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مشروع تحسين جودة تنمية 

الطفولة المبكرة

2018ديسمبر 

حفل تخريج المتدربات بالجولة األولى من تدريب المشروع

صورة جماعية للمتدربات أثناء حفل تكريم 

حفل تخريج المتدربات بالجولة األولى من 

تدريب المشروع

م من شهر أكتوبر أقيم حفل لتسلي31في يوم 

الشهادات لمن قاموا بإنهاء المرحلة األولى من 

ن حيث قام كًلا م. التدريب الخاص بالمشروع

والسيدة السيد كاميتاني كبير مستشاري المشروع

رئيس اإلدارة )سمية األلفي مديرة المشروع 

امن المركزية للرعاية االجتماعية بوزارة التض

نائب وإلى جانبهم السيد متسوزوكي( االجتماعي 

تدربات رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة بتسليم الم

الذين أنهوا المرحلة األولى من التدريب 

(الصورة باألسفل.)الشهادات

مديرة )ما تتوقعه السيدة سمية األلفي 

عمن الحضانات المستهدفة للمشرو( المشروع

ى إل( المكتسبة من التدريب)نقل خبراتهم •

.زمًلئهم وأسرهم وابنائهم

ب التطوير اليقف عند ما تعلمناه، لكن يج•

.تقبلاستخدامه في المزيد من التطور في المس

ية دعونا نفكر في البيئة الداخل: محاضرة مصغرة

لدور الحضانة

يئة في نهاية الحفل أقيمت محاضرة مصغرة عن الب

ة الداخلية لدور الحضانة وكيفية تهيئتها لرعاي

.األطفال

نالك سمعت كثيرا أن ه:"تحدث السيد هاسيجاوا قائًل 

ة دور الحضانة ضمن الحضانات المستهدفالعديد من

ارسة للمشروع ال يوجد بفصولها مساحات كافية لمم

يام األنشطة أو ركن األلعاب أو وجود مكان صغير للق

عن لذلك عوضا. باألنشطة البسيطة داخل الفصول

ال سوف تثبيت الطاوالت التي يقوم باستخدامها األطف

كيفية أقوم باطًلع الميسرات على الطريقة المناسبة ل

ر المساحات تغيير البيئة الداخلية لدور الحضانة وتوفي

ت الكافية داخل الفصول عن طريق  استخدام طاوال

وتوفيرها قابلة للطى داخل الفصول والتي يتم تقديمها

".اآلن بدور الحضانة اليابانية

ور ومن المخطط القيام بعمل طاوالت قابلة للطي لد

رات الحضانة المستهدفة للمشروع حتى يقوم الميس

.باستخدامها داخل الفصول

الحضانةهاسيجاوا خبير بالجايكا يتحدث عن البيئة الداخلية لدور/السيد

المنتصف من اليسار السيد كاميتانى كبير مستشاري المشروع، وب

.  ماعيةالسيدة سمية األلفي رئيس اإلدارة المركزية للرعاية االجت

نة ومن اليمين السيد متسوزوكي والسيدة هبة حسين من حضا
القلوب الرحيمة بالقليوبية

رة التشبيك مع الجهات المعنية مثل األس•

والمجتمع المدني والخدمات المقدمة من 

.قبل الدولة

ترجمة ما تعلمته الميسرات في بناء•

درته شخصية الطفل وثقته في نفسه وق

يئة آمنة وتوفير ب. على التعبير عن النفس

.  له في دار الحضانة

:وفي النهاية رسالة السيدة سمية 

نة الدور الذي تقوم به ميسرة دار الحضا•

هو من أخطر األدوار، حيث أنها تبني 

شخصية األطفال الذين هم الرجال 

.لوالنساء المسؤولون عن بناء المستقب

عرض تقديمي من الميسرات

نان من بعد االحتفال بتسليم الشهادات قام اث

