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مقدمة عامة
واقط بيئة العمل:
في  1949/12/8انشئت منظمة االما المتحدة ا االنروا الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،
على اثر نكبة عام  ، 1948عملت كهيئة انسانية تقدم المعونات لحين عودتها الى ارضها.ومن
اها هذه الخدمات التعليا والطبابة باالضافة الى التشغيل.
اليوم ويعد حوالي  68عام بدأت بالتراجط تاركة شعب بكامله يواجه مصيره بنفسة .بانهاء عملها
تدريجيا فبدأت بتقليص الخدمات الطبية والتعليمية.
في القطاع التربوي:
 تقليل عدد الشعب ودمج الصفوف وجمط اكتر من  50طالب في الصف الواحد. اقفال  20مدرسة تلويح بوقف التعليا الثانوي تجميد التوظيفات – تقليص عدد الموظفين يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة تقليص الخدمات الصحية بكافة مكوناتها.لما كان العلا هو المكون الرئيسي في بناء مجتمط ناجح ومزدهر كيف سيكون عليه هذا المجتمط
اذا تخلى عنه المرجط االساس في قضيته ؟
حتما سيكون له انعكاس سلبي من كافة النواحي واهمها صحي وتربوي.على المستوى التربوي
وربطا برياض االطفال لا تكن االنروا تولي اهتماما بهذه الفئة العمرية وكانت محصورة
بالمؤسسات االهلية  .لكن اذا كانت رياض االطفال تعمل على بناء قدرات الطفل لتهيئته الى
المدرسة  .سؤال يطرح نفسة اين هي هذه المدرسة وما هو مستواها ؟ اذا كانت بالشكل الذي
يحكى عنه
ايضا ومط وقف الخدمات الصحية كيف سيكون عليها حال االطفال؟اذا كنا نعمل على نهج
شمولي تكاملي؟
 .من هنا علينا كمؤسسات /مجتمط مدني بكل فئاته  /لجان شعبية  /فصائل الضغ على االنروا
والدول المانحة للتراجط عن قرارها .الن هذا حق الشعب الفلسطيني لحين عودته الى ارضه.
وضع القسم
 مااا ال القسااا يعاااني ماان مشااكلة عاادم اسااتقرار الكااادر بااالرغا ماان انخفاضااهاعن العااامالماضااي حي ا تااا مغااادرة  6كااوادر ا ع الحلااوة – شاااتيال 4ماانهن بشااكل مفاااج دون
انذارمسبق
 كذلك صعوبة ايجاد الترشيحات ا بيروت وان وجدن يكن دون المستوى المطلاو وانكاان جامعيااات ال يقاابلن بالراتااب وان قاابلن يكاان بهاادف اكتسااا خباارة ويتااركن عنااد اول
فرصة لهنا اشكالية يجب التوقف عندها على مستوى الجمعية
 ما ال اقبال االطفال النا حين في المخيماات با ديااد باالرغا مان اتوجاه العدياد الاىالهجاارة لمااا تشااكله الروضااة ماان بيئااة امنااة يحظااى فيهااا الطفاال بالرعايااة واالهتمااام
ووجود المساتلزمات التربوياة التاي يفتقادها .حيا تاا تساجيل  127طفال مرتفاط عان
العام الماضي  13طفل
 توقف الدعا لالطفال النا حين من قبل التعااون مماا دفعناا الاى ياادة المسااهمة مانهاالى  150الف بدل  50الف العام الماضي
 -ما ال عدد االطفال للمجتمط المحلي منخفض باستثناء شاتيال
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 استمر التنسيق مط التعاون في تاهيل وتطوير قدرات المربيات وهذه السنة تا العمالعلى روضة شاتيال حي تا رفاد  5كاوادر الاى اليساوعية ا4شااتيال–1نهار الباارد -
احداهن نصف تدريب ا شاتيال ومط المؤسسة االروبية للتطوير والادمج فاي تطاوير
قدرات المربيات اشاتيال -ع الحلوة
أبرز التغييرات :
على مستوى البرنامج:
 استمرار العمال بمشاروع القصاة ماط االهال واالطفاال عبار اساتمارة ا العاام الثاانيتعكااك كيفيااة الح اوار بااين االم والطفاال بعااد قرائتهااات ماادى مسااتوى المعااارف لاادى
الطفل وقرائتها داخل الصاف اماام االطفاال وقاد القات تقيايا مان قبال االهال وتحساين
اداء الطفل لما تعكك من تطوير قدراته والثقة بنفسه وقد القت نجاحا بين المستفيدين
ا اهل – اطفال
على مستوى الكادر وهيكلية القسا:
 انخفاض عادد الكاوادر لجهاة المغادرةقياساا بالسانوات الساابقة 6:مربياات علاى مادارعام  2015دراسي 2016-في الروضات التالية:
 شاتيال  -3ع الحلوة  –3منهن  1تقييم – و 4اسباب شخصاي  1 -عمال يام مسسسااخرى بسبب الراتب
 تعياااين ساااهام طعماااة مشااارفة لروضاااة بااار الشااامالي بااادل اساااماء العلاااي وتعيااايناالخيرةمربية لصف الخمك سنوات
 تعيين  3مربيات جدد لروضة شاتيال بدل الكادر المستقيل في تمو 2015 تعيين مربية في ع الحلوة بدل هبة الموساى التاي ساافرت دون تبليا فاي شهرتشاريناول  2015ت مربية بدل ينات التي تا تكليفها باالشراف.ثا استقالة االخيرة وتعيين
اخرى وبهذا فان عدد العامالت في القسا  18 :مربية 6 -مشرفات – منسقة للقساا ت
عامالت النظافة عدد 6
على المستوى المالي واالداري
 انخفاااض االطفااال عاان المخط ا للمجتمااط المحلااي 88 .طفاال ا مسااتمر ماان العااامالماضي
 -صيانة وترميا روضة شاتيال ا مشروع انيرا

 -1خط عمل عام دراسم 2016 –2015
-

افتتااااح الروضاااات بااادءا مااان  2015/9/1والتحضاااير للعاااام الدراساااي ماااط اساااتكمال
التسجيل
بدء العام الدراسي في النصف الثاني من ايلول – تامين الكتب والمراييل.
