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م /تقرير نشاطات مركز (تنمية الطفولة المبكرة المجتمعي)
اقيمت على قاعة مركز (تنمية الطفولة المبكرة المجتمعي) للفترة بين ( 29 -20تشرين الثاني) عدد من االنشطة بين
ورشات تدريبية وندوات توعية حيث افتتح المركز نشاطاته بورشتي االعمال اليدوية والكومبيوتر لكونهما من العناصر
الجاذبة لألطفال والمحفزة لهم للحضور والتفاعل والمشاركة في أنشطة المركز ،أهم انشطة االسبوع مفصلة ادناه:
 -1ورشة تعليم وتدريب الكومبيوتر (الورشة االولى)
اقيمت للفترة بين ( 27-24تشرين الثاني) ورشة لتدريب وتعليم مهارات استخدام الحاسوب شارك فيها
مايقارب ( )15طفل من كال الجنسين من طالب المرحلة االبتدائية بقيادة المدرب (حيدر حسين موسى)،
تضمنت الورشة تعريفا بمكونات الحاسوب واجزاءه ووحدات االدخال واالخراج كما قدم المدرب لهم
شرحا وافرا حول نظام التشغيل كما قام المدرب بتقديم نصائح للطلبة المشاركين للمحافظة على جهاز
الحاسوب واالقراص الليزرية والجلسة الصحيحة اثناء االستخدام جدير بالذكر ان هذه الورشة تعد اولى
األنشطة التي أقيمت بعد افتتاح المركز بتاريخ (/20تشرين الثاني) ولقيت تفاعال ومشاركة من قبل
االطفال الحاضرين واقبال من اطفال اخرين للتسجيل وحجز اماكنهم في انشطة المركز القادمة.

اختتمت فعاليات الورشة بأقامة مسابقة بين االطفال المشاركين ألختبار قدراتهم وماتعلموه من مهارات
خالل ايام الورشة وكذلك توزيع الشهادات التقديرية الرمزية لهم لما لها من اثر كبير في تشجيعهم ،والتقاط
الصور الجماعية التذكارية.
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 -2ندوة توعية (تربوية واخالقية) لالطفال (الندوة االولى)
اقيمت على قاعة المركز يوم السبت الموافق (/29تشرين الثاني )2014 /ندوة توعية تربوية واخالقية
شارك فيها ( )30طفل من كال الجنسين من طالب المرحلة االبتدائية ولمدة ساعة واحدة قامت فيها
المدربة (تقوى محمد خضير) بتوعية االطفال حول مفاهيم (تحمل المسؤولية ،االندماج األجتماعي،
التكيف للحياة ،مستوى الطموح ،الثقة بالنفس) افتتحت الندوة بالتعارف بين االطفال المشاركين ومدربتهم
وتعارفهم فيما بينهم

حيث تعلم الطفل من خالل مفهوم (االندماج االجتماعي) المشاركة الوجدانية وكيفية التعايش مع االخرين
واالنخراط معهم في جو العمل والدراسة بود واحترام وكيفية التكيف مع الظروف الطارئة ومواجهة
التحديات واالبتعاد عن القلق واالضطراب
و تطرقت المدربة لمفهوم (مستوى الطموح) لما له من اهمية في تنمية مستوى طموح كل طفل وجعله
قادرا على ان يرسم اهداف واحالم تتناسب مع قدراته وامكانياته ويسعى لتحقيقها كما هو الحال في
ممارسة اعماله اليومية
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تخلل الندوة طرح امثلة لتقريب الصورة لالطفال المشاركين من خالل االيات القرآنية واالحاديث النبوية
الشريفة واالبيات الشعرية كذلك بعض القصص القصيرة ذات العبرة والفائدة
كذلك قدمت المدربة ايضا شرحا وافرا عن الثقة بالنفس واهميتها وتنمية روح المسؤولية في الطفل
كما استعانت المدربة بعرض داتا شو بالصور والرموز لجذب انتباه االطفال
اختتمت الندوة بالتقاط الصور الجماعية التذكارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقر العام :بغداد -الحرية -دور نواب الضباط  -منطقة السالم -شارع 30
موبايـــــل07800043829 :

www.umelyateem.org
info@umelyateem.org

مشـــــــروع
(مركز تنمية الطفولة املكبرر اجملتمعي ومساحة آمنة للطفل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3ورشة تدريب االعمال اليدوية (الورشة االولى)
افتتحت ورشة تدريب االعمال اليدوية بيومها االول بقيادة المدرب (خلدون هاشم عودة) يوم السبت الموافق
( 29تشرين الثاني )2014/شارك فيها ( )15طفل من كال الجنسين من طالب المرحلة االبتدائية

افتتحت الورشة بتعليم االطفال المشاركين كيفية تشكيل االوراق بطريقة معينة وصناعة الفراشات الورقية.
من المؤمل تكملة اليومين المتبقية من الورشة خالل هذا االسبوع ،اختتمت فعاليات اليوم االول بالتقاط
الصور الجماعية التذكارية
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