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 -1مقدمة :
يعاايا القساام فااي حالااة ماان عاادم االسااتقرار والتااي تااتثر ساالبا علااى ديمومتااة واسااتمرار
بالوتيرة التي كان عليها سابقا من التقدم وبناء الخبرات
حيث تم رصد دخول وخروج غير مسبوق من الكاوادر وصالا الاى  25كاادرخالل عاام
 . 2014اما في العام الدراسي  2015 – 2014تم مغادرة  13مربية  -واستقبال 7
والسبب في ذلك يعود السباب مالية ال تستطيط الجمعية معالجتة اال بالطرق التالية عبار
 3قنااوات اساسااية منهااا ا رفااط االقسااا – تخفاايك كااوادر والغاااء مهااام – عاادم يااادة
الرواتب
ففي برنامج اللغة االنكليزية التي بدانا بتطوير منذ عامين عبر منهاج مكثف لال فال كما
االنشطة االخرى والتي على اساساة تام ايجااد مربياة مخت اة او مساتقلة فاي كال رو اة
...عاادنا والغينااا المربيااة وبقااي البرنااامج التااي ال غنااى عن ا  .لكاان هااذا شااكل عبئااا علااى
المربيات مما استدعى مناقشتة بعمق فاي لجناة القسام واتخااذ اجاراءات بديلاة لجهاة الغااء
انشطة تما هذا العام ،والغاء اجزاء سيعمل بها عام 2016 – 2015
رغم ما يمر ب القسم ما ال يعمل على تطوير الية الشاراكة ماط االهال حياث تام اعتمااد
الية عمل متطورة عان الساابق ياتم مان خاللهاا رصاد مساتوى المعاارر والمهاارات عناد
الطفل ا مشروع الق ة وقد اعطا نتائج ايجابية
ما ال وجود اال فال النا حين في المخيمات يزداد في الطلب على التساجيل لماا تشاكل
الرو ة من بيئة امنة ي ظى فيها الطفل بالرعاية واالهتمام ووجود المستلزمات التربوية
التي يفتقدها في نزوحة خاصة لجهة السكن .حيث تام تساجيل  114فال تام تاامين الادعم
لهم من متسساة التعااون التاي تغطاي التكااليف لكافاة المتسساات وبعتاب العادد لادينا مان
النا حين اقل بكثير مما تعمل ب باقي المتسسات.
تنسيق ماط متسساة انيارا لادعم رو اات اع ال لاوة  -شااتيال – بارج الشامالي صايانة -
تجهيزات
استمر التنسيق مط التعاون في تاهيل وتطوير قدرات المربيات وهذ السنة تم العمل على
رو ااة الااب حيااث تاام تاادريب  6مربيااات فااي اليسااوعية  2ماان الااب –  4ماان باارج
الشمالي  +صيانة وتجهيز الرو ة.

أبرز التغييرات :
 - 1على مستوى البرنامجا
 قرار الغاء مربية مستقلة للغة االنكليزي ،احدث ارباكا في العمل لدى المربيات حيثان تعديل البرنامج من كتاب بسيط ي توي بعك المفردات الى برنامج مكثاف مان 4
اجزاء كان مرتبط بوجود مربية مستقلة من هنا كان لتطبيق القرار تااثبر سالبي علاى
سير العمل وبالت ديد على عمل المربيات من ال عب االستمرار با – لاذا تام مناقشاة
معمقااة لالنشااطة واهاادافها حيااث الغيااا بعااك االنشااطة المتكااررة واالنشااطة التااي
ي ااعب علااى اال فااال تنفيااذها+ا الغاااء جاازئين ماان كتااب العربااي لالربااط ساانوات-
والجزء الرابط لالنكليزي  5سنوات للعام المقبل.
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 رفط مخطط االشتراك اثر سلبا على مساتفيدي المجتماط الم لاي ا سانورد فاي ساياقالتقرير
 اسااتمرار العماال ببرنااامج اللغااة االنكلياازي باارغم القراروذلااك بتكليااف المربيااات كاالماانهن فااي صاافها باال ااافة الااى االنشااطة المنهجيااة االخاارى مااط المااداورة للااواتي ال
يساااتطعن القياااام بالمهاااام.ومن سااالبيات صااارر وقاااا ا اااول علاااى حسااااب االنشاااطة
الترفيهية
 تطوير مشروع الق اة لت ابا اكتار جدياة واهتماام مان االهال عبار اساتمارة تعكاكيفية ال وار بين االم والطفل بعد قرائتها +مدى مستوى المعارر لدى الطفل
 - 2على مستوى الكادر وهيكلية القسما
 مااط الباادء بالعااام الدراسااي امغااادرة  -13واسااتقبال  7مربيااات فااي الرو ااات علااىالشكل التاليا
 الااب  /ا 2مغااادرة احااداهن نقاال للباارج 1 -توظيااف باارج الشااماليا  2مغااادرة1 -– البداويا 3مغادرة 1نقل الى الباارد  2الاى التادعبم– ال
توظيف -نقل من الب
توظيف جدد – البارد ا1مغادرة  1-توظيف نقل مان البااداوي شااتيال  4مغاادرة –
 2توظيف  -ع ال لوة ا 3مغادرة  2-توظيف
 اقفااال  3صاافور فااي كاال ماان ا البااداوي – شاااتيال – ع ال لااوة وبالتااالي انخفااامخطط اال فال  66فل فاصبا  384بدل 450
 - 3على المستوى المالي واالداري
 رفط اشتراكات اال فال بنسبة  %50ا افة على يادة العام الما ي لت با الزياادةخالل عامين دراسسين  -%100وشكلا للبارد %200
 انخفا اال فال عن المخطط للمجتمط الم لي. صيانة وتجهيزا رو ة ع ال لوة – شاتيال -برج الشمالي ا انيرا صيانة وتجهيز وتطوير كوادر رو ة الب ا التعاون-2
-3
-4
-5
-6