البدء بالرنامج التربوي وتنفيذ مخط البرنامج المنهجي بمحاوره ال 9
المحافظة على تسديد مخط االشتراك نهاية اذار كحد اقصى
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حرك التسجيل :
المخطط :
مخطااا عااادد ا طفاااال 384طفااال مااان  3فئاااات عمرياااة 6 – 5 – 132←5 - 4 –120←4 -3
←132

النشاطات :

 العدد الفعلي في نهاية العام 405طفل3 :سنوات – 4 / 121سنوات –136 5سنوات –148
 مجموع الذين وفدو الى الروضات للتسجيل في بداية العام الدراسي  538:طفل ثبتمنها  423حتى شهر  2015 -/ 12تسر منها  19في الخطة الثانية منها  12من
النا حين-
 وانتهى العام الدراسي مط  405ايوجد لوحة مفصلة منها  115طفل نا ح بنسبة %28من العدد الفعلي الحالي -عدد اطفال المجتمط المحلي  290طفل–
 بالمقارنة مط المخط  384والتي من المفترض ان يكون من المحي يكون النقصا 94طفل.
 -2بالمقارنة بين المخط والفعلي لجميط االطفال  /الزيادة  21طفل

 -3البرنامج التربوي :
المخطط :
نشاطات منهجية \ غير منهجية
البرنامج التربوي المنهجي تساعة محااور ل تساعة اشاهر مان ايلاول  2015حتاى حزياران 2016
وكل محور له اهدافة العديد من االنشطة مفصلة بالخطة شهريا على مدار العام الدراسي
 ايلول /الطفل والبيئة والروضة تشرين اول /الطفل وبلده وفصل الخريف تشرين ثاني /الطفل والعائلة والمحي كانون االول /الطفل والطبيعة وفصل الشتاء كانون الثاني /الطفل والمهن شباط /المواصالت اذار /الطفل واالم وفصل الربيط نيسان /الطفل والحيوانات ايار /الطفل – المخيا –النكبة –التراث حزيران /الطبيعة وفصل الصيف من خالل هذه االنشطة يتا العمل على اللغة عرباي وانكليازي ورياضايات ونشااطاتحسية وذهنية
مالحظ  /لكل من هذه المحاور انشطة تهدف لتطويرات /لغوية /ذهنية وحسية/جسدية /اجتماعياة/
فنياة وابداعياةو وايضاا انشاطة المنهجياة تاااتي حساب النشااط وحاجاة االطفاال ورغباتها وموائمااة
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الظ اروف واهمها:مساارح الاادمى -رحااالت ونزهااات تعلميااة وترفيهيااة -مشاااهدات و يااارات فااي
المحي  -مشاريط تنفذ بشكل جماعي داخل الروضة
النشاطات :
المنهجي :
 عرض مسرحيات فاي جمياط المراكاز +عارض اشارطة فياديو حاوار ومناقشاة حاولاالهداف
 ورشااات تحضااير اكاال وحلويااات لتعزيااز الخضااار والفواكااه والحبااو حسااب نااوعالنشاط -مط صنط حلويات
 احتفاااال االضاااحى  -احتفاااال المااايالد وراس السااانة -المعلاااا –عيااادي االم والطفااال –احتفاالت نهاية العام وتخريج صفوف التمهيدي وتو يط بطاقات التقييا
 رحالت ونزهات الى االطفال نشاطات الياوم العاالمي لحماياة الطفال مان االساتغالل والتاي اساتهدفت  591مساتفيدمنها  88اطفال  12– 6في روضات الشمال – 95من االهل – 408روضات
 االنشااطة تمحااورت حااول  :العنااف /االسااتغالل /مصااادر العنااف /دور االطفااال فاايحماية انفسها/هن -دور االهل في حماية اطفالها/هن – رسا – مسرح دمى – امااكن
االستغالل – من ها المستغلون –كيف احماي نفساي – الحقاو – التحار –ا يوجاد
تقرير مفصل
 في البرنامج الوطني /رسائل لالهل للمشااركة بالنشااط داخال البيات  - +نشااط رالزيتااااون  /العااااا تعااااارف حااااول القاااارى واالقضااااية علااااى مسااااتوى الصااااف ثااااا
الروضةتتبادل لاوائح ماط الروضاات االخرى.حضاور مسانين للروضاة او ياارتها
في البيت من قبل االطفال.
