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عن طريق االحواض الرمليةنشجع األطفال علي اللعب الحر 

!كم يستمتع األطفال باللعب في الرمل （ التضامن باإلسماعيليةحضانة )
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اجتماع الميسرات

ملية، الفعلي لألحواض الراإلعداد البدء في قبل 

ميسرات كل توضيحي مع إجتماع تم عقد 

ب حضانة لشرح الهدف التعليمي لطريقة اللع

.بالرمل

من الفهم الوافي لجميع األطراف وقد تأكدنا 

من مديري الحضانات وأولياء األمور المعنية 

لفكرة وهدف أحواض الرمل من متخصصي 

الجايكا، والحصول علي الموافقة والدعم من 

.  المديريات بجانب الشرح الكافي للميسرات

األحواض الرمليةإعداد

عداد اإلبالفعل انتهت الكثير من الحضانات من 

لألطفال بالسماح الرملية، وبدأوا ألحواض ل

صبحوا أيًضا أن األطفال وقد سمعنا أ. باللعب بها

يلعبوا يريدون الذهاب إلي الحضانات كي 

للعب ا، وأصبح األطفال متحمسين لفقرة بالرمل

.بالرمل كثيرا

لعاب األتكاليف ويتم في الوقت الحالي مناقشة 

بوزارة التضامن األحواض الرملية إعدادو

معهايتعامللحضانات التي االجتماعى ل

الميسرات كل منتعاونيكما . المشروع

شروع والقائمين علي الحضانات مع العاملين بالم

التعليمي ألحواض الهدف في معرفة وإدراك 

أحواضإعداديتم االنتهاء من ن أفلنأمل . الرمل

.اسريعً الرمل والسماح لألطفال باللعب بها 

ال بما طريق اللعب بالرمل، يستمتع األطففعن 

لعب لكما أن .اهتماماتهم واكتشافاتهميتناسب مع 

طفال قدرات األمثل تطوير :أيًضافوائد كثيرة 

اهتمامهم بالكميات واألشكالوزيادة اإلبداعية 

ماعية مهاراتهم االجتيًضا أالعلمية وزيادة والمواد 

بع والوجدانية وقدرتهم الحركية باستخدام أصا

.اليد والجسم

يابان والعاملون بوزارة التضامن من تدربوا فى ال

حيث وهدف أحواض الرمل على دراية بأهمية 

في وهم يلعبونقاموا بمشاهدة األطفال بأنفسهم 

.  أحواض الرمل

الرمل ترشيح أحواضفقد تم باإلضافة إلي ذلك، 

رية في معايير الجودة الخاصة بالحضانات المص

والتي تعمل عليها وزارة التضامن االجتماعي

مناسبة نها التى تجعل منظًرا لتكلفتها المنخفضة 

دأنا بولذلك . للحضانات ذات الميزانيات المحدودة

.  بتفعيل أحواض الرمل بالحضانات

لماذا أحواض الرمل بالتحديد؟

دة من الحدائق الموجوستفادة إأقصي لتحقيق 

من الحضانات التي يستهدفها % 85بأكثر من 

كرة فإنتقاء المشروع وتشجيع اللعب الحر، تم 

عد األحواض الرملية من وسط األفكار المقترحة ب

ي األخذ في االعتبار خبرة متطوعات الجايكا ف

هبة مديرعام /مجال  تحسين الحضانات ورأي د

ياسرعبد / وأوالطفولة السابق إدارة األسرة 

بوزارة التضامنالهادى إدارة األسرة والطفولة 

.   في تنفيذ هذه الفكرة

!تتساقط الرمال بانسيابية من الزجاجة

（حضانة عمر بن الخطاب باالسماعيلية）

مسئولة بالحضانة تشرح للميسرات 

（حضانة المستقبل، كفر الشيخ）

!تشجيع األطفال علي اللعب الحر

ات في مشروعنا ال تقتصر إرشادات الميسر

ه عن يضا التنويأاللعب فقط ولكن علي مجرد 

جيع تشيتم من خاللها تعلم مهمة، كونه وسيلة 

فاعلهم بأنفسهم، وتإختيارألعابهم األطفال علي 

بطريقة إيجابيةوالميسرات مع أصدقائهم 

.وفعالة

!هيا بنا نحفر حفرة كبيرة

（ الطفل المسلم، السويسحضانة )



دريب التكيف يتم تطبيق ما تم  تعلمه خالل 

؟( سؤال للميسرات)

الغد ميسرة حضانة .منار محمد/أ

السويس.الجديد

〇 شكل باألطفال تعلمت كيفية التعامل مع

ل وتعليمهم بطريقة مسلية من خالأفضل 

يقة وتوصيل المعلومة بطرباألركان اللعب 

من خالل قراءة القصص والكتب أسهل 

المصورة وتنمية خيال الطفل وقدراته 

كل االمور بشأولياء وكيفية التواصل مع .