خطة عمل عام دراسي 2015 – 2014
افتتاح الرو ات بدءا من  2015/9/1والت ضير للعام الدراسي مط استكمال التسجيل
افتتاح الرو ات في الن ف الثاني من ايلول – تامين الكتب والمراييل.
البدء بالرنامج التربوي وتنفيذ مخطط البرنامج المنهجي بم اور ال 9
رفط االشتراكات بنسبة  %50عن السابق وتجميع على  3دفعات تنتهي في اذار ا نهاياة
الف ل الثاني

حركة التسجيل :
المخطط :
مخطاااط عااادد ا فاااال 384فااال مااان  3فئاااات عمرياااة 6 – 5 – 132←5 - 4 –120←4 -3
←132
النشاطات :الف ل االول
 العدد الفعليا 3سنوات –  4 / 113سنوات –  146منهم  56فل جدد بنسبة %38 5سنوات –  151منهم  49فل جدد بنسبة  - %32معظمهم في برج الشمالي
 في بداية العام الدراسي ال الي تسرب من اال فال وبسبب رفط القسط  112طفلمو عين على المراكز كالتاليا
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-

-

–  -13البارد 38

 -البداوي 15

برج الشمالي –  -19الب
ع ال لوة  - 20شاتيال – 7
مجموع الذين وفدو الى الرو ات للتسجيل  576فل ثبا منهم  410ايوجد لوحة
مف لة منهم  114فل نا ح بنسبة  %28من العدد الفعلي ال الي -عدد ا فال
المجتمط الم لي  296فل –
بالمقارنة مط المخطط  384والتي من المفتر ان يكون من الم يط يكون النق
ا 88فل.
بالمقارنة بين المخطط والفعلي الزيادة  26فل حيث ان بعك ال فور تخطا ال 28
بال ف الواحد وفي ع ال لوة  32فل في الخم سنوات
في الف لين الثاني واالخير تسرب من اال فال  20معظمهم بسبب التاكيد على انهاء
التسديد وانتهى العام الدراسي مط  392فل

 -7البرنامج التربوي :
المخطط :
نشا ات منهجية \ غير منهجية
البرنامج التربوي المنهجي  /تسعة م اور لتساعة اشاهر مان ايلاول 2014حتاى حزياران 2015
ولكل م ور العديد من االنشطة مف لة بالخطة وال مجال لذكرهاا
 ايلول /الطفل والبيئة والرو ة تشرين اول /الطفل وبلد وف ل الخريف تشرين ثاني /الطفل والعائلة والم يط الطفل والطبيعة وف ل الشتاء الطفل والمواصالت الطفل واالم وف ل الربيط الطفل وال يوانات الطفل والنكبة والمخيم الطفل والطبيعة وف ل ال يف من خالل هذ االنشطة يتم العمل على اللغة عرباي وانكليازي وريا ايات ونشاا اتحسااية وذهنيااة منهااا مااط الكتااب ومنهااا باادون الكتااب عباار انشااطة ت ضاار ماان قباال
المربيات
 وايضااا انشااطة المنهجيااة تاااتي حسااب النشااا وحاجااة اال فااال ورغبااتهم وموائمااةالضاارور واهمهاامساارح الاادمى -رحااالت ونزهااات تعلميااة وترفيهيااة -مشاااهدات
و يارات في الم يط -مشاريط تنفذ بشكل جماعي داخل الرو ة

النشاطات :
المنهجية:
 عر مسرحيات فاي جمياط المراكاز +عار اشار ة فياديو حاوار ومناقشاة حاولاالهدار
 ورشااات ت ضااير اكاال وحلويااات لتعزيااز الخضااار والفواك ا وال بااوب حسااب نااوعالنشا
 احتفااال اال ا ى  -احتفااال الماايالد وراس الساانة – عيااد االم والطفاال -المعلاام -حفاالنهاية العام وحفل تخريج ا فال الخم سنوات
 رحالت ترفيهبة تعلمية تما رحلتين في كل مركز ما عدا شاتيال رحلة واحدة4