 يوم الطفل الفلسطيني – يوم التضامن مط الشعب الفلسطيني بمشاركة بعض االمهات تنظيا استعارة القصص من قبل االهال علاى ان تكاون مارتين فاي االسابوع علاى انتقرأ من قبل االهل على مراحل وعلى الطفل بعدها االجابة على بعاض االسائلة التاي
تضاامنتها القصااة وماان ثااا سااردها فااي الصااف امااام االطفااال حيا تااداور  275طفاال
بالقراءة امام االطفال

االنشطة المنهجية:
 الخطة التربوية لبرنامج  -الخمك سنوات -برنامج  4سنوات– 3سنواتا نفذ بالكامل – بالرغا من المشاكل االمنية التي واجهتنا في ع الحلوة وادت الى غياا االطفاال لفتاراتعن المركاز مماا اضاطر الكادرباذل جهاد للتعاويض عبار االنشاطة الالمنهجياة باالتركيز
على صف ال  5سنوات لكن في ال  4سنوات تا تنفيذ  %86من برناامج اللغاة العرباي ا
 19حرف من اصل 28
تقييم األثر :
تقييا ا طفال
التقييا التربوي ا مقارنة بين الفصل االول واالخير انخفاض الوس وارتفاع الممتا
النمو االجتماعي:الممتا  - %35الوس -%40النمو اللغوي :الممتا  - %32الوس %15
النمو الذهني :الممتا  - %16الوس  - %14النمو الفني  :الممتا  - %35الوس %12
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النمو الجسدي:الممتا  - %38الوس  -% 12التقييا العام :الممتا  - %33الوس %14
 ففااي النمااو االجتماااعي /كااان واضااح لاادى االطفااال  /المبااادرة -تقباال االخاار – التفاعاالوالمشاركة – وانهاء ظاهرة الخجل
 اللغاوي /تحسان النطاق واللفاظ الصاحيح -قاادرة علاى التهجئاة – تعبيار بالفصاحى –سااردقصص – اكتسا مفردات
 الذهني  /قدرة على التفكبر واالبداع -اكتشاف الهدف – التحليل -الرب ماط انشاطة ساابقة– سرعة في التطبيق.
في االستمارة التربوية والتي تتا تعبئتها بالشراكة ماط االم هاي اساتطالع حاول قادرات الطفال ياتا
تعبئتها مرتان خاالل العاام الدراساي /مارة بعاد مضاي  3اشاهر مان العاام الدراساي واخارى قبال
انتهاء العام
من ابر البنود الدالة على شخصية مستقلة ونمو ذهني في االستمارة ا التربوية:
 %99يحبون الروضة %82 -يقومون بزيارة اقرانها خار الروضة-
%87يرددون االناشيد التي تعطاى فاي الروضاة %77 -يقوماون بتقلياد المربياة %81 -يساردون
القصااااص التااااي تعطااااى لهااااا % 86-يتحاااادثون عاااان التغيياااارات التااااي تحاااادث فااااي الروضااااة-
%85يسااتطيعون الااذها الااى الاادكان بمفااردها %90 -ماان االطفااال لديااه القاادرة علااى اختيااار
مالبسها بانفسها -ا يوجد استمارة -
المشاكل السلوكي التم ظهرت خالل العام وتم العمل على معالجتها:
عدد االطفال  221طفل ما نسبته %52من عدد االطفالا مرتفط  %1عن العام الماضي
 %23منها/هن وعددها  51لديها مشكلة في مسكة القلا تحسن منها  %78بشاكل جياد– %15
وعددها  33طفل بط في االستيعا  %48منها تحسن بشكل جيد-
  %34مشاكل النطق وعددها  56طفلا تاتاة مخاار الحاروف لفاظ غيار ساليا  ...تحسان مانها %59بشكل جيد -ا راجط الجدول الخا
الحاالت التي تعتبر مرضية وليك عرضية  42تا رفدها /هن الى اخصائيات مو عين كالتالي:
 البداوي17 /تمت متابعتها من ال –cbrعدم انظباط – نطق -حركة ائدة - البارد– 1 /نطق مط ب ء استيعا ا cbr  6بر الشمالي عدوانية – افراط حركي – ضعف تركيز ا المساواة شاااتيال 9 /اطفااال تااتا متااابعتها ماان قباال اخصااائيات  2مساااواة و iecd 7مشاااكل نطااق –استيعا بطي – عنف
 ع الحلوة  –3عدم انظباط – نطق – ب ء استيعا iecd الاابص  –6 :عنااف -با ء اسااتيعا – عاادم تركيااز – افااراط حركاايا اخصااائية النجاادة -المراة الخيرية
في العام الماضي تا تخريج  124طفل الى مدارس االنروا تمت متاابعتها/هن هاذا العاام وهاا فاي
الصف االول اساسي واتت النتائج على الشكل التالي:
الرياضيات  %62 :كانت عالماتها للفئة الممتا ة بين – 60/ 60 – 51
االنكليزي  %43 :كانت عالماتها للفئة الممتا ة بين – 60/ 60 – 51
في اللغة العربي  %45 :كانت عالماتها للفئة الممتا ة بين – 60/ 60 – 51
اما في تفاضيل المراكز :
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الرياضيات االعلى  :بر الشمالي - %79البص والبداوي - %75
االنكليزي /االعلى بر الشمالي %63
العربي االعلى /بر الشمالي %53
 دائما االعلى في الرياضيات على مساتوى المراكاز او القساا .فاان دل هاذا علاى شاي انمااياادل علااى نتااائج البرنااامج فااي تطااوير القاادرات الذهنيااة لاادى االطفااال .بحيا ان اللغااة ال
تكتمل عند الطفل مط نهاية سن الروضة بل تتعداها الى سنوات الحقة .
 نشير ايضا الى ان  5اطفال في بر الشمالي تا اعفاائها مان االمتحاان النهاائي لتفاوقها-منها  2من النا حين.
