
مشروع تحسین جودة 
ةتنمیة الطفولة المبكر

2018یونیو

"اللعب"نحو تحسین جودة تنمیة الطفولة المبكرة من خالل 

كا خبیر الجای(من الیمین، السید یوتاكا ھاسیجاوا
سمیة ، السیدة)جایكاالخبیرة (،السیدة یوكو كاجیما )

، )ةمدیر االدارة المركزیة للرعایة االجتماعی(االلفي 
دة سحر ،السی)خبیر الجایكا (السید تیتسو كامیتاني

)مستشار وزیرالتضامن االجتماعي(مشھور

خلفیة المشروع
ا التي قامت بھاألنشطةإن ھذا المشروع قائم على 

لتعاون المتطوعات الیابانیات الالتي أرسلتھن ھیئة ا
70الجایكا، فقد أرسلت أكثر من-الدولي الیابانیة

كرة متطوعة ذوات خبرة في مجال تنمیة الطفولة المب
عاما، الالتي أكدن على أھمیة 20مدار حوالي ىعل

.الاألطفمبدأ التعلم من خالل اللعب وتأثیره على 
درات ولقد ساعدت المتطوعات الیابانیات على بناء ق

بھا التي قمناألنشطةالمیسرات واإلداریین من خالل 
نمیة مثل ورش العمل والندوات وعمل مواد تعلیمیة لت

لمتبادلة ھذا المشروع یستكمل الثقة ا.الطفولة المبكرة
ال واجتھادات المتطوعات التي عملت علي بناءھا طو

یابانیةالشراكة التعلیمیة ال" فترة خدمتھم تحت مظلة 
.التي سنتحدث عنھا فیما یلي" المصریة

عن المشروع
/الیابان السید، أعلن رئیس وزراء2016في عام 

ئیسجمھوریة مصر العربیة الرشینزو آبي ورئیس
" صرالسیسي عن شراكة تعاونیة حول التعلیم في م

وذلك ) EJEP" (المصریةالشراكة التعلیمیة الیابانیة
ھذا .انرسمیة للرئیس السیسي للیابالفي الزیارة 

المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي
ةالمصریة تحت اطار الشراكة المصریة الیابانی

أنشطة تھدف بھویمارس) EJEP(لتطویر التعلیم 
لى عفي الحضاناتاألطفالإلى تحسین جودة رعایة 

شروعاتمبتنفیذ نقوم ) 1(حیث .وجھ التحدید
إنشاء مواد ) 2(تدریب لمیسرات الحضانات ، 

رسة ،  ما قبل المدفي مرحلةاألطفالتعلیمیة لرعایة 
ي أولیاء مناسبات تعلیمیة تستھدف بشكل رئیس) 3(

المستھدفة ذلك بالمناطقو.أمور أطفال الحضانات
السویس،، بورسعید:ھيوالخمسة للمشروع 

10یوجد حیث.القلیوبیةوكفرالشیخ،االسماعیلیة،
.حضانات بكل محافظة من ھذه المحافظات

المناطق المستھدفة للمشروع

تشاري كلمة السید تیتسو كامیتاني كبیر مس
المشروع

ات یتم اآلن تجاوز طریقة التعلیم بالحضان
اءة المصریة من االعتماد فقط على تعلیم القر

ة في والكتابة والتي تعد طریقة مملة للغایة خاص
ن قة التعلم میإلى طرمرحلة الطفولة المبكرة

شاف تحتاج إلى اكتاألطفالحیث ان .خالل اللعب
انفسھم عن طریق اللعب بحریة واختیار 

ماماتھم المختلفة وفقا الھتاألنشطةمایناسبھم من 
ساسيولھذا السبب جاء الغرض األ.وفضولھم

تحسین جودة تنمیة الطفولة "من مشروعنا 
5حضانة نموذجیة في 50في توعیة "المبكرة

محافظات عن مدى أھمیة التعلم من خالل اللعب
ر بدءا من میسرات الحضانة وحتي أولیاء االمو

