
جديد عام 2018: مكتبة الفانوس يف الّصفوف األوىل والّثانية!
املحّل واملجتمع  واألهل،  األطفال،  لدى  املطالعة  حّب  إضاءة  نحو 

ما هو مرشوع مكتبة الفانوس؟

من أهداف املرشوع: 

نحو تعزيز ثقافة القراءة للطّفل ومعه

مكتبة الفانوس هو مرشوع قطرّي لتعزيز حّب املطالعة يف األطر الّتبويّة-التّعليميّة، ويف البيت. تقوم عىل املرشوع 

وزارة الّتبية والتّعليم بالتّعاون مع صندوق غرنسبون، وتحصل من خالله عرشات آالف العائالت العربيّة عىل كتب 

عالية الجودة، يتم اختيارها وفق معايري محّددة وواضحة.

ينشط املرشوع منذ عام 2014 يف كافّة روضات وبساتني األطفال الرّسميّة وآالف الروضات املعتف بها غري الرّسمية. 

مؤّخرًا، تقّرر توسيع املرشوع ليشمل الّصفوف األوىل والثّانية يف املدارس الرّسميّة العربيّة.

تحقيق املتعة يف قراءة الكتب، وتطوير لغة الطّفل، وتعزيز انتامئه لثقافته العربيّة.  •

تشجيع األهل عىل قراءة الكتاب لطفلهم والحوار معه.  •

توطيد العالقة بني املدرسة، واألهل، واملجتمع املحّل.  •

ماذا تتلّقى املدرسة من مكتبة الفانوس؟

أربعة كتب للّصف األّول، وأربعة أخرى للّصف الثّاين، تُوزَّع عىل املدارس يف أربعة مواعيد مختلفة.   •

هذه الّسنة يبدأ التّوزيع يف كانون الثّاين 2018، وينتهي يف أيّار.

نُسخة من الكتاب هديّة لكّل طفل/ة، ونُسختني إضافيّتني ملكتبة الّصف!  •

نرشة إلكتونيّة للطّاقم الّتبوّي تتضّمن موارد مساندة لدمج الكتب يف األنشطة الّصّفيّة.   •

أخبار املرشوع يف موقع إلكتويّن وصفحة فيسبوك.  •



ل املرشوع؟ ما هو دور ُمفعِّ
قراءة الكتاب يف الّصّف وإعداد أنشطة حوله.  •

توزيع الكتب عىل التاّلميذ، وتشجيعهم عىل قراءة الكتاب مع أفراد عائالتهم.   •

تعريف األهل باملرشوع يف لقاء احتفايّل.   •

توثيق األنشطة بالّصور والفيديو وإرسالها لطاقم املرشوع.  •

إرشاك مؤّسسات/أفراد من املجتمع املحّل يف أنشطة مدرسيّة حول القراءة والكتب.  •

املرشوع مستجّدات  وملتابعة  التّفاصيل،  من   ملزيد 
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يُفتتح املرشوع يف كانون الّثاين 2018!

من يشارك يف املرشوع؟
تالميذ الّصفوف األوىل والثّانية يف املدارس االبتدائيّة الرّسميّة العربيّة.  •

تالميذ صفوف الّتبية الخاّصة يف املدارس العاديّة، مع مراعاة مالءمة مضامني الكتب لهم.  •