من مجموع االطفال لدينا  38طفل نا ح في  5مراكز ماا عادا شااتيال %61 -مانها ممتاا ين فاي
الرياضيات –  %23في اللغة االنكليزي –  %42في اللغة العربي
اعفاء  2من االمتحان النهائي في بر الشمالي.ا مرفق كشف خا
العالق مع األهل :
المخطط :
لقاءات \ ورشات \ نشاطات \ يارات ا أمهات – آباء – مواضيط
 لقاءات لجان عدد 18منها  3في كل مركز لقاء تربوي عام عدد 18منها  3في كل مركز سياسة الحماية حسب الحاجة لالمهات الجدد تعلا نش حسب الحاجة لالمهات الجدد ورشات حول كيفية استخدام القصة وكيفية سردها لالمهات الجدد مشاركة االباء في االنشطة  %30على مدار العام مشاركة االهل باالنشطة الصفية مرة لكل ام خالل العام اسااتقبال االهاال السااتعارة القصااة مااط التركيااز علااى كيفيااة قراءتهااا ومناقشااة الطفاالبالمضمون قبل ان ياتي الى الروضة
 اعطاء فرصة لكل طفل في صفي  4و 5سانوات لقاراءة القصاة اماام االطفاال ا لعابادوار
 يارات لالطفال يارة تربوية لكال طفال وتعبئاة اساتمارة مارتين خاالل العاام حاولاثر البرنامج على الطفل من وجهة نظر االهل.
النشاطات :
اللقاءات:تا خالل العام الدراسي 92لقاء متنوعين صحي – تربوي اجتماعي مرتفط عان المخطا
 20لقاء ويعود هذا االرتفاع لتفيذ برنامج العنف حول العمل مط االهل
في تفاصيل المراكزالنواقص:
 ع الحلوة  /حول سياسة الحماية تا اشراك بعض االمهات في لقاءات برنامج المراة شاتيال  /لقاءات االحياء لا تتا لسببين :انشغال الكادر كل ايام الجمعة في اليسوعية تحداثة الكادر -نشير الى انه المشكلة في شاتيال الطفال المجتمط المحلي
 البداوي  1للجان االهل البارد 1 /تربوي –  1تعلا نش البص 1 /للجان و  1لالحياء بر الشمالي  1تربوي –  1تعلا نش 2 -للجان المجموع  4لقاءاتشارك في هذه اللقاءات 346ام بنسبة  %98من عددهن –  30من االبااء بنسابة  %9شااركو فاي
 3لقاءات
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 حي لا يكن حضور نهائي لالباء في  3مراكز وها :شاتيال – ع الحلوة – بر الشمالي كما كان مشاركة من المحي من اللواتي ليك لديهن اطفال في الروضة وعددهن 181الزيارات التربوية:
 لزيارة االطفال في منا لها/هن عدة اهداف منها تربوي يتا خاللها تعبئة استمارة مطاالم تتضمن اسئلة تعكك قدراته الذهنية والتربوية واللغوية والجسدية
 يارات اجتماعية لتمكين التواصل االجتماعي بين البيت والروضة و يارات المتابعة لمتابعة القضايا التربوية واالجتماعيتاا خااالل العااام الدراسااي  1593يااارة  :منهااا  %53ياااراة تربويااة لتعبئااة اسااتمارة  852يااارة
طالت جميط االطفال يارتين لكل طفال خاالل العاام  %4 -ياارات اجتماعياة  57ياارة250 -
يارة متابعة اشاتراك  - %16متابعاة مرضاية  225ياارة  209 - %14ياارة للتساجيل %13
من مجموع الزيارات اارتفاع ملحوظ في متابعة التسجيل في نهر البارد ؟؟ .
يالحظ جهد اضافي علاى الكاادر فاي متابعاة الزياارات المنزلياة باالرغا مان التركياز فاي الجامعاة
اليسوعية على الغائها باعتبار انها من مسؤولية االخصائية االجتماعية
وبمااا اننااا ال نملااك فااي مراكزنااا اخصااائيات مسااتقالت لعماال الروضااة  ،اكاادنا علااى التخفيااف ماان
الزيااارات االجتماعيااة – امااا بالنساابة لزيااارات التسااجيل ومتابعااة االشااتراك فهااي مهمااة المشاارفة
وعليها متابعة اليات مختلفة لهذا الموضوع.
حضور االنشطة:
  %99من االمهات ا  352حضرن الى الروضة لحضور االنشطة وشاركن 942نشاط منهجي داخل الصف
  %27من االباء ا  93حضروا وشاركو في  131نشاط تتدنى مشاركة االباء في :شاتيال – بر الشمالي  -ع الحلوة -
.