-

-

معاينات بية لال فال واهماها االسنان مط العالج من قبل ال مود
نشا موسيقى مط الفنان مروان عبادو ال فال بيروت صيدا صور.
نشا ات الياوم العاالمي ل ماياة الطفال مان االساتغالل والتاي اساتهدفا  718مساتفيد
منهم  124ا فال  128– 12 – 6من االهل – 466رو ات من بينهم  56فال مان
رو ات المتسسات االخرى .
االنشااطة تم ااورت حااول ا العنااف /االسااتغالل /م ااادر العنااف /دور اال فااال فااي
حماية انفسهم/هن -دور االهل في حماية ا فالهم/هن – رسم – مسرح دمى – امااكن
االستغالل – من هم المستغلون –كيف احمي نفسي – كيف احماي اوالدي – ال قاوق
– الت رش – ال ق باالنتماء الى و ن – جلسات تعبيار حاول ماا ي اب اال فاال وماا
يكرهون ا يوجد تقرير مف ل
فااي البرنااامج الااو ني /رسااائل لالهاال للمشاااركة بالنشااا داخاال البيااا  -نشااا ر
الزيتون  /العاب تعارر حول القرى واالقضية على مستوى ال ف ثم الرو ة ،الى
تبادل لوائا بين الرو ات بانشطة مط اال فال للتعريف بالمخيمات
يوم الطفل الفلسطيني – يوم التضامن مط الشعب الفلسطيني بمشاركة بعك االمهات
ورشات الموسايقى ماط الفناان ماروان عباادو فاي  4مراكاز صاطر -صايدا – بياروت
شملا  295فل تم خاللها التعرر على االالت واستخدامها تقديم انشطة مغناة حول
االعداد – التعرر على االسماء والهوايات.
العمل مط اال فال في قراءة الق ة لال فال حيث ان  244فل و فلاة قار/و /قار/ن
لال فال االخرين داخل الرو ة بعد متابعتها من االم في البيا.
ق

االنشطة المنهجيةا
-

فااي بدايااة العااام الدراسااي وفااي الف اال االول كااان تراجااط فااي تطبيااق البرنااامج التربااوي
المخطط في مركزي برج الشمالي و ع ال لوة بسبب نق الكوادر في ع ال لوة باالتزامن
مط ال يانة – وحداثة الكادر في برج الشمالي
برج الشماليا  - %50ع ال لوةا تراوح بين ال  %60و  %100لبعك االنشطة
مط نهاياة العاام الدراساي توصالنا الاى نسابة عالياة فاي تطبياق الخطاة تراوحاا باين  85و
 %100ايضا النشطة مختلفة.
كل المراكز  - % 100ما عدا العربي لالربط سنوات

 تقييم األثر :الموسيقى /ردد اال فال اسماء بعك االالت الموسيقية خاصة القيتار لكنهم جميعهم لم يعرفو آلة
العود  .ففي جميط مراكزنا ال توجد هذ االلة في لعب اال فال او وسائل االيضاح.
 اال فال كانو متجاوبين ومنسجمين مط الفنان وفهموا مضمون االغاني االغلبية رددو معبطالقة
 للموسيقى اهمية كبيرة وسرعة في توصيل المفهوم لال فال لكن الكادر لدينا غير مدربعلى الموسيقى ولو ان نظريا يعي اهميتها في تعليم اال فال
 البرنامج ا اال فال الساوريين توصالو فاي نهاياة العاام الن يكتباو جمال – ثقاة باالنف اكتارتخطو مشكلة الخجل والخور  -بعد ان كانو ال يستطيعون مسكة القلم.
 المجتماط الم لاي ا تركياب كلماات وجمال – عرباي وانكليازي .القاة وجار/ة بالم ادثاة-كتابة جمل امالء.
تقييم ا فال
التقييم التربوي ا مقارنة بين االف ل االول والف ل الثالث انخفا
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الوسط وارتفاع الممتا