.  بالمنزل

یستمتعون باللعب في حدیقة الحضانةاألطفالمجموعة من 

مدیر عام ادارة األسرة (ھبة عامر/من الیمین د
أعضاء إدارة (عزة سعد /حنان احمد ،أ/،أ)والطفولة

)األسرة والطفولة
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حضانة رعایة الطالبفيیوم 
جیة وھنا نقوم بعرض یوم كامل في إحدى الحضانات النموذ

.وھي حضانة رعایة الطالب

یتم تسجیل الحضور : 9إلي الساعة 8من الساعة 
.ویتناول األطفال وجبة اإلفطار في حدیقة الحضانة

الرقص بسعادة مع المیسر

یومھم األطفالیبدأ : 10إلى الساعة 9من الساعة ة
عادة التي بالنشاط البدني حیث یقومون ببعض التمارین بس

. تساعد على إبقاء أجسادھم في صحة جیدة

وھو وقت قراءة : 11إلى الساعة 10ومن الساعة 
حة القرآن حیث تبدأ إحدى المیسرات بقراءة سورة الفات

ة وھذا باإلستماع إلیھا والتردید وراء المیسراألطفالویقوم 
لمون حیث یتعاألطفاللھ تأثیر نفسي قوي وممتاز على 

.  شرشكر هللا سبحانھ وتعالى على نعمھ وفضلھ على الب

وقت تنمیة المھارات : 12وحتى الساعة 11من الساعة 
ائھ الوجھ وأجزاألطفالتعلیم :دراكیةعلى سبیل المثالاإل

واس في ھذا الوقت الحاألطفالیتعلم .الخ.....نف والفمكاأل
.  جزاءووظیفة كل جزء من ھذه األ

ھذا وقت قراءة :  1وحتى الساعة12:30من الساعة
ل إحدى القصص المصورة الموجودة بالحضانة بعد تناو

اعلون إلى المیسرة ویتفاألطفالوجبة الغداء حیث ینصت 
ءة یساعد ھذا الوقت في تنمیة حب القرا.مع أحداث القصة

.واالستمتاع بھااألطفاللدى 

.األركانوقت اللعب ب: 2وحتى الساعة 1من الساعة 
ضمن باختیار النشاط المحبب لدیھم مناألطفالحیث یقوم 
.واالستمتاع بھاألنشطةالعدید من 

عن النقاط التي تود المیسرات تقدیمھا
!الحضانة

ذو خبرة عالیة حیثتعد میسرات ھذه الحضانة
عاما 30إنھم قاموا بالعمل بتلك الحضانة لمدة 

ھا وھذا ما یجعلھم ممیزون بالمنطقة التي توجد ب
افتتاح فعند،الحضانة فنظرا لخبرة تلك المیسرات

انة قوم میسرات ھذه الحضتحضانة جدیدة بالمنطقة 
ا عطائھم مإبتدریب میسرات الحضانة الجدیدة و

كما ان .األطفاللدیھم من خبرة في التعامل مع 
اط بالحیویة والنشاتمیسرات ھذه الحضانة مفعم

ة وذو كفاءة عالیة في إعداد الخامات والمواد الالزم
.عند اللعباألطفالن یستخدمھا أجل أیدویا من 

عرائس یدویة قام بعملھا میسرات الحضانة

داخل األركان وممارستھاللعب بمقدمة عن
الحضانة
ن تقوم المیسرات بإعداد بعضألعاب ھو ركن األ
مثل ركن الحرف،ركننشطةالمالئمة لألاألركان

مما یساعد األطفال على إختیار . الخ...البیت
ھذا . األنشطة التي یریدون اللعب واالستمتاع بھا

ویة النوع من أسالیب العنایة والتعلیم یبین عف
ختیار نشاط ما طبقا الھتماماتھمإفي األطفال

األطفالممارسة مدى أھمیة سوف نقوم بتقدیم و.
موذجیة بالحضانات الناألنشطة وقیمتھا الفعالةلھذه 