مشروع القصة والقراءة:
يستهدف هذا المشروع االهال واالطفاال علاى حاد ساواء ومان اهمهاا :تطاوير مهاارة القاراءة لادى
االهاال – اعطاااء فرصااة للجلاوس مااط الطفاال االسااتماع والحااوار -بالنساابة للطفاال يااتعلا ماان خااالل
القصة :اجتماعيات -لغاة -رياضايات – التمااهي باالفضال فاي الحيااة االجتماعية.وقاد عملناا علاى
تطااوير المفهااوم لاادى االهاال ليكونااو اكتاار جديااة فااي متابعااة الطفاال ،كمااا عملنااا علااى تطااوير دور
المربيات في متابعة الطفل داخل الروضة من خالل استمارة يتا تعبئتها بمشاركة الطفل واعطاءه
فرصة لرواية القصة
  %98مااان االمهاااات ا 344حضااارن الاااى الروضاااة واساااتلمن قصاااص وقرأنهااااالوالدهاان ماانهن ماان اسااتلمت اكثاار ماان ماارة عاادد القصااص المسااتعارة ماان االمهااات
 1194قصة
  %26من االباء ا 91حضروا الاى الروضاة واساتلموا قصاص وقرأوهاا الوالدهااوبناتها  141قصة ا االعلى في البداوي
 ايضااا امهااات اطفااال ماان المحااي عاادد  46حضاارن الااى الروضااة واسااتلمن 63ماانقصص وقرانها الوالدهن منها اطفال المدارس
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تقييم أثر:
في االستمارة التي استحدثت هناك تجاو من االهل وقد اظهرت نتائج علاى االطفاال لجهاة سارد
القصة امام االطفال ومعرفة الشخصيات ومكان و مان التي تمت فيه القصة
 % 96من االطفال استلمو قصص وقراوها في الصف امام االطفال عاددها /هان  275مانها مان
قرا اكثر من مرة
  %73من القارئين سردو/ن بطريقاة جيادة %56 -عباروا بالرساا بطريقاة جيادة –%61عرفو المكان %52 -عرفو عان الزماان –  %64سامو الشخصايات – %44عرفاوا عان
الكاتب %36 -عرفوا عن الرسام الاذي وضاط صاور القصاص %73 -عرفاوا عان اساا
القصة ا مرفق كشف
 تطور عند االطفال في  -احترام الكتا والمحافظة عليه –فها لمضمون القصة واالخذ بهكهدف تربوي وليك للترفيه فق  -.االهتمام عند الطفال باساتالم كتاا – عالجات الحركاة
– االنضباط – الخوف – الخجل – القدرة على التعبير – القادرة علاى اضاافة تفاصايل او
تغيير في النهاية – تطوير ثقافة الطفل من خاالل المعاارف المكتسابة خاصاة فيماا يتعلاق
 /المؤلااف /الرسااام  /الشخصاايات  ....تغيياار فااي ساالوك االم تجاااه اقصااة والعالقااة مااط
الطفل.
 االم تاخذ قصص الطفالها في المدارس -4تدريب الكادر :
المخطط :
 تاادريب شااامل اعااداد مربيااات ضاامن برنااامج الطفولااة السااعيدة  /اليسااوعية /التعاااون/شاتيال ت مربية من البارد
 تاادريب حااول كيفيااة التعاااطي مااط ذوي الصااعوبات التعلميااة /المؤسسااة االوروبيااةللتطوير والدمج )شاتيال – ع الحلوة
النشاطات :
تا خالل العام الدراسي15ورشة متنوعة ما بين تربوي – صعوبات تعلمية والدمج –دعا نفساي.-
مفهااوم االشااراف التربااوي – وظااائف الاادماا ..ال ا  -تراوحاات ماادة الااور مااا بااين يااوم واحااد
الى22يوم ا اليسوعية البعض شاركن في  4ورشات -
اما المنظمين لهذه الور  2من قبل الجمعية3 -من قبل التعاون مط الجامعاة اليساوعية – 2هانادي
كا  1 -جمعية مساواة -iecd 2 -االنروا
عدد المشاركات من كل القسا  – 23منها  15مربيات –  6مشرفات – منسقة القسا – و متطوعة
واالبر في الورشات:
 االبر في التدريب  :اليسوعية وقد تا تخريج  16بين مشرفة ومربية التربية الدامجة مط المنظمة االوروبية للتطوير والدمج ا يوجد لوائح وكشف ملخصمن التطويرات الداخلية:
 خااالل عطلااة الماايالد وراس الساانة تماات ور داخليااة فااي كاال المراكااز حااول التفكيااراالبداعي تراوحت من يوم الى يومين في بعض المراكز.
 متابعة وتركيز من المشرفات للمربيات الجدد وحضور متباادل لالنشاطة داخال الصافوف ورشة حول سياسة الحماية واعالن االلتازام -تعرياف بالمؤسساة -الوصاف الاوظيفي –اخالقية المهنة -/البدء بتطوير المربيات حول الدمى شاتيال
 البص /حول الصعوبات التعلمية  /التوحد – االفراط الحركي9

 البداوي /ورشة حول الدمى  /تصنيط وتجديد ع الحلوة  /صنط وسائل ايضاح البارد  /ورشة حول العالقة مط االهل – انشطة حسي حركي ا من تدريب اليسوعيةتقييم األثر :
 تاادريب اليسااوعية ساااها فااي تمكااين كااادر شاااتيال كمبتاادئات فااي العماالا فهااا حااولالروضاة -العالقااة ماط االهاال – اصاول الزيااارة لالهال  -وخفااف مان الضااغ علااى
المشرفة نوعا ما
 تدريب المؤسسة االوروبية للتطوير والدمج تمت  7حلقات مط ايام متابعة فهاو مهاالجهة تمكين الكادر في التعامل مط الحاالت المختلفة /متابعة لالطفاال مان االخصاائية
النفسية من قبلها – رفد االسماء لالنروا مط نبذة عن وضط كل طفل للمتابعة في العام
المقبل
 ميزة القسا بنقل الخبرة فورا بعد اي ورشة خارجية  ،فكان لورشاة التفكيار االباداعيالتي تمت من قبل المشاركات لكادر المراكز تاثير ايجابي فاي تطاوير المعاارف لادى
المربيااات خاصااة فااي ح ا االطفااال علااى التفكيرواعطااائها فرصااة للتعبياار وابتكااار
المعلومات واضافة التفاصيل
استخالصات تقييم المربيات
تمت عملية التقييا خالل العام الدراسي بزيارات متكررة من القسا وبمتابعة يومية من المشرفات
كل منهن عبر استمارة متابعة ا حي كان لهن دور اكبر هذه المرة
بعد اكتر من يارة لكل مربية وحضور اكتر من نشاط تمت مناقشة االستمارات وتا التوافق على
االستخالصات التالية:
بالعام ال مشكلة في التحضير بحسب الخطوات المتفق عليها والوسائل المالئمة لها.