النمو االجتماعياالممتا  - %33الوسط  -%15النمو اللغويا الممتا  - %33الوسط %19
النمو الذهنيا الممتا  - %30الوسط  - %17النمو الفني ا الممتا  - %28الوسط %14
النمو الجسديا  - %27الوسط -%9التقييم العام االممتا  - %31الوسط %16
ا فال االول اساسي  /االنروا
عاادد اال فااال  172فاال  %74ماانهم/ن نااالو عالمااات بااين ال  51وال  60ماان  60فااي العربااي-
 %69في االنكليزي % 82 -في الريا يات
في استمارة الزيارة التربوية
من ابر متشراتها الدالة على شخ ية مستقلة ونمو ذهني في االستمارة ا التربويةا
 %98ي بون الرو ة %81 -يقومون بزيارة اقرانهم خارج الرو ة%90 -
يااارددون االناشااايد التاااي تعطاااى فاااي الرو اااة %74 -يقوماااون بتقلياااد المربياااة %81 -يساااردون
الق اا التااي تعطااى لهاام %88 -يت اادثون عاان التغيياارات التااي ت اادث فااي الرو ااة%80 -
يسااتطيعون الااذهاب الااى الاادكان بمااردهم %77 -ماان اال فااال لدي ا القاادرة علااى اختيااار مالبسااهم
بانفسهم -ا يوجد استمارة -
الو ط التربوي والسلوكي لال فالا
يتكد علماء النف ان جميط ا فال في مراحل حياتهم تعتر هم مشاكل تتعلاق بالسالوك ويجاب
/ن تتخذ ك دث عاادي فاي تطاور الطفال الطبيعاي  ،فالذا عولجاا فاي حكماة وكفائاة تنتهاي نهاياة
ايجابية اماا اذا كاناا غيار ساليمة قاد يانجم عنهاا مضااعفات تساتغرق وقاا ا اول وقاد تستع اي
ال ل.
فهذ المشاكل لي سا ناتجة عن نق في الخبرة او المقدرة عند الطفل وانما بسابب التعاار باين
شخ اايتة و باع ا الموروثااة وامكانات ا  ،وبااين م يط ا ماان ناحيااة اخاارى .فللوالاادين و اارق
تعاملهما مط الطفل بالغ االثر في حدوث مشاكل سلوكية ا منها الخالفات االسرية  /فقادان احادهما
او كالهما /عدم اعطاء الفر للتعبير او التجارب مما ينتج عن ذلك شعور بعدم االماان يظهار
على شكل م االصبط -العدوانية  -الخجل – االنزواء – االنطاواء والشارود وغيرهماا  .وكلماا
اعطينا الطفل تشجيط كلما اشعنا جواً من الم بة والسعادة .وكلماا شاعر الطفال باالماان كلماا خفاا
مشاكل السلوك لدي .
 معظم الناس يعتبرون ان الطفل الاذي ال يادمر – ال يعتادي علاى الغيار – خا اط لسالطة الكبااربان فل بيعي .لكن االصاا ان الطفال الاذي يكاون بهاذا الشاكل هاو غيار بيعاي .وان ممارساة
بعك هذ السلوكيات جزء بيعي من عملية النمو.
من هنا ياتي دور الرو ة فعلى المربية ان تساعد الطفل للوصول الى االيجابية البنائة مان خاالل
حل مشكالت  .اما اذا تجاهلت فانها بذلك تدفع الى سلوك غير مقبول.
عدد اال فال  206فل ما نسبت %51من عدد اال فال
 %26منهم/هن وعددهم  54لديهم مشاكلة فاي مساكة القلام –  %13وعاددهم  28فال بطاف فاي
االستيعاب
  %29مشاكل النطق وعددهم  60فلا تاتاة مخارج ال رور لفظ غير سليم  - ...كثرة ال ركةوعاادم انضاابا  %21وعااددهم  45فاال – ذوي حاجااات خاصااة  8بنساابة  - %4هااذا االباار ا
راجط الكشف
اال فال ذوي حاجات خاصة وعددهم  8مو عين كالتاليا
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 البداوي – 2 /شلل دماغي البارد 1– 2/اعاقة جسدية 1 -شلل دماغي مط توحد بسيط ع ال لوة -2/تاخر نمو برج الشمالي  1 – 2اعاقة عقلية) داون ساندروم –  1اعاقة جسديةفي نهاية العام توصلنا الى ا
  33فل من اصل  51لديهم مشكلة في مسكة القلم ت سنو بشكل جيد  19من اصل  30لديهم مشكلة في لفظ ال رور ت سنو بشكل جيد  21من اصل  38لديهم مشكلة في التركيز واالستيعاب ت سنو بشكل جيد 14من اصل  18لديهم مشكلة في اللفظ ت سنو بشكل جيد  29من اصل  42لديهم مشكلة في الهدوء واالنضبا ت سنو بشكل جيدالعالقة مع األهل :

المخطط :

لقاءات \ ورشات \ نشا ات \ يارات ا /مهات – آباء – موا يط
 لقاءات لجان عدد  3 -18في كل مركز لقاء تربوي عام عدد  3 - 18في كل مركز سياسة ال ماية حسب ال اجة لالمهات الجدد تعلم نشط حسب ال اجة لالمهات الجدد ورشات حول كيفية استخدام الق ة وكيفية سردها لالمهات الجدد مشاركة االباء في االنشطة  %30على مدار العام مشاركة االهل باالنشطة ال فية مرة لكل ام خالل العام استقبال االهل الستعارة الق ة حسب حاجاتهن/هم يااارات لال فااال يااارة تربويااة عاادد  2لكاال فاال وتعبئااة اسااتمارة تقياايم حااول اثاارالبرنامج على الطفل من وجهة نظر االهل.
النشاطات :
اللقاءاتاتم خالل العام الدراسي 79لقاء متنوعبين ص ي – تربوي اجتماعي
مرتفط 14عن المخطط العام للقسم -النق في ع ال لوة والبارج الشامالي عادد ومضامون ا اافة
الى سياسة ال ماية – تم العديد من اللقاءات باهدار اجتماعياة ونفساية لهاا عالقاة ببرناامج العناف
حوالي  25في كافة المراكز.
ايوجد لوحة مف لة
شارك في هذ اللقاءات  341ام و 34اب -و118سيدة من الم يط
الزيارات التربويةا
 لزيارة اال فال في منا لهم/هن عدة اهدار منها تربوي يتم خاللها تعبئة استمارة مطاالم تتضمن اسئلة تعك قدرات الذهنية والتربوية واللغوية والجسدية
 يارات اجتماعية لتمكين التواصل االجتماعي بين البيا والرو ة و يارات المتابعة لمتابعة القضايا التربوية واالجتماعيتم خالل الخطاة  1906ياارة ا منهاا  %42يااراة تربوياة لتعبئاة اساتمارة  .ياارتين لكال فال
بفارق  3اشهر بين االولى والثانية–ا 803يارة  %7 -ياارات اجتماعياة ا 126ياارة -متابعاة
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يارة  -متابعة مر ية - %7ا  142يارة  276ياارة للتساجيل %14

