ّ
ّ
واملعلمون األعزّاء،
املعلمــات

ً
ً
ّ
أهــا بكم مجددا!

ـب القــراءة لــدى األطفــال ،وإل ــى
تســعى مكتبــة الفانــوس إل ــى تعز يــز حـ ّ
تشــجيع األهــل والمر بّيــن عل ــى الحــوار معهــم حــول مضاميــن الكتــب،
وارتباطهــا بخبراتهــم الحيات ّيــة وبقيــم اجتماع ّيــة وإنســان ّية .كمــا يطمــح
المشــروع إل ــى تعميــق انتمــاء األطفــال لثقافتهــم العرب ّيــة ،وإل ــى إثــراء
لغتهــم األ ّم .ف ــي إطــار المشــروع الــذي تقــوم عليــه وزارة التّربيــة والتّعليــم
ـم توز يــع عشــرات آالف الكتــب
بال ّتعــاون مــع صنــدوق غرنســبون ،يتـ ّ
الصفــوف األول ــى وال ّثانيــة ف ــي
الممتعــة وعاليــة الجــودة عل ــى ّ
كل تالميــذ ّ
كا ّفــة المــدارس العربيــة ف ــي البــاد.

ّ
تتلقون من مكتبة الفانوس؟
ماذا
الصــف
أربعــة كتــب ســنو يّة ،هديّــة لـ ّ
ـكل تلميــذ/ة :بعــد قــراءة الكتــاب ف ــي ّ
والقيــام بأنشــطة حولــه ،يأخــذ كل تلميــذ/ة نســخته/ا مــن الكتــاب هديّــة
الصــف عل ــى نُســختين إضاف ّيتيــن.
للمكتبــة البيت ّيــة ،وتحصــل مكتبــة ّ
نص ّيــة وبالبر يــد االلكترون ــي،
رســل برســالة ّ
نشــرة إلكترون ّيــة للمع ّلــم/ة ُت َ

وتتضمــن اقتراحــات لكيف ّيــة دمــج الكتــب ف ــي
بالتّزامــن مــع توز يــع الكتــاب،
ّ
الص ّف ّيــة.
األنشــطة ّ
موقــع إلكترو ـنـي وصفحــة فيســبوك :يحتويــان عل ــى المز يــد مــن المعلومــات
ـاالت مهن ّيــة ،وتوثيقــات لألنشــطة الميدان ّيــة.
عــن المشــروع والكتــب ،ومقـ ٍ

ما دور املعلّم/ة يف املرشوع؟
الص ّف وإعداد أنشطة حوله.
قراءة الكتاب في ّ

توزيع الكتب على التّالميذ ،وتشجيعهم على قراءتها مع أفراد عائالتهم.
تعريــف األهــل بالمشــروع ف ــي لقــاء احتفال ــيّ ،وجمــع توقيعاتهــم عل ــى
نمــوذج موافقــة األهــل عل ــى نشــر صــور أطفالهــم.
الصــور إلينــا لمشــاركتها ف ــي الموقــع وف ــي
توثيــق األنشــطة وإرســال ّ
الفيســبوك.
ّ
المحلي في أنشطة مدرس ّية حول القراءة والكتب.
إشراك المجتمع

مهم ًّ
ّ
جدا!

الكتــب مالئمــة للقــراءة املشــاركة وليس لقــدرات ّ
الطفل القرائ ّية
ِ

الطفــل باكتســاب مهــارات القــراءة،
الصفــوف األول ــى وال ّثانيــة ،يبــدأ ّ
ف ــي ّ
مهمــاُ .تتيــح هــذه القــراءة
الطفــل ولــه أم ـ ًرا
ولكــن تبقــى قــراءة الكتــاب مــع ّ
ًّ
والصغيــر ،وفرص ـ ًة لخلــق لغــة مشــتركة ،وللحــوار حــول
تقار بًــا بيــن الكبيــر
ّ
أن كتــب المشــروع
ـم األطفــال وتشــغلهم .قــد تجــدون ّ
أمــور ٍ حيات ّيــة تهـ ّ
الطفــل القرائ ّيــة ف ــي هــذه
مالئمــة للقــراءة المشــاركِة ،أ كثــر منهــا لقــدرات ّ
الصــف ،وإل ــى
المرحلــة ،ونحــن ندعوكــم إل ــى قــراءة الكتــب مــع التّالميــذ ـفـي ّ
تشــجيع األهــل عل ــى القــراءة ألطفالهــم ومعهــم ف ــي البيــت.
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