اما توظيف الوسائل في عملية التعلا التقدير وس ل 2من  18مربية
دقة المالحظة وفها االطفال مساعدتها واشراكها وحثها على ايداء افضل  3وس و  1ضعيفة
من اصل 18
حول توجيه االسئلة المفتوحة التي تساعد الطفل على التفكير  5وس من  3 – 18منهن في ع
الحلوة -.اما التركيز على االجابة الكاملة  10وس منهن  1ضعيفة بينما العام الماضي كانت
المشكلة لدى الجميط تقريبا
العدالة في تو يط االسئلة واعطاءه الوقت للتفكير  2وس من اصل18
شد انتباه االطفال  2وس –  2ضعيف
اللغة المحكية :وهذه المشكلة نعمل بجهد عليها من السنة الماضية وما قبلها –  6وس
قدامى –  4جدد.

منهن 2

اما فيما يتعلق بتحديد الوقت للنشاط وااللتزام به المشكلة لدى الجميط ولها مبرراتها  :كترة عدد
االطفال  -والحر على التطبيق مط الكل مط عدم وجود مساعدة  -ضرورة التماشي مط
االضعف واالقل قدرة لينجز عملة.
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اما اذا دخلنا في كل مركزنجد ان :
 البداوي المشكلة ابدا-
 البارد /اخفاقات لدى مربيتين احداهن قديمة -مشكلتها في اللغة والتخاطب مط االطفال.
 البص  /مشكلة لدى المربية سماح حي انها للعام الثاني وما الت على حالها ال قدرة
على ضب االطفال فوضى داخل الصف – ضعف في االداء
 بر الشمالي /الكادر جيد مط تفاوت بالقدرات لكن في تطور واضح عن العام الماضي
منهن  2جدد
 ع الحلوة /مشكلة الروضة عدم االسقرار هذا العام حي تركن مربيتين ومشرفة خالل
العام الدراسي الحالي -حاليا  3منهن  2جدد احداهن منذ حوالي ال  3اشهر لديها ضعف
بالعديد من بنود التقييا تمت جلسة معها على ان تعطى فرصة خالل الفصل االول من
العام الدراسي المقبل -ايضا مشكلة لدى مربية قديمة في اللغة والتخاطب مط االطفال اذ
تركز على لغة عامية محكية في الحياة العادية.
 شاتيال 3 /مربيات جدد بدأن مط افتتاح العام الدراسي وخضعن لتدريب اليسوعية مط
متابعة يومية من قبل مريا كان لهما دور في سرعة امتالكهن مهارة العمل وحسن
االداء -قياسا بالفترة الزمنية ان االخفاقات مبررة لكن بالعام لديهن االستعاد للتطور
تربويا -المربية سمر دبدو المشكلة في شخصيتها حول تعاطيها مط فريق العمل لا تكن
تتقبل المالحظات -تصرخ وتفتعل مشاكل تمت جلسة مط لجنة المركز بحضور منسقة
البرنامج -بعدها بدأت تخف المالحظات.
استخالصات عامة:
 االستغناء عن سماح في البص والتفتيش عن بديل من االنا الموضوع نوقش مط منسقةالفرع
 المربية اية العوض في ع الحلوة اعطائها فرصة حتى الفصل االول من العام القادم متابعة المالحظات على المربيات بحسب الجدول من قبل المشرفات والتركيز على اللغةمط وقفة جدية امام جو فين في البارد و شفيقة في ع الحلوة لناحية اللغة

 -5التنسيق والتشبيك ونتائجها ( :مريق كشف )
المخطط
 متابعة التنسيق ماط التعااون فاي برناامج الطفولاة الساعيدةت المؤسساة االوروبياة للتطاويروالدمج
االنشط :
مط االنروا :
 اسااتقبال االطف اال التمهياادي فااي كاال الروضااات لقضاااء يااوم دراسااي مشااترك مااط االول
اساسي
 اصالح البنى التحتية محي روضة ع الحلوة
 استقبال المشرفات مرتين خالل العام لمتابعة وضط االطفال في المدارس
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الصمود :
 معاينة وعال االسنان لالطفال تمت في جميط المراكز ت لقاء لالمهات: Cbr
متابعة  15طفل لديها/ن مشاكل نطق والبعض حركة ائدةت تدريب مربيتين/البداوي
مط التعاون :
 ضاامن مشااروع الطفولااة السااعيدة تااا هااذا العااام العماال مااط روضااة شاااتيال– مكوناااتالمشاروع تاادريب -صاايانة – تجهياازات تربويااة تتشاكيل لجنااة فااي شاااتيال بمسااؤولية
النجدة النشطة مشتركة مط االهل واالطفال ا مط الصمود  -حي تا  3انشطة كبيرة
لالطفال و 3لالهل
المسسس الدولي للتطويروالدمج
مشاروع تطاوير العااملين ماط االطفاال والشابا فاي التعااطي ماط الحااالت المختلفاة  ،سيسااتمر 3
ساانوات تاادريب ومتابعااة ماان قباال اخصااائيين بالتعاااون مااط دار العناية.الباادء بالمرحلااة الثانيااة مااط
روضة شاتيال بمشاركة مريا ولكن المربيات لا يستطعن المشاركة لتزامنها مط تدريب اليسوعية
– اضافة ع الحلوة مرحلة اولى  .تمت  7حلقات تدريب ومتابعة  3اطفال ذوي صعوبات تعلمية
ومتابعة مط االهل ت تقديا العا تربوية
لقاءات مط االهل حول الصعوبات التعلمية والمشاكل السلوكية
مسسس مساواة:
 متابعة االطفال ذوي حاجات خاصة برفاد منشاطة لروضاتي شااتيال – بار الشامالييوم في االسبوع ت تقديا العا تربويةتلقاء مط االمهاتا البر
ابر نتائج التنسيق على مستوى المراكز:
صور /البص –/مركز نبيل بدران – تدريب مربية – روضات نباط وااليماان /انشاطة مشاتركة –
مكتبااة يااداني /تو يااط  12حقيبااة لالطفااال – جمعيااة االخااوة  /تقااديا وجبااة حليااب – رايتااو بااالي
متابعة جلسات اللعب مط االطفاال -الوقفاة االنساانية تقاديا ثياا لالطفاال الناا حين -تقاديا حدياد ا
دواء لالطفال من قبل االنروا
الشمال:
البداوي :الحق في اللعب جلسات لعب مط االطفال– c b rمتابعة  15طفل ذوي حاجات خاصةالبارد  cbr:هاندي كا /جلسات لعب تتدريب– ما عبر الصمود جلسات لعب موجه لالطفال/
شاتيال:
 تشبيك مط جمعية شبيبة الهدى بنقل االطفال يوم في االسبوع الى الدبية القامة انشطةترفيهبة ا  10اسابيط
  6انشااطة مشااتركة مااط المؤسسااات علااى مسااتوى االهاال واالطفااال ضاامن مشااروعالتعاون
 متابعة اطفال ذوي صعوبات تعلمية بالتشبيك مط ا مساواة – iecdت تدريب وتقادياالعا فكرية .
