك ير
 ت ديل الكراسي (الكراسي غير من شرا مدف لكل ف

اعاد

يان الملع

برج الشمالي /مسجالت -اغطية فرش جلد -مالبس اطفال للمناس ات ) تراثي ) .

15

