
املعّلمــات واملعّلمون األعزّاء،

أهــًا بكم مجّدًدا!



يــز حــّب القــراءة لــدى األطفــال، وإلـــى  تســعى مكتبــة الفانــوس إلـــى تعز
الكتــب،  حــول مضاميــن  الحــوار معهــم  علـــى  والمربّيــن  األهــل  تشــجيع 
يطمــح  كمــا  وإنســانّية.  اجتماعّيــة  وبقيــم  الحياتّيــة  بخبراتهــم  وارتباطهــا 
إثــراء  وإلـــى  العربّيــة،  لثقافتهــم  األطفــال  انتمــاء  تعميــق  إلـــى  المشــروع 
لغتهــم األّم. فـــي إطــار المشــروع الــذي تقــوم عليــه وزارة الّتربيــة والّتعليــم 
الكتــب  آالف  عشــرات  يــع  توز يتــّم  غرنســبون،  صنــدوق  مــع  بالّتعــاون 
الممتعــة وعاليــة الجــودة علـــى كّل تالميــذ الّصفــوف األولـــى والّثانيــة فـــي 

كاّفــة المــدارس العربيــة فـــي البــالد.

ماذا تتلّقون من مكتبة الفانوس؟

 أربعــة كتــب ســنويّة، هديّــة لــكّل تلميــذ/ة: بعــد قــراءة الكتــاب فـــي الّصــف 
والقيــام بأنشــطة حولــه، يأخــذ كل تلميــذ/ة نســخته/ا مــن الكتــاب هديّــة 

ــى نُســختين إضافّيتيــن. ــة، وتحصــل مكتبــة الّصــف علـ للمكتبــة البيتّي

يــد االلكترونـــي،  ُترَســل برســالة نّصّيــة وبالبر  نشــرة إلكترونّيــة للمعّلــم/ة 
بالّتزامــن مــع توزيــع الكتــاب، وتتضّمــن اقتراحــات لكيفّيــة دمــج الكتــب فـــي 

ــة. األنشــطة الّصّفّي

 موقــع إلكترونــي وصفحــة فيســبوك: يحتويــان علـــى المزيــد مــن المعلومــات 
عــن المشــروع والكتــب، ومقــاالٍت مهنّيــة، وتوثيقــات لألنشــطة الميدانّيــة.



 قراءة الكتاب في الّصّف وإعداد أنشطة حوله.

 توزيع الكتب على الّتالميذ، وتشجيعهم على قراءتها مع أفراد عائالتهم.

ــى  ــيّ، وجمــع توقيعاتهــم علـ ــي لقــاء احتفالـ  تعريــف األهــل بالمشــروع فـ
ــى نشــر صــور أطفالهــم. نمــوذج موافقــة األهــل علـ

الموقــع وفـــي  فـــي  إلينــا لمشــاركتها  الّصــور  توثيــق األنشــطة وإرســال   
الفيســبوك.

 إشراك المجتمع المحلّي في أنشطة مدرسّية حول القراءة والكتب.

ما دور املعلّم/ة يف املرشوع؟

فـــي الّصفــوف األولـــى والّثانيــة، يبــدأ الّطفــل باكتســاب مهــارات القــراءة، 
ــا. ُتتيــح هــذه القــراءة  ولكــن تبقــى قــراءة الكتــاب مــع الّطفــل ولــه أمــًرا مهمًّ
ــا بيــن الكبيــر والّصغيــر، وفرصــًة لخلــق لغــة مشــتركة، وللحــوار حــول  تقاربً
المشــروع  كتــب  أّن  تجــدون  قــد  وتشــغلهم.  األطفــال  تهــّم  حياتّيــة  أمــورٍ 
كثــر منهــا لقــدرات الّطفــل القرائّيــة فـــي هــذه  مالئمــة للقــراءة المشــارِكة، أ
المرحلــة، ونحــن ندعوكــم إلـــى قــراءة الكتــب مــع الّتالميــذ فــي الّصــف، وإلـــى 

تشــجيع األهــل علـــى القــراءة ألطفالهــم ومعهــم فـــي البيــت.

ا! مهّم جدًّ
 الكتــب مالئمــة للقــراءة املشــارِكة وليس لقــدرات الّطفل القرائّية



تابعونا

 "مشروع مكتبة الفانوس" 
www.al-fanoos.org  زوروا موقعنا

 fanoos@hgf.org.il  054-6872191  03-6478555   

03-6417580 