ك من خالل االجتماعات لتقويم سلوأفضل 

ان كإذا الطفل في الحضانة والمنزل ومعرفة 

المشاكل كمشكلة إحدى الطفل يواجه 

مر ولى االنتباه ولفت اأوالتوحد التخاطب 

.المشكلةلعالج 

ميسرة حضانة أبو بكر .سمر محمد/أ

بورسعيد .الصديق

〇 ما كيفية التعامل مع األطفال، كتعلمت

ب في أثناء التدريما تعلمته قمت باستخدام 

إيجابي ذلك بشكلانعكس وقد اليومية حياتي 

ه تعاملي من األطفال؛ خاصة ما تعلمتعلى 

وليد نادي/مجدي نزيه و د/في محاضرات د

اية فيما يخص النظام الغذائي للطفل و رع

.ذوي االحتياجات الخاصة

التدريبات إتمامدور المديرية في 

سؤال لموظفي مديرية التضامن)ونجاحها

(:االجتماعي

(السويس)ماجدة /أ–سعيدة /أ

〇دور الحضانات المشاركة في ختيار إ

لعامليناالعناصر الفعالة من النتقاء التدريب 

نقل واإلستفادة  دور الحضانات حرصا على فى 

.الخبرات وتحقيق الهدف المرجو من التدريب

〇 قبل كل تدريب بالمحافظة معالتنسيق

المتدربين من حيث الموعد والمكان وموضوع 

إرسال مع المحاضر من حيث وأيضا التدريب 

جايكا السيرة الذاتية والمادة العلمية إلى مكتب ال

.من خالل البريد اإللكتروني

〇 على تواجد المنسق في جميع الحرص

واصل لتحقيق التبالقاهرة التدريبات المكثفة 

.والمتابعة الجيدة

〇 ميع محادثة جماعية على الواتساب لجتشكيل

ريب دور الحضانات النموذجية المشاركة في التد

حضانات ليها إمضاف ( بمحافظة السويس )

ة الخاصالصور إرسال آخرى حتى يتم تسهيل 

اإلخطار بموعد وأيضا . بفاعليات التدريب

حقيقلت( للمشروع)التدريب والزيارات الميدانية 

.الخبراتقدر من االستفادة ونقل كبر أ

〇عة قاعات التدريب المناسبة والتابختيار إ

ية للمديرية حتى ال يكون هناك أي تكلفة ماد

.خاصة بقاعات التدريب

(بورسعيد)سبيلة /أ-حنان/أ

〇 اة دارإ) بين الحضانات العشرة التنسيق

ايكا الجومكتب ( ميسرات الوالحضانة والجمعية 

ي المحاضرين المناسبين فختيار إوبالقاهرة

التدريبيةالمجاالت المختلفة للدورات 

.بالمحافظةالمقامة

〇لتقييم متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي و ا

ادة ستفإالمستمر للمشروع للوقوف علي مدي 

.التدريبميسرات دور الحضانات من 

〇 التدريب ثناء وبعد أمتابعة الميسرات

ل الخبرات بالقاهرة و توفير كافة السبل لتنفيذ ك

.قاهرةبالو المعلومات المكتسبة خالل التدريب 

تدريب الميسرات

الجولة األولى انتهت 

وسوف . من التدريبات 

يتم تحسين محتوى 

تدريبات  الجولة 

القادمة وفقا للخبرات 

المكتسبة من الجولة 
السابقة
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صورة جماعية للمتدربين بمحافظة السويس مع المحاضر

مع المحاضربورسعيد صورة جماعية للمتدربين بمحافظة 

بعض األسئلة إلى بعض ميسرات الحضانات وموظفي مديريات التضامن 
االجتماعى
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في المستقبلللمشروع الخطط الرئيسية 

:للحضاناتمتابعة جوالت 

(بمحافظات المشروع الخمسة المستهدفة)10شهر

:حفل تقديم شهادات إتمام التدريب للميسرات
(بمحافظات المشروع الخمسة المستهدفة)10شهر

