
 ندوة تعريفية بعنوان
 التعليم على الطريقة اليابانية" التوكاتسو"

على عبدالعزيز / جمال سامى رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور/ معالى األستاذ الدكتورتحت رعاية 

موسى إبراهيم نائب رئيس الجامعة / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، واألستاذ الدكتور

سعيد خليل عميد / لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور سيادته، وبحضور األستاذ الدكتور

: ندوة تعريفية بعنوان بإقامة 9302سبتمبر 03يوم اإلثنين الموافق قامت كلية التربية . لية التربيةك

" الجايكا"التعليم على الطريقة اليابانية، وذلك بحضور خبراء من هيئة التعاون الدولى " التوكاتسو"

Mr / (متطوع خبير في منظمة الجايكا تخصص إدارة مدرسية)تارورا ،Mrs /كو كانو ساتشي

أخصائي ) محمد عبد المجيد سعيد / ، واألستاذ(تخصص تكنولوجيا التعليممنظمة الجايكا بمتطوعة )

 . (برامج التعليم على الطريقة اليابانية بالجايكا

وقد بدأت الندوة بعزف السالم الجمهورى للبلدين المصرى واليابانى ثم الترحيب بالسادة الحضور 

 .تقديم جامعة السادس من أكتوبر للسادة الضيوف فى سطوروالسادة الضيوف، كما تم 

التعلم سيادته على أهمية فيها أكد  والتىء كلمته ابالقسعيد خليل عميد الكلية / ستاذ الدكتورقام األوقد 

باستخدام األنشطة وهو ما يتوافق مع توجه الدولة حاليا، لتعلم المهارات المطلوبة لسوق العمل بحيث 

حيث تعد التوكاتسو مجموعة من  المهارات والمعارف المواكبة لتطورات سوق العمل يمتلك الخريج

األنشطة التعليمية الضرورية لنمو الطالب وبناء العالقات اإلنسانية الجيدة من خالل قيام الطالب 

وقد أعقبها كلمة السيد األستاذ  الجهد الذاتى والتطبيقى إلنجاز هذه المهام، لبوضع األهداف وبذ

 موسى إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تناول سيادته/ لدكتورا

أهمية االستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم من خالل األنشطة لما لها من عائد فى تنمية مهارات 

تطيعوا من الكتساب المعارف والمهارات وممارستها فى شكل عملى تفاعلى يسوقدرات الطالب 

طالب  إعدادخالله نقل هذه الخبرات إلى مواقف أخرى وبالتالى خلق أفكار جديدة، والنتيجة هى 

  .مبدعين قادرين على تحمل المسئولية الوطنية والنهوض بالمجتمع

أوال بالترحيب بالسادة الضيوف ثم قام محمد عبدالمجيد / حيث قام األستاذ وقد بدأت فاعليات الندوة 

بتعريف سريع بدولة اليابان بشكل تفاعلى حيث تفاعل الحضور فى استنتاج األرقام التى لها عالقة 

ثم تناول أهم أسس التعليم على الطريقة . بدولة اليابان من عدد السكان ومساحة الدولة وعدد الجزر

 .اليابانية مع استعراض بعض الفيديوهات التى توضح الفكرة ببساطة



را بالترحيب بالحضور على الطريقة المصرية مما أثار إعجاب الحضور كما قام تارو. كما قام م

بتعريف الحضور باسمه الحركى طارق حتى يسهل على الطالب التفاعل معه، وفى البداية قام بتقديم 

مقدمة عن التعليم على الطريقة اليابانية واألنشطة الخاصة الياباينة وكيفية تطبيقها بطريقة عملية على 

 .لمتعلمين فى مختلف المراحل الداسية وخاصة مرحلة رياض األطفال والمرحلة اإلبتدائيةا

ساتشيكو كانو مع / حيث قامت م" كاتسووهيا نجرب الت"وقد أعقب ذلك فترة تجربة عملية بعنوان 

وار هاجر بتقديم مثال عملى على كيفية التفاعل وممارسة األنشطة التفاعلية وكيفية إدارة ح/ األستاذة

وزيادة الدافعية إلى التعلم  تفاعلى يؤدى فى النهاية إلى حدوث التعلم مع ضمان بقاء أثر التعلم

 . واإلنجاز

تارورا من الطالب الحضور تقديم مثال عملى لكيفية التعلم من خالل األنشطة، حيث / وقد طلب م

وقد . من جانب الطالب وقد أثار ذلك إعجاب وتفاعل ،حوار تفاعلى بإقامةقامت طالبتين بالفعل 

 . تارورا بسمات معلم التعليم على الطريقة اليابانية. أعقب ذلك تعريف من جانب م

 ،الضيوف والسادة سعيد خليل عميد الكلية جميع الحضور/ وفى نهاية الندوة شكر األستاذ الدكتور

قدرات ومهارات الطالب على أهمية إقامة العديد من الفاعليات التى من شأنها تنمية سيادته وقد أكد 

 . لمواجهة احتياجات سوق العمل

الضيوف عن سعادتهم بتواجدهم داخل جامعة السادس من أكتوبر لتقديم الندوة، وقد وقد أعرب السادة 

 .ظهرا   انتهت وقائع هذه الندوة فى تمام الساعة الواحدة والنصف

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


