تقديم
يحتوي هذا الملف ع¬ معلومات حول المعرض ومواد
بال£نامج .ثم ستجدون
الدروس والنصائح للمرشدين ¦
مطويات تهدف إ¢ Ï
ال£ويج للمعرض   المدارس ولدى


غ£ها من
قص £من
تق 

المهتم .Çكما إن هناك دليل 
أجل تنصيب المعرض.
محتوى الملف
• تقديم
• كتاب التمارين  9-12) 1سنة(
• كتاب التمارين  13-15) 2سنة(
• دليÉن للمعلم ولمرشد المعرض
• نصائح للمرشدين
• دليل لتنصيب المعرض
• مطويات ترويجية
المعرض
معرض الكتابة والق راءة مع أنا ف رانك مناسب Á
لÉطفال من
 9سنوات ¢
ح  15سنة .تتكون المواد الدراسية المتصلة
Á

كتاب Çللتمارين :واحد لÉطفال من  9إ12 Ï
بالمعرض من 
وا¥خر Á
سنة Ò
لÉطفال من  13إ 15 Ïسنة.
تم تطوير المعرض خصيصا من أجل الق راء الصغار


يح Óقصة أنا ف رانك.
والغلمان  عقدهم 
الثا¡ وهو 
هناك اهتمام خاص بيوميات أنا ف رانك ،وأيضا بـ“كتاب
القصاصات“ ¥Áنا و“كتاب الجمل الجميلة“ لها.

 — 1/1القراءة والكتابة مع أنا فرانك


اهداف
 1التعرف ع¬ أنا ف رانك ككاتبة؛
ع£
l 2تشجيع الق راءة والكتابة مع أنا ف رانك كنموذج ¦
فروض مبتدعة؛
 3التعلم عن التاريخ وعن العائلة ف رانك.
Á
ا¥فضل أن يتم تنظيم المعرض   مكتبة عمومية لكن
يمكن تنصيبه   مواقع أخرى أيضا.
مواد الدروس
¢
مواد الدروس متوفرة مجانا ع¬ ¤ا¥ن£نت بموقع مؤسسة
 ¢
و¡ ).(www. annefrank.org
أنا ف رانك ¤ا¥لك £
ال£نامج موجودة أيضا
كما إن النصائح المتعلقة بإرشاد ¦
ع¬ ا¢ ¥ن£نت .هذه النصائح مقصودة Á

المشتغلÇ
لÉعوان
¤
Á


الموظف  Çالمكتبة
  موقع المعرض )مث Éا¥عوان

للمدر  
س Çأيضا.
العمومية( ،ولكن هي مقصودة
ّ

تقديم

التقنيات
تنصيب المعرض سهل .ي ح الدليل بصورة تدريجية كيف
يمكن تركيب الهيكل ويعطي نصائح حول خلق مناخ جيد
للق راءة والكتابة.
النامج

تب المكتبة العمومية )أو أي موقع آخر( المعرض وتروج


له عند المدارس الموجودة  الجوار )استعانة بمطوية(
 ¢
و¡
وتستقبل المجموعات .يمكنكم كتابة ¦
ال£يد ¤ا¥لك £
للمكتبة العمومية ع¬ المطوية ثم طبعها.
هناك دليل خاص بكل كتاب تمارين ي ح نقطة نقطة
استقبال المجموعات ويعطي نصائح.

الكث   £تنظيم
تتم لكم مؤسسة أنا ف رانك التوفيق 
ال£نامج!
وتنفيذ ¦