(التثقيف الغذائي)ملتقى توعية اولياء االمور 

(بورسعيد-السويس )11هر ش

:التدريب باليابان

11شهر أواخر 

ملتقى التثقيف الغذائي 

ألولياء االمور

ثقيفي تم القيام بملتقى ت

ب للغذاء بحضانة القلو

الرحيمة  بمحافظة 
القليوبية

صورة للمشاركين بالملتقى

ملتقى التثقيف الغذائي

من شهر يوليو شارك مجموعة من 14في يوم 

فردا أو أكثر بحضانة 40والميسرات حوالي مهات األ

ليات حول القلوب الرحيمة بالقليوبية حيث تم عقد فعا

قبل ولقد تم تقديم المحاضرة من. التثقيف الغذائي

خر الدكتور مجدي نزيه الذي سبق التحدث عنه في آ

أيضا مجدى .وقد قام د .نشرة إخبارية للمشروع

م يكون هناك نظاأن بالشرح للمشاركين مدى أهمية 

ى غذائي متوازن لكي يلعب األطفال بصحة جيدة ف

الحديث عنأيضا كما تناولت المحاضرة .الحضانة

حدث وتاألطفال مدى تأثير الغذاء المتوازن على نمو 

ها يوصى بأن عن نوعية الوجبات التى يجب أيضا 

من كثر أوقد استمرت المحاضرة لمدة . لألطفال

من  المدة المزعمة وذلك بناءا كثر أساعتان وهي 

كما  .حعلى رغبة المشاركين وقد انتهي الملتقى بنجا

ل ليس فقط نخطط للقيام بأنشطة مماثلة في المستقبننا أ

وع في محافظات المشريضا أفي القليوبية ولكن 

كما نود تطوير مثل هذا الملتقى .المستهدفة خرى األ

ا يضأليس فقط لمتخصصي رعاية االطفال ولكن 

 .للوالدين

دعوة حضور الملتقى التي اعدتها الحضانة

إشعار من المشروع

ومن من أجل مشاركة المعلومات التي يمكن االستفادة منها من قبل ميسرات الحضانات①

يهتم بتعليم ورعاية االطفال والرضع وايضا،

ولة لتوفيرمكان لتبادل المعلومات حول الحضانات وحول التعليم في مرحلة الطف②

ورة الصورة الموجودة باالسفل هى الص)قام المشروع بإنشاء موقع إلكترونى : المبكرة 

.وايضا صفحة خاصة بالمشروع على موقع فيسبوك( الرئيسية بالموقع

https://www.ecd-egypt.com/
https://www.facebook.com/ECDEGYPT/?modal=admin_todo_tour

ال يقوم أي من وزارة التضامن اإلجتماعي أو مكتب الجايكا بإدارة هذان الموقعان ولكن

االستفادة نأمل ان يتم استخدام الموقعين بنشاط و. يقوم أعضاء المشروع بتولى تلك المهمة

.منهم في رعاية االطفال اليومية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة



من لهم عالقة بالمشروع

تعريف بمسئولى 

التضامن مديريات

االجتماعي ومسئولى 

دور الحضانات فى 

محافظات المشروع

صورة مع منسقي المشروع 

مدير/ة الحضانةالحضانةالمنسقالمحافظة المستهدفة

صفاء أحمدحضانة الجناين ابو حسين

أسماء محمودحضانة تحسين الصحة

أسماء سعيدحضانة ابراهيم الخليل

رانيا محمدحضانة جنة االطفال

دعاء أحمدحضانة الحماية

نهى حسنحضانة الغد الجديد

لوال سعيدحضانة الطفل المسلم

سارة أحمدحضانة زهور المستقبل

إسراء حمديحضانة زهور المعمل

لؤلؤ شامية عبد العليمحضانة ال

دعاء أحمدحضانة النور واألمل

منال عوضحضانة ام المؤمنين

هدى عباسحضانة عمار

ياسمين سمرةحضانة السيدة حفصة

عزة خليلحضانة الهدى النبوى

نهلة محمودحضانة النصر

سوسن مصطفىحضانة طالئع البدر

نبيلة أحمدحضانة أسوان

منى حسنحضانة ابو بكر الصديق

منى عبد المنعمحضانة سندريال

هدى عبد الراضىحضانة رواد التنمية

دينا رمضانحضانة الهداية

دعاء محمدحضانة الجولف

نورا رمضانحضانة ابو بكر الصديق

الشيماء محمدحضانة دار الشفا

رضا أحمدحضانة شباب التمليك

قدرية غريبحضانة عمر بن الخطاب

أمل السيدحضانة النسائية

نهى نبيلحضانة التضامن

آمال عبد الحكيمحضانة عثماسون

ناهد السيدحضانة الهالل األحمر

رشا حسنىحضانة الرعاية الدينية

كريمة حسنحضانة المروة

غادة أحمد غانمحضانة المستقبل

رباب سميرحضانة مجلس المدينة

ثناء السيدحضانة رعاية الطالب

نهى محمد الشيخحضانة النموذجية الجديدة

رانيا جاللحضانة الصفا

زينب عبد الجوادحضانة دقلت

مروة محمد جاللحضانة العلم واإليمان

ناصر حسنحضانة عصافير التضامن

نهلة حسينحضانة الشبان المسلمين

سمية حسن متولىحضانة حراس العقيدة

هبة حسنحضانة القلوب الرحيمة

آمال محمدحضانة باندا جاردن

ماجدة عبد اللطيفحضانة النور أبو الغيط

وسام عالءحضانة النور

هايدي محمدحضانة جنة االطفال

هيام سعيدحضانة الطفولة السعيدة

وفاء السيدحضانة تنمية المجتمع

أ/غادةالقليوبية

االسماعيلية
أ/ريم

أ/هالة

أ/نشوى

مدير ادارة االسرة والطفولة

أ/إيمانكفر الشيخ

أ/فايزة

مدير ادارة االسرة والطفولة

أ/أحمد غنيم

أ/ريم

العاملين بالمديرية

أ/ماجدةالسويس
أ/سعيدة

مدير إدارة االسرة والطفولة

بورسعيد
أ/سميرة

أ/سبيلة

لطيف أ/حنان عبد ال

أ/ماجدة الزمالك

أ/حنان عبد القادر

أ/نعيمة المحالوي

أ/منال الحسيني

أ/فوزية المتيم