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الفئ المستهدي :
الدراسات االجتماعي :
المباشرون:
بدء العام الدراسي مط  423طفل منها  127طفل نا ح من سوريا -وفي الفصالين الثااني والثالا
تسر  19طفل منها  12نا ح وانتهى العام الدراسي مط  405اطفال ا منها  115نا ح – 290
مقيا
الجنسي :
مااان مجماااوع االطفاااال  364 :فلساااطيني بنسااابة  16 - %90لبنااااني  25 - %4مااان جنسااايات
أخرى%6
مانها  115ناا ح مان سااوريا و 38طفال مان مهجاري البااارد اللاذين يساكنون البركساات او بيااوت
مستاجرة
السكن  % 91 :داخل المخيمات – % 8المدن والضواحي
المستفيدون غير المباشرون:
بل عدد االسر 352اسرة ا تسر  12اسرة عن الخطة االولى يتراوح عادد االفاراد فيهاا :مان
208← 5-3اسرة بنسبة - %59
من  127← 8 – 5اسرة بنسبة  - %36من 8وما فو ← 17اسرة بنسبة % 5
افراد االسر من االوالد دون االمهات واالباء كما ودون اطفال الروضات بل 927
منها 461 :ذكور – و 466اناث -من المجموع  %82تحت ال  14سنة– %18فو ال  14سنة
وضط االمهات :
36منهن تعانين من امراض مزمنة واخرى مستعصية  4مطلقات 45 --عامالت خار المنزل
ما نسبته  %12من عدد االمهات.باالظافة الى بعض االمهات اللواتي تعملن في الروضات ا
راجط جدول المهن
اما االباء  :منها  5متوفين – 41يعانون من امراض منها27عاطلين عن العمل–
عدد العاملين  319ما نسبته  %56 - %88منها يعملون في اعمال موسمية متقطعة -وقد بلغت
معدالت الدخل الشهري للفرد ادناها 41الف واعالها  500الف .حي ان  %47يتقاضون الحد
االدنى وما دون من هنا كانت تقديرات الوضط االجتماعي  %41في وضط اجتماعي سيء-
 %40في وضط اجتماعي متوس .ا يوجد كشوفات
المستوى التعليمي لها/هن :واسبا التدني
االمهات←273بمستوى متوس وما دون بنسبة - %78
االباء←283بمستوى متوس وما دون بنسبة  %82من عدد االباء الموجودين ا تراوحت
االسبا لعدم استكمال التعليا بين الوضط االقتصادي والزوا المبكر
 %22من هذه العائالت استفادو من برامج الجمعية متل :شؤون – محو امية – استماع –
عمل مؤقت.
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االشتراكات:
مط بداية العام الدراسي تا وضط مخط لتساديد االشاتراك ماط االهال علاى ان ياتا علاى  3دفعاات
تنتهي نهاية اذارا الفصل الثاني من العام الدراسي  .فبالرغا من كال المحااوالت لاا نتوصال الاى
حل مط االهل في هذا الموضوع – وتختلف النسبة بين بين مركز واخر.
مخطااا االشاااتراك للعاااام  105.200.000 - 2016-2015ل ل تاااا تساااديد  90.242.000ل ل
بنسبة %86اي ان لدينا عجاز  .%14مانها  %7مبارر و %7غيار مبارر .وهاي علاى الشاكل
التالي:
 %2اعفاااءات اخااوة عاادد  100طفاال ماان  50اساارة –  %3تساار ل  19طفاال –  %2حاااالت
اجتماعية ل  23طفل – والبااقي عان  78طفال لاا يكملاو التساديد بقيماة  7.338.000اكتار مان
النصف في بر الشمالي.