اشتراك  -%29ا569
من مجموع الزيارات.
ارتفعا يارت المتعلقة باالشتراك وابر ها في ع ال لوة – البارد – برج الشامالي – وانخفضاا
في  3مراكز ابر هاا شاتيال -البداوي – الاب  -وبهاذ المراكاز الاثالث نسابة التساديد اعلاى مان
باقي المراكز.مما يشير الى تفاوت المشكلة من قبل االهل بين مركز واخر كما يباين دور المركاز
في اقناع االهل بدفط االشتراك خاصة شاتيال ثم البداوي وللمرة االولى.
حضور االنشطةا
  %95ماان االمهااات ا  338حضاارن الااى الرو ااة ل ضااور االنشااطة وشاااركن 1077نشا
  %26من االباء ا  92حضروا وشاركو في  149نشا امشروع الق ة والقراءةا
يستهدر هذا المشروع االهال واال فاال علاى حاد ساواء ومان اهمهااا تطاوير مهاارة القاراءة لادى
االهاال – اعطاااء فرصااة للجلااوس مااط الطفاال االسااتماع وال ااوار -بالنساابة للطفاال يااتعلم ماان خااالل
الق ةا اجتماعيات -لغاة -ريا ايات – التمااهي باالفضال فاي ال يااة االجتماعية.وقاد عملناا علاى
تطااوير المفهااوم لاادى االهاال ليكونااو اكتاار جديااة فااي متابعااة الطفاال ،كمااا عملنااا علااى تطااوير دور
المربيات في متابعة الطفل داخل الرو ة من خالل استمارة يتم تعبئتها بمشاركة الطفل واعطاء
فرصة لرواية الق ة كما فهمها

