مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة
خلفية المشروع
إن هذا المشروع قائم على األنشطة التي نفذتها المتطوعات اليابانيات الالتي أرسلتهن هيئة التعاون الدولي اليابانية
 الجايكا ،فقد أرسلت أكثر من  70متطوعة ذوات خبرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة على مدار حوالي  20عا ًما،الالتي أكدن على أهمية مبدأ التعلم من خالل اللعب وتأثيره على األطفال .ولقد ساعدت المتطوعات اليابانيات على
بناء قدرات المشرفات (الميسرات) واإلداريين من خالل األنشطة التي قمن بها مثل ورش العمل والندوات وعمل
مواد تعليمية لتنمية الطفولة المبكرة.

عن المشروع
لقد وقعت مذكرة التعاون بين الجايكا ووزارة التضامن االجتماعي في السابع من شهر فبراير لعام 2017للتعاون
التقني من خالل مشروع " تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة " ،ولقد بدأ المشروع فعليًا في شهر يونية 2017
وسيستمر حتى يونية .2020
إن المشروع يركز على  10حضانات في  5محافظات مختلفة وهم :بورسعيد واإلسماعيلية والسويس وكفر الشيخ
والقليوبية ،وتلك الحضانات تحت إشراف الجمعيات األهلية وتحتاج إلى دعم فني.

المخرجات المتوقعة من المشروع
* تنمية قدرات المشرفات (الميسرات) على تطبيق مبدأ " التعلم من خالل اللعب " .
* تطوير نظام المتابعة والرقابة على الحضانات وذلك للتأكد من جودتها.
* زيادة عدد أولياء األمور ذو الوعي التام بأهمية مبدأ " التعلم من خالل اللعب ".

خطة المشروع
لتحقيق المخرجات المذكورة سوف يقوم المشروع بعمل بعض األنشطة ،مثل )1( :عمل مواد تعليمية ()2
عمل تدريبات للمشرفات (الميسرات) والمدربين )3( .عمل حمالت توعية ألولياء األمور )4( ،التعليق على
"معايير جودة الحضانات" )5( ،دعم تطوير نظام المتابعة واإلشراف على الحضانات.
وسوف يسافر  3مجموعات (أكثر من  30شخص) من العاملين بوزارة التضامن االجتماعي إلى اليابان
لحضور البرنامج التدريبي هناك.

The Project for Quality Improvement of Early Childhood
Development (ECD-JICA)
Background of the project
This project is based on the activities implemented by the JOCVs (Japan
Overseas Cooperation Volunteers) of JICA (Japan International Cooperation
Agency). JICA has sent more than 70 early childhood development-related
volunteers to Egypt for about 20 years, ensuring the importance for young
children to learn through play. The volunteers have assisted capacity building
of nursery teachers (facilitators) and managers through their activities which
include organizing workshops/seminars, and creating teaching materials on
early childhood development.

About the project
The Memorandum of Cooperation was signed on Feb 7, 2017 between JICA
and the Ministry of Social Solidarity (MOSS) to conduct the technical
cooperation project, “Project for the Quality Improvement of
Early Childhood Development”. The project started in June 2017, and will last
until June 2020. It focuses on 10 nurseries in each of the 5 target governorates
of Port Said, Ismailia, Suez, Kafr El Sheikh, and Qalyubia. The focused
nurseries are run by NGOs, and in need of professional assistance.

Expected outputs of the project
*The capacity of nursery teachers (facilitators) to implement “learning
through playing” is developed.
*Monitoring system on nurseries is developed to ensure the quality of
nurseries.
*The number of guardians having a favorable view for “learning through
playing” is increased.

Plan of the project
In order to achieve the outputs of the project, the following various activities
are expected to be implemented: (1) Creating educational materials, (2)
Providing trainings for nursery teachers (facilitators) and trainers, (3)
Conducting awareness campaigns for guardians, (4) Providing comments on
the Nursery Quality Standards, and (5) Providing assistance in developing the
Monitoring System on nurseries. Through the project, three batches of staff
members of the MOSS (more than 30 members in total) are to travel to Japan
to take training courses.