.خرى التابعة للمشروعاأل

األركانمقدمة عن الحضانة النموذجیة واللعب ب

حضانة رعایة الطالب

كفر الشیخ: المكان

1988: عام اإلنشاء

فصول3: عدد الفصول
طفال50حوالي : األطفالعدد 

أعیاد : المناسبات السنویة
المولد النبوي الشریف ,المیالد
.اوغیرھ

تحدي لبناء منزل كبیر في ركن الحرف

حول اللعب )ثناء/ أ(مدیرة الحضانة رأي 
باألركان

لعب بھ باختیار الركن الذي یریدون الاألطفالیقوم 
كثراألاألركانومن .واالستمتاع بھبحریة تامة
ركن البیت،ركن التلوین"األطفالرواجا بین 

بلعب األطفالففي ركن البیت یستمتع ".والرسم
شیف م،األب،األ"دوار المختلفة مثل دوراأل

مما یساعدھم على معرفة".الخ....بمطعم،كوافیر
دوار البشریة وتنمیة العدید من المھارات األ

فالاألطیسعد :أما عن ركن الرسم والتلوین.لدیھم
ھم على شكال المختلفة مما یساعدبالرسم وتلوین األ

.نھملوان وكیفیة التفرقة بیشكال واألمعرفة األ

~انھ من الممتع الرسم والتلوین في ركن الرسم

"لقد تمكنت من الطبخ... نظرأنظر،أ"في ركن البیت یقومون بالطھياألطفال
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"النظام الغذائي للطفل"أھمیة محاضرة
ھو محاضرة بعنوانمیسراتأحد برامج تدریب ال

ل مجدي ھو المسؤو/وكان د". النظام الغذائي للطفل"
في المشروع ءعضاكأحتى اآلن و. عن المحاضرة

اه ولكن ما وجدنالمصریة ، اتالحضانقمنا بزیارة
الكعك تناولببالحضانات ھو ان بعض األطفال تقوم

یلعب لكيو. كوجبةأحضرتھاالحلو والحلویات التي 
حي ، الحضانة وینمون بشكل صببشكل جیداألطفال 

الحیاة فيأمًرا مھًما للغایة الصحيیعد تناول الطعام
 "النظام الغذائي للطفل"من خالل محاضرة . الیومیة

ة مرة أخرى أھمیة الوجبالمیسراتالحظ تمل أن نأ، 
، وآمل أن یتمكن األطفال من تناول وجبة مغذیة 

.بتعاون الحضانة مع المنزل

بالمشروع للمیسرات ومحتواهالذي یقوم بھالتدریب 

النظام"تدریب المیسرات 
"الغذائي للطفل

مقدمة عن المحاضر

في التدریب المقام للمیسرات " النظام الغذائي للطفل"محاضرة 

مجدي نزیھ/د
ذائى أستاذ ورئیس وحدة التثقیف الغ①

رئیس ②،بالمعھد القومى للتغذیة
.إلخ.ةالمؤسسة العلمیة للثقافة الغذائی

مجدي نزیھ/الھرم الغذائي المصري إعداد د

النظام الغذائي " رأى المشاركات بمحاضرة 
"للطفل

)االسماعیلیةحضانة الجولف،(عبیر مصطفى /أ

ثیر عن استطعت أن أتعلم الك. لقد كان تدریبا جیدا جدا
ن عتقادي ان  العدید مإانھ في حیث.تغذیة الطفل

.المصریین الیوجد لدیھم نظام غذائي متوازن 

)السویسحضانة الحمایة،(دعاء أحمد/أ
تمكنت من معرفة مدى أھمیة اتباع نظام غذائي 

وقد"النظام الغذائي للطفل" متوازن من محاضرة 
ثناء المحاضرة الھرم الغذائيأمجدي نزیھ /عرض د

اللھ الذي تمكنت من خ) الموضح بالصورة باالسفل(
معرفة اي نوع من الطعام یتم إعداده على وجھ 

كاملةخر للحصول على وجبة غذائیة متالتحدید مع األ

)بورسعیدم المؤمنین،أحضانة (منال عوض/أ
یة تعلمت من المحاضرة أھمیة التفكیر في القیمة الغذائ