بالنسبة لالهلا
  %96مااان االمهاااات ا 341حضااارن الاااى الرو اااة واساااتلمن ق ااا وقر/نهااااالوالدهن -عدد االستعارات  1285ق ة
وقر/وهاا الوالدهام
  %30من االباء ا 103حضروا الى الرو ة واستلموا قوبناتهم  173ق ة
 ايضاا امهااات ا فااال مان الم اايط عاادد  22حضاارن الاى الرو ااة واسااتلمن 38ق اةوقرانها الوالدهن
كان هذا على مدار العام الدراسي -وبالمقارنة مط العام الما ي نجد انا
والسابب
 انخفا بسيط في العدد والنسب من االمهات واالباء والم يط الستالم القمو وعي عائد الى تنظيم االستالم والفترة الزمنية مرة باالسبوع لكل مستلم
فاي البارج الشامالي والبادء ماتخرا بالمشاروع نظارا ل داثاة
 السبب الثاني نق القالكادر-
في الب في الن ف االول من العام
 نق القكما كان لالهل دور بالشراكة في انشطة ال صفية منهاا ورشات االكل مشاركة ب فالت وغيرها.
تقييم أثر:
في االستمارة التي است دثا هناك تجاوب من االهل وقد اظهرت نتائج علاى اال فاال لجهاة سارد
الق ة امام اال فال ومعرفة الشخ يات ومكان و مان التي تماا فيا الق اة – الكاتاب –الرساام
– ثم التعبير بالرسم.
 282فل في صفي ال  4و  5سنوات منهم  %87ا  244قر/و /ن في الرو اة اماام اال فاال
والمربية.
من الذين قراو  %67عرفو عنوان الق ة بشاكل جياد -معرفاة الكاتاب  %39 - %42عرفاو عان
الرسام –  %61عرفو الشخ يات  %52 - -عرفوا المكان والزمان –  %55سردوا بشاكل جياد
ورسموا احداث الق ة.
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بالشااكل العااام ت ساان فااي اللغااة عنااد اال فااال جاار/ة وثقااة بااالنف – تناااف ايجااابي – قاادرة علااى
التعبير -تطور في اللغة – فهام التسلسال المنطقاي لالحاداث – مهاارة االصاغاء والتركياز -معرفاة
خ ااائ الق ااة -الب ااث اليجاااد حلااول للمشاااكل ا قاادرة علااى االسااتنتاج اسااتخال او تغيياار
بالنهاية للق ة او االحداث -التعبير بالف ى.
 -8تدريب الكادر :
المخطط :
 متابعة ميدانية برج الشماليا صباح – متابعة مربيات شاتيال ا مريم تدريب شامل اعداد مربيات من برنامج الطفولة السعيدة  /اليسوعية /التعاون تاادريب حااول كيفيااة التعااا ي مااط ذوي ال ااعوبات التعلميااة /المتسسااة االوروبيااةللتطوير والدمج
 متابعة وحضور انشطة وتقييم للمربيات ا منسقة القسم مط المشرفاتالنشاطات:
متابعااة ميدان يااة تمااا خااالل العااام الدراسااي وكااان التركيااز علااى رو ااات صااور بمعاادل يااارة
اسبوعية اال في حاالت الضرورة  -اما مربيات رو ة شاتيال يتم متابعتهن مان قبال ماريم  .كماا
تما خالل المتابعة حضور انشطة داخل ال فور بهدر معرفة قدرات المربيات هذ المارة كاان
دور اكباار للمشاارفات حيااث تاام ت ااميم اسااتمارة بشااقيها التخطاايط والتنفيااذ علااى انااا تسااتخدمها
المشرفة عند حضورها اي نشا للمربية
شارك الكاادر خاالل الخطاة ب  10ورش حملاا  5عنااوين متنوعاة ماا باين ترباوي – صاعوبات
تعلمية والدمج –دعم نفسي .-تراوحا مدة الورش ما بين يوم واحد الى 20يوم ا اليسوعية
اما المنظمين لهذ الورش 2من قبل الجمعية 1 -من قبل التعاون مط الجامعة اليسوعية – 1هانادي
كاب 1 -جمعية مساواة -باال افة الى ورشات داخلية حول كيفية الت ضير
شمل التدريب كل الكادر بنسب متفاوتة لعدد االيام واالبر في الورشاتا
 في اليسوعية ا 6مربيات  2من الب –  4برج الشمالي تدريب شامل في عمل الرو ة المتسسة االروبية للتطوير والدمج  4من شاتيال  10ايام مط التقييم مفهوم االشرار التربوي  4مشرفات بما فيهن منسقة القسم  /اليسوعية. الهاندي كاب  4كوادرمن التطويرات الداخليةا
 متابعة وتركيز من المشرفات للمربيات الجدد وحضور متباادل لالنشاطة داخال ال افورا البداوي  -الت ضير اليومي
 مناقشة مراجط تربوية عامة وادارية ا شاتيالتقييم األثر :االبرز التدريب الشامل مع:
 اليسوعية من مشروع التعاون مهم جدا لماا تضامنمن موا ايط تربوياة متطاورة اموجدوة في جدول التدريب غيرت كثيرا مان مساتوى االداء لادى المربيااتا بنساب
متفاوتااة خاصااة انهاان مبتاادئات لااي لااديهن اي خباارة او خلفيااة تربويااة وماان خااالل
متابعتي لهن لم يمتلكن المهارة في االشهر االولى من التدريب.
 كما بر ت مالحظات لجهة االهتمام بالتدريب وااللتزام بال ضور تدريب المتسسة االوروبية للتطوير والدمج تما 10حلقات تدريب مط متابعة ميدانيةللمربيااات داخاال ال اافور ا وايضااا متابعااة االهاال فااي ورش خاصااة حااول كيفياااة
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التعا ي مط ال االت الخاصة من اوالدهم/هن فهو مهم لجهاة تمكاين الكاادر واالهال
في التعامل مط ال االت المختلفة.
حضور االنشطة ونتائجها ( تقييم المربيات)
العدد  18ا يوجد استمارة مف لة
مالحضات عامةا
 مربيات رو ة الباداوي  +مربياة فاي الباارد ا رانياا جمعاة لام تبار اي مالحظاةسلبية وممكن اعتبارهن من الدرجة االولى للقسم
 شاااتيال المالحظااات قياسااا بااالفترة الزمنيااة يمكاان تبريرهااا وهااذا يعك ا دور مشاارفةالرو ة في المتابعة.
عف في االلتزام في التوقيا الم دد لل ة-
 في كل المراكز بر تركيز على اللغة الف ى قياسا مط السنوات السابقة تركيز على اجابات كاملة عند توجي االسئلة لدى االغلبية -9التنسيق والتشبيك ونتائجها:
المخطط
بالعالقة مط المتسسات لي لدينا مخطط اذ ان التنسيق ياتي في اغلب االحياان حساب ماا تقتضاي
ال اجة لدى المتسسات االخرى الم لية او حسب خطط المتسسات الممولة ،ما عدا االنروا لدينا
حاجة بمتابعة اال فال لهذا مخططنا سنوي بالمتابعة للمدارس لمعرفاة مساتوى اال فاال وقادراتهم
ماارتين خااالل العااام الدراسااي  +يااارة اال فااال قباال انهاااء العااام الدراسااي للتعاارر علااى اركااان
المدرسة واال فال والمدرسين
االنشطةا
مط االنروا :
 تلقايا اال فاال اد الشاالل  4جرعاات  +متابعاة تطاور اال فااال تماا مارتين خاااللالعام مط استقبال ا فال الخم سنوات ل ضور نشا مدرسي والتعرر على اركان
المدرسة .ا جميط المراكز
انيراا
 صاايانة وتجهياازا رو ااة ع ال لااوة -باارج الشاامالي -شاااتيال -كااان لهااا اثاار ايجااابي علااىاال فال واالهل وراحة نفسية للكادر تسهل عملهن مط اال فال ا في شاتيال لم يتم االنهااء
من ال يانة لكن تم تجهيز ترباوي مان قبال انيارا وتام ت ويال مبلاغ التجهياز االداري الاى
الجمعية مفتر االنتهاء من قبل نهاية حزيران.
ال مود ا
 معاينااة وعااالج االساانان لال فااال تمااا فااي جميااط المراكااز  +تو يااط هاادايا ماان اليابااان-نشا ات تربوية مشتركة لال فال في بعك المراكز.
مط التعاون ا
اامن مشااروع الطفولااة السااعيدة تاام هااذا العااام العماال مااط رو ااة الااب – مكونااات
المشروع تدريب -صيانة – تجهيزات تربوية وادارية.
المؤسسة الدولية للتطوير والدمج
 مشروع تطوير العاملين مط اال فال والشاباب فاي التعاا ي ماط ال ااالت المختلفاة ،سيستمر  3سنوات تدريب ومتابعة من قبل اخ ائيين بالتعاون مط دار العناية .انتهى
القسم االول من التدريب تخلل متابعة ميدانية للكادر واالهل.
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مؤسسة مساوة:
 متابعااة اال فااال ذوي حاجااات خاصااة برفااد منشااطة لزيااارة رو ااتي شاااتيال – باارجالشمالي يومين في االسبوع ا ال نتائج حتى االن ولكن تم تادريب للكاادر ياوم حاول
الدمج على المستوى الم لي
صور  /مط الهيئة الطبية الدولية – االرثوذكسية – مركز نبيل بدران – رو ات نبط وااليمان
الشمال  /ال ق في اللعب cbr -هاندي كاب – متسسة كنفاني
 شاااتيال /متسسااة ال ااق فااي اللعااب -االنااروا مدرسااة وعيااادة -المتسسااات الم ليااة -انشطة مشتركة مط مراكز الفرع ا يوجد كشف
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الفئة المستهدفة :

