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العربيّة،  مدارسنا  والثّانية في  األولى  الصّفوف  الفانوس في  مكتبة  الثّالثة من مشروع  السّنة  نفتتح  نحن  ها 
ونتطلّع لسنة مثمرة من العمل المشترك معكم! 

والمربّين  األهل  وإلى تشجيع  األطفال،  لدى  المطالعة  تعزيز حبّ  إلى  مميّز، يسعى  الفانوس مشروعٌ  مكتبة 
يطمح  وإنسانيّة.  اجتماعيّة  وبقيم  الحياتيّة  بخبراتهم  وارتباطها  الكتب،  مضامين  حول  األطفال  مع  الحوار  على 
المشروع أيضًا إلى تعميق انتماء األطفال لثقافتهم العربيّة، وإلى إثراء لغتهم األمّ. تقوم وزارة التّربية والتّعليم 
روضات  كافّة  في   2014 عام  منذ  كبير  بنجاحٍ  تطبيقه  ويتمّ  غرنسبون،  صندوق  مع  بالتّعاون  المشروع،  على 
وبساتين األطفال الرّسميّة، وفي مئات الرّوضات المعترف بها غير الرّسميّة، وفي الصّفوف األولى والثّانية في 
كافّة المدارس االبتدائيّة العربيّة ابتداء من عام 2018. يمنح المشروع عشرات آالف األطفال وعائالتهم كتبًا ممتعةً 

وبجودة عالية.

المعلّمات والمعلّمون األعزّاء، أهًل بكم مجّدًدا!

قراءة 	  بعد  تلميذ/ة:  لكلّ  هديّة  سنويّة،  كتب  أربعة 
الصّف والقيام بأنشطة حوله، يأخذ كل  الكتاب في 
تلميذ/ة نسخته/ا من الكتاب هديّة للمكتبة البيتيّة، 

وتحصل مكتبة الصّف على نُسختين إضافيّتين.
موارد مساندة للمعلّم/ة في نشرة إلكترونيّة تُرسل 	 

بالتّزامن مع توزيع الكتاب، وتتضمّن اقتراحات لكيفية 
دمج الكتب في األنشطة الصّفّيّة.

على 	  يحتويان  فيسبوك:  وصفحة  إلكتروني  موقع 
المزيد من المعلومات عن المشروع والكتب، ومقاالتٍ 

مهنيّة، وتوثيقات لألنشطة الميدانيّة.

قراءة الكتاب في الصّفّ وإعداد أنشطة حوله	 
توزيع الكتب على التّالميذ، وتشجيعهم على قراءتها 	 

مع أفراد عائالتهم
وجمع 	  احتفاليّ،  لقاء  في  بالمشروع  األهل  تعريف 

توقيعاتهم على نموذج موافقة األهل على نشر صور 
أطفالهم

توثيق األنشطة وإرسال الصّور إلينا لمشاركتها في 	 
الموقع وفي الفيسبوك

إشراك المجتمع المحلّي في أنشطة مدرسيّة حول 	 
القراءة والكتب.

باكتساب  الطّفل  يبدأ  والثّانية،  األولى  الصّفوف  في 
مهارات القراءة، ولكن تبقى قراءة الكتاب مع الطّفل وله 
أمرًا مهمًّا. تُتيح هذه القراءة تقاربًا بين الكبير والصّغير، 
وفرصةً لخلق لغة مشتركة، وللحوار حول أمورٍ حياتيّة 
تهمّ األطفال وتشغلهم. قد تجدون أنّ كتب المشروع 

الطّفل  لقدرات  منها  أكثر  المشاركِة،  للقراءة  مالئمة 
القرائيّة في هذه المرحلة، ونحن ندعوكم إلى قراءة 
األهل  تشجيع  وإلى  الّصف،  في  التّالميذ  مع  الكتب 

على القراءة مع أطفالهم ولهم في البيت.

 ما دور المعلّم/ة في المشروع؟ماذا تتلّقون من مكتبة الفانوس؟

ا!   الكتب مالئمة للقراءة المشاركِة، أكثر منها لقدرات الطّفل القرائيّة مهّم جّدً