الميسرات من كل محافظة من المحافظات 

عن الخمس التابعة للمشروع بتقديم عرض

أهم  النقاط التي تمت االستفادة منها من 

اية خًلل التدريب نحو األنشطة اليومية لرع

.األطفال

سها من السويس تتحدث عن رعاية /السيدة

األطفال داخل حضانتها

خطة تدريب العام المقبل

بوضع بالنظر إلى تدريب هذا العام سوف يتم القيام

رات نقاط لتحسين التدريب وانعكاسه على الميس

بشكل أفضل بالتعاون مع وزارة التضامن 

االجتماعي



أهم النقاط بالعروض التقديمية للحضانات

(:  أكتوبر2)محافظة السويس 

د أهمية التواصل  مع أولياء األمور، والتأكي•

.على أهمية عقد لقاء شهري معهم

تشجيع األطفال على اللعب الحر وعدم •

.إجبارهم على الكتابة بالقلم

قلقهم من استخدام األطفال للمقص قبل •

فال التدريب ولكن بعد التدريب أصبح األط

.يستخدمونه بحرص

بعد محاضرة األطفال ذوي االحتياجات •

الخاصة تم التعرف على ما هو التوحد 

عانى ومعرفة كيفية التعامل مع الطفل الذى ي

.منه

(حضانة الطفل المسلم)

(:  أكتوبر3)محافظة بورسعيد 

م أما عرض ميسرات محافظة بورسعيد فقد ت

ومن الواضح أن. عقده في حضانة أم المؤمنين

ير محاضرة التغذية السليمة كان لها صدى كب

على المتدربات حيث قامت إحدى الحضانات

اء بعمل ورشة عمل عن التغذية السليمة ألولي

.ةاألمور عن طريق دكتورة للتغذية بالمحافظ

(حضانة أم المؤمنين)

2018-أكتوبر 11: محافظة كفر الشيخ 

  .

رة لقد تأثرت محافظة كفر الشيخ بمحاض•

ة لعب األركان حيث يختار كل طفل بحري

.الركن الذى يريد أن يلعب فيه 

(حضانة رعاية الطالب)

قوم أيضا أحب األطفال ركن القصة ، فالطفل ي•

سرة باختيار القصة التي يريد ان تقوم المي

مما ساعد على . بقراءتها له أمام األطفال 

ؤلف توسيع خيال األطفال و أصبح كل طفل ي

.  قصة من خياله ويسردها أمام أصدقائه 

(حضانة دقلت)

الزيارات التفقدية للحضانات

الزيارة التفقدية من محافظة كفر الشيخ إلى

محافظة القليوبية

قام ممثلو محافظة كفر الشيخ بزيارة إحدى 

هي الحضانات الممثلة لمحافظة القليوبية أال و

قديم حضانة جنة األطفال والتي قام  ميسراتها بت

يما أمثلة عن ما تم االستفادة منه في التدريب ف

لفعل والذي تم تطبيقه با" تغذية الطفل"يخص 

داخل دور الحضانة وعند حديث إحدى الميسرات

ة مع أولياء األمور عن الندوات الخاصة بالتغذي

ا حيث إنها ليست ط بيبة سخروا من حديثها كثيرا

متاع أو خبيرة تغذية ولكن بمرور الوقت واالست

.الفعلي بالندوات نال األمر إعجابهم كثيرا

ومن خًلل تلك المحاضرة أصبح لدى ميسرات

رح القدرة على ش( حضانة جنة األطفال)الحضانة 

أهمية كل وجبة لألطفال

عروض تقديمية وزيارات 

.تفقدية للحضانات

ات تقديم الميسرات المشارك

ع بالتدريب الخاص للمشرو

بعرض تقديمي عن ما تم 

االستفادة منه في مختلف

األنشطة اليومية بدور 

الحضانة والقيام بزيارات

ابعة تفقدية لدور الحضانة الت
للمشروع
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زيارة األطراف المعنية من محافظة القليوبية إلى محافظة كفر الشيخ