الدراسات االجتماعية :
المباشرونا
في بداية العام الدراسي وصل عدد الذين تقدموا للتسجيل مان اال فاال فاي الرو اات  576فال.
واستقر العدد النهائي حتى اوائل  12ال 2014
ا  410فال  -مماا يعنااي ان مان تركاوا بعااد التساجيل وقبلا ممان كاانو فااي الرو اة  166فاال
السباب عدة تم رصدها ومن اهمهاا  %67انس بو بسبب رفط االشتراك  %16 -نقل سكن –
رفااط القسااط هااو الساابب الرئيسااي النسا اب اال فااال وهااذا مااا ادى الااى اسااتقبال ا فااال جاادد فااي
مجموعتي ال  4وال  5سنوات التي من المتر ان يكونوا مستمرين من العام الما ي
اما في الن ف الثاني من العام الدراسي ومط التاكيد على االهل بتسديد االشتراك تسرب  20فل
منهم  10في ع ال لوة.واستقر العدد في نهاية العام على  392فل .اختلفا االعداد وبقيا النسب
كما هي.
الجنسية:
مااان مجماااوع اال فاااال ا  340فلساااطيني بنسااابة  226 - %87لبنااااني  24 - %7مااان جنسااايات
/خرى%6
مانهم  111ناا ح مان سااوريا و 52فال مان مهجاري البااارد اللاذين يساكنون البركساات او بيااوت
مستاجرة
السكن ا  % 89داخل المخيمات –  % 11المدن والضواحي
المستفيدون غير المباشرون:
بلغ عدد االسر –344اقل من الخطة الما ية ب  15اسرة -يتاراوح عادد االفاراد فيهااا مان 5-3
←186اسرة بنسبة - %52
من  137← 8 – 5اسرة بنسبة  - %38من 8وما فوق ← 21اسرة بنسبة % 6
افراد االسر من االوالد دون االمهات واالباء كما ودون ا فال الرو ات بلغ 930
منهما  441ذكور – و 489اناث -من المجموع  %80ت ا ال  14سنة–  %20فوق ال  14سنة
و ط االمهات ا
 12منهن تعانين من امرا مزمنة واخرى مستع ية  12مطلقات 1-متوفية 53 -عامالت
خارج المنزل ما نسبت  %15من عدد االمهات.باالظافة الى بعك االمهات اللواتي تعملن في
بعك الرو ات وعددهن  12بنسبة  %2ا راجط جدول المهن
منهم 37عا لين عن العمل–
اما االباء ا منهم  4متوفين – 14يعانون من امرا
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عدد العاملين 300ما نسبت  %85من عدد االباء-
 %46منهم يعملون في اعمال موسمية متقطعة -وقد بلغا معدالت الدخل الشهري للفرد ادناها
25الف واعالها  400الف .حيث ان  %44يتقا ون ال د االدنى وما دون من هنا كانا
تقديرات الو ط االجتماعي  %50في و ط اجتماعي وسط  %35 -في و ط اجتماعي سيف.ا
يوجد كشوفات
المستوى التعليمي لهم/هنا واسباب التدني
االمهات←259بمستوى متوسط وما دون بنسبة - %76
االباء←266بمستوى متوسط وما دون بنسبة  %78من عدد االباء الموجودين
 %19من هذ العائالت استفادو من برامج الجمعية متلا شتون – م و امية – استماع –
عمل متقا –
 – 11النتائج غير المتوقعةا
االيجابياتا
 صاايانة وتجهيااز رو ااات ا ع ال لااوة – الباارج الشاامالي – شاااتيال ا انياارا ثاام اعااادةتاهيل ملعب رو ة ع ال لوة ا سقف مط تركياب لعباة كبيارة خارجياة بتكلفاة عالياة
تخطا ال  10االر دوالر
 تجاوب اال فال وانسجامهم في مشروع الق ة الجديد -وايضاا تجااوب االهال .حياثان  %87من اال فال قامو بدور المربية وقار/و ق ا اماام اال فاال بطالقاة وهام
سعداء بذلك.
 ال ول على  %90من مخطط االشتراك حيث ان مرتفط  %10عن العام السابق تجاوب عدد كبير من االهل التسديد حسب المخطط. التنسيق مط المتسساة االوروبياة للتطاوير والادمج وتادريب كاادر شااتيال حاول كيفياةالتعا ي مط دوي ال اجات الخاصة وايضا العمل مط االهل.
 تطااوير اسااتمارة التقياايم ماان المشاارفة للمربيااة والعماال بهااامط تطااوير بنااود الت ضاايرلالنشطة والتزام الكادر العمل بها وبارتياح
السلبياتا
 اقفال  3صفور اي ما يعادل رو ة وعلي انخفاا مخطاط اال فاال  66فال عانالسابق
 انخفا حجم القسم مط الفاء مهام وتسكير صفور نق اال فال للمجتمط الم لية فب اللغة ) ( Eفي كل رو ة
 الغاء قرار ا مربية مستقلة متخ اقالة بعك المربيات واستقالة اخريات ا 13والتعاقد مط جدد لي لديهن خبرةا 6 العماال بال اايانة بااالتزامن مااط وجااود اال فااال ادى الااى ارباااك فااي العماال وتااذمر مااناالهل لعدم وجود بيئة ص ية سليمة
 التناق المستمر في حجم القسم كما ونوعا ملفا للمجتمط الم لاي واالهالا فاان كناانج نا في اقناعهم برفط االشتراك ي عب اقناعهم بالتغيير الدائم بالمربيات اال خبارة
لديهن
االشتراكات:
مخطاااط االشاااتراك تااام علاااى  411ا فااال للعاااام الدراساااي  2015-2014ا  92.150.000ل ل
مو عين ايتم استيفائ على  3دفعات تنتهي نهاية اذار على الشكل التاليا
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ا فااااال نااااا حين  115فاااال – بمساااااهمة  50.000ل ل للطفاااال الواحااااد المخطااااط
 5.750.000ل ل – مسدد من 5.585.000ل ل بنسبة %97
مجتمااااط م لااااي  284فاااال بمساااااهمة  300.000ل ل للطفاااال الواحااااد -المخطااااط
 85.200.000ل ل – مسدد من 76.560.000ل ل بنسبة %90
ابنااااااء الكاااااادر  12فااااال بمسااااااهمة  100.000ل ل للطفااااال الواحاااااد – المخطاااااط
 1.200.000ل ل – مسدد من  1.200.000ل ل ل ل النسبة %100
مجموع المسدد ا 83.395.000ل ل  %90من المخطط العام .
اعفاااءات لالخااوة وبعااك ال اااالت االجتماعيااة بلغااا  2.625.000ل ل نساابتها ماان
المخطط %3
المتبقااي  6.230.000ل ل بنساابة  %7علااى  43فاال ماانهم  17حالااة تساارب فااي
الف اال االخباار ماان العااام الدراسااي.ا اعلااى نساابة ماان المتبقااي فااي ع ال لااوة اراجععع
الكشوفات المرفقة).