ماان الغياار مساادد  %17ماان مخط ا النااا حين و  %12ماان مخط ا المقيمااين ا مرفااق كشااوفات
مفصلة مراكز وقسا
مط نهاياة العاام الدراساي لاا نتوصال الاى المخطا فاي جماط االشاتراكات وال حتاى فاي المخطا
الفصلي حي تواجه اغلاب المراكاز صاعوبة فاي ذلاك وقاد تادنت النسابة عان العاام الماضاي رغاا
الم تابعة الحثيثة والتي تلحظ اهتمام اكتر من المشرفات خاالل السانتين الماضايتين .حيا ياواجهن
اعااذار ماان االهاال حااول الوضااط االقتصااادي – ع ادم وجااود فاار عماال ت دفااط اجاارة شااهرية
لالوتوكار
حي لدينا  176طفل تتراوح اجرة الباصات بين  15وال 20الف ا في  5مراكز ما عدا شاتيال
مخط ا االشااتراك تااا علااى  423اطفااال للعااام الدراسااي  2016-2015ا 105.200.000ل ل
مرتفط عن العام الماضي  13مليون ومائة الف نظرا الرتفاع عدد االطفاال  13عان الساابق –
ورفط مخط النا حين من  50الى  150الف مو عين على الشكل التالي:
 اطفااال نااا حين  126طفاال – بمساااهمة  150.000ل ل للطفاال الواحااد -المخطاا18.900.000ل ل – مسدد منه  13.806.000ل لبنسبة %73
 مجتمااااط محلااااي  283طفاااال بمساااااهمة  300.000ل ل للطفاااال الواحااااد -المخطاااا 84.900.000ل ل – مسدد منه 74.986.000ل ل بنسبة %88
 ابنااااااء الكاااااادر  14طفااااال بمسااااااهمة  100.000ل ل للطفااااال الواحاااااد – المخطااااا 1.4.00.000ل ل – مسدد منه 1.400.000ل ل %100
 اعلى نسبة تسديد في مركز شاتيال  - %96البداوي  -%90يليها البص  -%88ثاا عالحلوة  - %86البارد  %81واخيرا االدنى في بر الشمالي%71
المشاكل والصعوبات:







عاادم ثباتيااة الكااادر –مااا الاات حركااة مسااتمرة فااي الاادخول والخاارو وبشااكل جماااعي ال
يراكا خبرات بالرغا من انخفاضها عن العام السابق لكن ما حصل في شاتيال بداية العاام
ساابب ارباكااا بمغااادرة مااربيتين دون انااذار مساابقت مربيااة انهاات عملهااا اواخاار شااهر 12
بسبب السفر -لا نتمكن من تحضير البديل بسرعة لسد الفراا
عدم التمكن من تحقيق خطة االشتراكات
عدم وجود كادر احتيااط خاصاة وقات غياا مفااج الي كادريسابب اربااك وياؤثر علاى
االطفال والبرنامج
غيا االطفال المتكرر عن الروضة في ع الحلوة بسبب االوضاع االمنية
مااا ال التحاادي الكبياار  :ا كااادر غياار مؤهاال -االسااتعداد الشخصااي ضااعيف – الحااك
االنساني والوطني واالجتماعي ضعيف
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 دروس اللغااة تاخااد وقاات اطااول ساااعة ونااص علااى حسااا انشااطة اخاارى لااذا نؤكااد علااى
االقتراح السابق ا مربية احتياط
 الدروس المستفادة : متابعاااة العمااال والتعماااق مشاااروع القصاااة علاااى االهااال واالطفاااال -تزوياااد مساااتمرللروضات من القصص التربوية
 متابعة العمل مط االهل باآلليات المتفق عليها متابعة حضور انشطة من القسا داخل الصفوف ومط المشرفات ا تقييا تبادل بين الصفوف لقراءة القصة امام االطفال مان صاف اخارا كانهج مان طفال الاىطفل
 تامين كادر مساعد في كل روضة لتخفيف الضغ عن المشرفات الحاجة لوجود مربية لغة انكليزي التواصل مط اخصائيين لمعالجة سلوكيات االطفال المرضية- متابعة تدريب الكادر الجديد التوجهات والتوصيات:توجهات عامة
 متابعة العمل في تقيايا الكاادر مان خاالل حضاور االنشاطة مان المشارفات و منساقةالقسا
 متابعة العمل في مشروع القصة على االهل واالطفال متابعة العمل مط االهل بكافة اليات الشراكة المعتمدة ضروة تامين كادر مساعد في كل روضة متابعة جمط المتأخر من االشتراكات النظر بآلية الرواتب دورة لغة اتكليزي للكادر مراعاة االوضاع الصعبة من االطفال تدريب كوادر الروضات عل كيفية استخدام النت ضمن البرنامج مط االطفاال وذلاكبالتنسيق مط التعاون عبر المكتبات في المناطق
 متابعة رفد كوادر الى اليسوعية ضمن مشروع التعاون اقتراح ا نهر البارد اسااتمرار التاادريب لروضااتي شاااتيال و ع الحلااوة ماان خااالل التشاابيك مااط المؤسسااةاالروبية للتطوير والدمج.
 توسيط التشبيك مط التعاون عبر مشروع اليونيسف التنسيق مط راي توباليخاص للمراكز:
 متابعة تجهيز وصيانة روضة شاتيال ا مشروع التعاون  -شراء عبايات تراثية البارد/دهن الروضة ت تامين بعض االلعا التربوية -الداخلية والخارجية البداوي /تبلي مساحة امام الصف تا بناءها من قبل التعاون -شاراء مقاعاد لاالدارة-عبايات تراثية
 البص /شراء العا خارجية– -صيانة الحمامات –فر الملعب برج الشمالم /عشب اصطناعي للملعب – شراء العا خارجية –شاشة lcd ع الحلوة /تامين آلة تصوير – تامين كاميرا للروضة -برادي ومراوح -شاشة lcd15