العروض التقديمية والزيارات التفقدية  للمحافظات

وما هي الوجبات المناسبة لألطفال داخل 

وقد أعرب. الحضانة وفقا للمرحلة العمرية 

المشاركون من محافظة كفر الشيخ عن مدى 

ن أهمية توعية أولياء األمور بأهمية التغذية وع

مواجهتهم لنفس مشاكل التغذية بالحضانات

إيجاد الموجودة بالمحافظة والتي قد تم البدء في

.حلول لها بما تم استفادته من التدريب

الزيارة التفقدية من السويس الى محافظة 

االسماعيلية

قام ممثلو محافظة السويس بزيارة حضانة 

الجولف إحدى الحضانات الممثلة لمحافظة 

ام اإلسماعيلية والتي تحدث ميسراتها عن قي

ل الحضانة بعمل اجتماعات مع أولياء األمور قب

ام بدء العام الدراسي لعرض خطة الحضانة للع

الدراسي الجديد واألهداف من األنشطة التي 

.تقوم بها الحضانة خًلل العام

مديرة حضانة )كما تحدثت األستاذة دعاء 

اية عن التحديات التي واجهتها منذ بد( الجولف

ة عملها في الحضانة مثل العجز في الميزاني

لى ونقص الموارد وتحدثت عن طريقة تغلبها ع

.تلك التحديات

مدير إدارة األسرة )ثم قامت األستاذة سعيدة 

بالرد على عدم توفر( والطفولة بالسويس

ا ولكن البدي ل لهذا الموارد لديهم بالسويس أيضا

العجز في السويس هو نشاط الميسرات 

وأفكارهم المبتكرة التي ال تكلفهم األموال

.الباهظة وتسعد األطفال في نفس الوقت

أثناء الزيارة التفقدية للحضانة
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ير سحر مشهور مستشارة الوز/ قامت األستاذة

كرة عاطف عميد كلية الطفولة المب/ والدكتور

تانى كامي/ بصحبة كبير المستشارين السيد

لقوى بزيارة إلى اليابان تمت بها زيارة وزارة ا

العاملة ،مدينة يوكوهاما ،جامعة العلوم 

والفنون وجامعة تسورومى وخمس حضانات

.أخرى

ي هناك اختًلف كبير بين مصر واليابان ف

وقد تأثر الفريق . نظام رعاية األطفال

لم من المصري بدعم ومساندة دولة اليابان للتع

يئة خًلل اللعب واستقًللية الطفل وخلق الب

.  المًلئمة للطفل ودقة الميسرات

يد أعربت األستاذة سحر مشهور عن تأثرها الشد

بالحضانات المنزلية بما فيها من جو دافئ 

لألطفال، وكم هو مؤثر مشهد الميسرات وهم 

ة يهتمون باألطفال أثناء لعبهم على الحصير

يدة في اليابانية كما أعربت ايضا عن رغبتها الشد

لية إعادة تفعيلها من جديد على الحضانات المنز

وعن ضرورة فهم وتقدير الميسرات . بمصر

اء ألولياء األمور ويعد تواصل الميسرات بأولي

األمور فرصة قيمة وذلك ألهمية وجود شبكة 

ي تواصل بينهم للتعبير عن أهم المشاكل الت

تواجههم داخل الحضانة مع االطفال والضغوط 

.  التي يتعرضون لها أثناء العمل

كرة عاطف عميد كلية الطفولة المب/أكد الدكتور 

آلراء على مواصلة تنشئة مهارات التعلم، وتبادل ا

ن حول التعاون مع جامعة طوكيو للعلوم والفنو

التي تقوم بدور رائد في األبحاث( جاكوجي)

هود العلمية في اليابان، والتشجيع القوي للج

ال المبذولة في مركز أبحاث المستقبل لألطف

ة ، واألبحاث التعاوني(التابع للجامعة نفسها)