 اعلاى نساابة تساديد فااي بارج الشاامالي بعاد تااامين ميلاغ التبرعااات  -%98يليهاا الااب -%96ثاام مركاازي البااارد والبااداوي وشاااتيال  %93واخياارا االدنااى فااي ع ال لااوة
%72
 مالحظة ا مخطط العام الما ي يساوي العام ال االي باالرغم مان انخفااعدد اال فال اوهذا عائد الى رفط االشتراك

كبيار فاي

 ايضا التسديد بالمقارنة مط العاام الما ايا مرتفاط فاي جمباط المراكاز بنساب متفاوتاةوعلى مستوى القسم % 10
تراوحاا
 التزام نسبة من االهال بمخطاط التساديد فاي ا االباداوي – شااتيال – الاببين ال  % 68 – 51بعك التوقعات وبالرغم من التسرب الذي ح ل لهدا السبا
 البارد  - %37وع ال لوة  %31اما فاي البارج لام ت تساب الن معضام اال فاال مانالنا حين
المشاكل والصعوبات:
 عدم ثباتية الكادر  -حركة مستمرة في الدخول والخروج وبشكل جماعي ال يراكم خبرات
 الت ادي الكبياار ا ا كااادر غياار متهاال -االسااتعداد الشخ ااي ااعيف – ال ا االنسااااني
والو ني واالجتماعي عيف
 دروس اللغة تاخد وقا ا ول ساعة ون على حساب انشطة – عدم جدوى تباادل اللغاة
حيث عكسا عدم التنسيق الجاد بين المربيات المعنيات
بين المربيات ا الب
 وعدم استقاللية الرو ة _ البارد.
 الدروس المستفادة : متابعة العمل والتعمق مشروع الق ة على االهل واال فال متابعة العمل مط االهل باآلليات المتفق عليها متابعة حضور انشطة من القسم داخل ال فور ومط المشرفات ا تقييم اقامة ورش موسيقى لكادر القسم وورش ال فال رو ات الشمال13

 تامين كادر مساعد في كل رو ة لتخفيف الضغط عن المشرفات التركيز على مخطط اال فال في كل صف الغاء االنشطة المتفق عليها من كتب اللغاة االنكليازي  +الغااء الجازء الراباط للخماسنوات +الغاء كتابي االنشطة للعربي  4سنوات واالبقاء على القراءة والكتابة.
 التوجهات والتوصيات:توجهات عامة
 متابعة مشروع الق ة مط االهل واال فال  /رصد داخل ال ف التركيز على المربيات الجدد والمشرفات ا صيدا والبرج الشمالي مط متابعة ميدانيةحول اهدار وانشطة الدمى والق ة من قبل القسم
 متابعة العمل مط االهل باآلليات المتفق عليها اتامين العاب داخلية  /البارد التركيز بالمتابعة على البرج الشمالي –ع ال لوة ا صباح  +-شاتيال ا مريم التركيز على تسديد االشتراكات ب سب المخططروة تامين كادر مساعد في كل رو ة
 النظر في الرواتب ت ديد االجا ة في تمو - تطوير الكادر في اللغة االنكليزي -الكمبيوتر متابعة التدريب مط المتسسة االوروبية للتطوير والدمج  /شاتيال – وا افة ع ال لوة ان استمر التنسيق مط التعاون  /التركيز على رو ة شاتيال. المتابعة المستمرة للمربيات مان القسام والمشارفات علاى ان تنااقا شاهريا فاي القسامي سب نتائج االستمارة.
خاص للمراكز:
 البارد /دهن الرو ة  +تامين بعك االلعاب التربوية -البداوي /تبليط مساحة امام ال ف تم بناءها من قبل التعاون +قم مقاعد لالدارة
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