
ز، يسعى إىل تعزيز حّب املطالعة لدى األطفال، وإىل تشجيع األهل واملربّني عىل الحوار مع األطفال حول مضامني الكتب،  مكتبة الفانوس مرشوٌع مميّ

ة، وإىل إثراء لغتهم األّم. تقوم وزارة  ة. يطمح املرشوع أيًضا إىل تعميق انتامء األطفال لثقافتهم العربيّ ة وإنسانيّ ة وبقيم اجتامعيّ وارتباطها بخرباتهم الحياتيّ

ة، ويف  ة روضات وبساتني األطفال الرّسميّ الّتبية والتّعليم عىل املرشوع، بالتّعاون مع صندوق غرنسبون، ويتّم تطبيقه بنجاٍح كبري منذ عام 2014 يف كافّ

ة. مينح مرشوع  ة العربيّ ة املدارس االبتدائيّ ة. مؤّخرًا، تقّرر توسيع املرشوع ليشمل الّصفوف األوىل والثّانية يف كافّ مئات الّروضات املعتف بها غري الرّسميّ

ا ممتعًة وبجودة عالية. مكتبة الفانوس عرشات آالف األطفال وعائالتهم كتبً

تجدون يف املوقع: اقرتاحات ألنشطة صّفّية حول كّل كتاب، معرض صور وأفالم قصرية حول القراءة، 

ع يف املرشوع، مقاالت ُمرثية. خربات من الحقل، قوائم الكتب التي تُوزَّ

املعلاّمت واملعلّمون األعزّاء – مكتبة الفانوس تصل الّصفوف األوىل والّثانية

ابتداًء من كانون الّثاين 2018!

ينطلق املرشوع يف كانون الّثاين 2018!
al-fanoos.org ملعرفة املزيد: زوروا موقعنا الجديد

ًقا نتمّنى لكم قراءًة ممتعًة ونشاطًا مشوِّ
تابعونا عىل       مكتبة الفانوس
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 ما دور املعلّمة يف املرشوع؟ماذا تتلّقون من مكتبة الفانوس؟

قراءة الكتاب مع األطفال ولهم، يف املرحلة املدرسّية أيًضا

يف ■■ الكتاب  قراءة  بعد  تلميذ/ة:  لكّل  ة  هديّ ة،  سنويّ كتب  أربعة 

من  نسخته/ا  تلميذ/ة  كل  يأخذ  حوله،  بأنشطة  والقيام  الّصف 

ة، وتحصل مكتبة الّصف عىل نُسختني  الكتاب هديّة للمكتبة البيتيّ

تني. إضافيّ

زامن مع توزيع ■■ ة تُرسل بالتّ مة يف نرشة إلكتونيّ موارد مساندة للمعلّ

ة. الكتاب، وتتضّمن اقتاحات لكيفية دمج الكتب يف األنشطة الّصّفيّ

موقع إلكرتوين وصفحة فيسبوك: يحتويان عىل املزيد من املعلومات ■■

ة. ة، وتوثيقات لألنشطة امليدانيّ عن املرشوع والكتب، ومقاالٍت مهنيّ

قراءة الكتاب يف الّصّف وإعداد أنشطة حوله■■

توزيع الكتب عىل التّالميذ، وتشجيعهم عىل قراءة الكتاب مع أفراد ■■

عائالتهم

تعريف األهل باملرشوع يف لقاء احتفايّل■■

ويف ■■ املوقع  يف  ملشاركتها  إلينا  الّصور  وإرسال  األنشطة  توثيق 

الفيسبوك

ة حول ■■ إرشاك مؤّسسات/أفراد من املجتمع املحّل يف أنشطة مدرسيّ

القراءة والكتب

اإلجابة عىل أسئلة لتقييم املرشوع■■

ا بني الكبري  . تُتيح هذه القراءة تقاربً يف الّصفوف األوىل والثّانية، يبدأ الطّفل باكتساب مهارات القراءة، ولكن تبقى قراءة الكتاب مع الطّفل وله أمرًا مهامًّ

ة، أكرث منها  ة تهّم األطفال وتشغلهم. قد تجدون أّن كتب املرشوع مالمئة للقراءة املشاركِ والّصغري، وفرصًة لخلق لغة مشتكة، وللحوار حول أموٍر حياتيّ

ة يف هذه املرحلة، ونحن ندعوكم إىل قراءة الكتب مع التّالميذ يف الّصف، وإىل تشجيع األهل عىل القراءة مع أطفالهم ولهم يف البيت. لقدرات الطّفل القرائيّ