بالمركز،  كما تحدث عن أهمية إنشاء مركز 

بذل أبحاث مماثل لمستقبل األطفال في مصر، و

.جهود أكبر حول التبادل الطًلبي

(  جاكوجى)ومن جانب جامعة العلوم والفنون 

.  ارةتحدثوا أيضا بطريقة إيجابية حول هذه الزي

وفي النهاية سوف يقوم مشروع جودة تحسين

زيز تنمية الطفولة المبكرة بتقديم الدعم لتع

هناككما ان . العًلقات التي أنشأتها هذه الزيارة

اردللموالمبذولةالجهودتعزيزبأهميةقويوعي

مصرفياألطفالرعايةأجلمنالبشرية

التدريب في اليابان

ر مسؤولون وحض

وزارة من حكوميون

التضامن االجتماعي 

وعميد كلية المصرية

التربية في جامعة 

لم القاهرة إلى اليابان لتع

.األطفالرعاية 

تقرير عن زيارة اليابان

االمشروعوسيتعاون دوراتلتطويرأيضا

معاييروتطويرالدراسيللمنهجوفقااتدريبية

.وغيرهاحديثاالمنشأةاألطفالرعاية

ن ورغم ضيق الوقت فقد تم القيام بكثير م

وكان . المحاضرات والجوالت وتبادل اآلراء

اباني هناك تقدير من الجانب المصري للجانب الي

.يرعلى حسن تعامله ودقة التنسيق والتحض

في ومن الممكن رؤية البيانات التي استخدمت

ة لمحة عن سياسات الرعاية النهاري)التدريب 

رعاية لألطفال في البلدية، التوسع في تنمية

ة من خًلل الصفح( وتعليم الطفولة المبكرة

.الرئيسية لعالم الطفولة المبكرة

http://www.ecd-egypt.com

خريف لم يكن هناك فرصة لًلستمتاع بفصل ال

في اليابان وذلك لقصر المدة وهي مجرد 

ة والمعبد اسبوع، لكنهم استمتعوا بالطبيعة الخًلب

الذي يوجد بداخل جامعة جاكوجى للعلوم 

ا جميلة لمدينة والفنون كما التقطوا صورا

.  يوكوهاما

سحر مستشارة الوزير أثناء زيارتها إلحدى /أ

الحضانات المنزلية

محاضرة في قاعة مدينة يوكوهاما

زيارة وتبادل اآلراء في احدى الحضانات

صورة جماعية بعد انتهاء التدريب

http://www.ecd-egypt.com/


نة في الخامس من شهر ديسمبر تم انعقاد لج

قاهرة حيث التنسيق المشترك بمكتب الجايكا بال

ادل تقابلت األطراف المعنية بالمشروع لتب

:اآلراء وفقا للجدول المذكور باألسفل

الوضع الحالي للمشروع1.

2018تقرير عن التدريب في اليابان 2.

زارة تقرير عن التطور الحالي لمبادرات و3.

ة التضامن االجتماعي في مشروع تنمي

الطفولة المبكرة

الخطط المستقبلية للمشروع4.

2019التدريب الخاص بالميسرات لعام 5.

(بالقاهرة)

شاري وقد تم عرض فيديو من قبل كبير مست

حتوى كاميتاني أثناء اللجنة ي/المشروع السيد

روع، بعض األنشطة التي يقوم بها المش: على 

وتقرير عن ( الوضع الحالي للمشروع) 

الذي قامت به 2018التدريب في اليابان لعام 

متحدثة عن ( مستشارة الوزير)سحر /أ

ل  الفروقات بين الحضانات ورياض األطفا

المصرية والحضانات ورياض األطفال  

على )اليابانية  ومعايير التعليم في كًلهما  

سبيل المثال  في اليابان

انات تقوم الحكومة والبلديات المحلية بدعم الحض

ماديا واالشراف عليه على عكس جمهورية مصر

العربية والتي يوجد اختًلف بينهما في هذا

ر سحر حديثها عن التطو/وقد أكملت أ( . النطاق

الحالي لمبادرات وزارة التضامن االجتماعي 

:ائلة ق( المشروع القومي)لتنمية الطفولة المبكرة 

قد هذا المشروع يعمل أساساا على ضمان الجودة و

عمل على إخراج منتجين وهما معايير الجودة 

س في جميع الحضانات كما. ومنهج سيُدرَّ

إن دليل األنشطة الذي يعمل على : " أضافت

ليل د"ابتكاره الخبراء اليابانيين تحت مسمى 

عمرية أنشطة التعلم من خًلل اللعب حسب الفئة ال

سوف يعمل مع المنهج الدراسي الخاص 

انه سيتم كما". بالمشروع بصورة متكاملة

عاون استكمال األنشطة الخاصة بهذا المشروع بالت

لة مع أنشطة مشروع تحسين جودة تنمية الطفو

.المبكرة الخاص بالجايكا

طة هناك خ" الخطة المستقبلية للمشروع "وفي 

الوالدية للقيام بحملة توعية عن التغذية والتربية

م التدريب الخاص بالميسرات لعا" مناشدة مع 

متدربون في رعاية"والذي سيقوم به 2019

ي وفقا لما سيقام في المشروع القوم" األطفال

.تحت ريادة وزارة التضامن االجتماعي

لجنة التنسيق المشترك

في الخامس من شهر 

ديسمبر تم انعقاد لجنة 

التنسيق المشترك 

ةبمكتب الجايكا بالقاهر
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اجتماع األطراف المعنية بالمشروع

③صورة للجنة التنسيق المشترك 

②صورة للجنة التنسيق المشترك 

①صورة للجنة التنسيق المشترك 

2019األنشطة المتوقعة لعام

التدريب داخل جمهورية مصر العربية

التدريب في اليابان

الحضانات ) الزيارات التفقدية للحضانات

(بالمحافظات المستهدفة من قبل المشروع

إعداد مواد تعليمية

(وأولياء االمور) حمالت التوعية للميسرات 

وما إلى ذلك 

إشعار من المشروع

ة الصور)بدأت السيدة بسنت 2018في أكتوبر 

د العمل مع فريق المشروع محل السي( بالجانب

كريم