للغذاء ، وأنھ یمكننا منع العدید من األمراض عن طریق
.مراعاة نظام غذائي متوازن 

ات مقدمة عن التدریب الخاص بمیسرات الحضان
التابعة للمشروع

اتئمفي المشروع ، یتم عقد تدریب للمیسرات القا
یما وف. على رعایة األطفال في الحضانات النموذجیة

اور مع ن قمنا بالتشأیتعلق بمحتوى التدریب ، بعد 
بالعام األول ما یتعلقبوزارة التضامن االجتماعي 

شارة إلى قمنا بتصمیم التدریب مع اإلفقد من التدریب 
ن یتكو. مدرسة تدریب المیسرات الیابانیةمنھج

على وجھ التحدیدموضوع محاضرة20التدریب من 
نظریة رعایة "و "مبدأ رعایة الطفل"بما في ذلك

لم تمكن المیسرات من تعت، بحیث  "سرة والطفولةاأل
كرة رعایة الطفل والتعلیم في مرحلة الطفولة المب

.بشكل منھجي
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احدى ھىالكتب المصورة 
التعلیمیة الالزمةالمواد
بالحضاناتللعب

رة الكتاب المصور االكثر شھ
بحضانة الطفولة السعیدة

یابانوایضا في ال) القلیوبیة(

"الدودة شدیدة الجوع"ھو 

یةمجموعة من الكتب المصورة والمكتبة التي تم تسلیمھا إلى احدى الحضانات النموذج

تسلیم كتب مصورة ومكتبة إلى الحضانات النموذجیة
!!تصبح الكتب المصورة أكثر متعةلكي 

ة  من أھداف المشروع، استیعاب الحضانات النموذجی
راءة لیس فقط تعلیم الق.مدى أھمیة الكتب المصورة

طفال والكتابة بل ایضا یجب إنشاء بیئة ممتعة لال
ورة بالتعاون مع المیسرات حیث توجد الكتب المص
التي تقوم على إثراء خیالھم وتطویر اھتماماتھم

على أن األطفاللتشجیع و.وفضولھم أكثرنحو الكلمات
شروعقام المیصبحوا أكثر درایة بالكتب المصورة ، 

رة الحدى الكاتبات للكتب المصوإجراء محاضرة ب
بة على ھذا إلي جانب انھ تم توزیع مكت.اثناء التدریب

الحضانات النموذجیة حیث یمكن مشاھدة الكتب 
قدیم وسوف یتم متابعة ت.المصورة واغلفتھا بوضوح

ھمیتھا أالكتب المصورة بالمستقبل والتحدث عن مدى 
حتى تصبحومع میسرات الحضانات النموذجیة 
.طفالالكتب المصورة مألوفة بالنسبة لأل

ةباللغة العربی" الدودة شدیدة الجوع"غالف كتاب 

یضا في مصرأشھرة الدودة شدیدة الجوع 
رل من ایریك كا/یعد كتاب الدودة شدیدة الجوع للسید

اض طفال الحضانات وریأكثر شھرة بین الكتب األ
فعند .صریضا في مألیس فقط  بالیابان ولكن األطفال

بیة عن سؤال میسرة حضانة الطفولة السعیدة بالقلیو
دیدة الدودة ش" جابت أاألطفالكثر الكتب رواجا بین أ

".الجوع

احدى الكتب المصورةمؤلفةصورة مع 

الخطط الرئیسیة للممشروع في المستقبل
:تدریب المیسرات

)القاھرةب(6أواخر شھر
)بمحافظات المشروع الخمسة المستھدفة(7منتصف شھر

:ملتقى التعلیم الغذائي
)القلیوبیةب(7بدایة شھر

:جوالت استكشافیة للحضانات
)بمحافظات المشروع الخمسة المستھدفة(10شھر

:التدریب بالیابان
11أواخر شھر 

فریق عمل المشروع

كارولین ماھر

سلمى االألفي

آیھ عمارة

نشوى نبیل

كریم جاد
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