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جمال حر

مشروع حيوي ،تربوي و ثقافي

روض الطفال دون انطونيو دل كروتشي بمونتيفورتي دالبوني

ان فضاءات المدرسة يجب ان تخص بالتحديد المجتمع التي هي موجودة فيه ، من اجل ذلك قررت المدرسة
.استغلل مساحاتها و اقامة انشطة خارج اوقات العمل المعتادة ، اي بعد انتهاء حصص اطفال الروض

عبر هذا المشروع الحيوي ، التربوي و الثقافي قرر روض الطفال لمونتيفورتي خوض هاته التجربة و
.استغلل فضاءات المدرس

هدف المدرسة هو تقديم هذا العرض و مشاركته مع اسر و عائلت الطفال الذين يترددون سواء على
الروض .او على المدرسة البتدائية، هكذا ليصبح الطفال اكثر حيوية و تفوقا

فالمدرسة اذا ستصبح مكانا مفتوحا لستقبال و ادماج كل فئات المجتمع بمختلفها

لمن موجه المر

10 الى عشرة سنوات 3للطفال البالغين من العمر ثلثة سنوات  .
بالنسبة لوراش النشطة ،فسوف تقام في فضاءات المدرسة ، كل ورشة ستشرع بعد تسجيل خمسة عشر

طفل .على القل ،حيت سيعرف العدد من خلل لوائح التسجيل

للتسجيل يمكن التصال برقم الهاتف
0457610721

او ان يلعث ايميل للموقع

info@scuolamaternamonteforte.it

. اورو لكل طفل مشارك10ثمن المشاركة 
. سواء للفرد او الزوجين10بالنسبة للشخاص البالغين 



  البرامج ستكون كالتالي

2018 تشرين الثاني 18يوم 
18 Novembre 2018 ore 15:30

 اهديني قصة" علوم اداب القراءة للاطفال"
لقاء مع الاشخاص البالغين للتعريف بآداب قراءة القصص للاطفال و اكتشاف العديد

 من الطرق لكيفية سرد هاته الحكايات و القصص
 اللقاء سيتم تحت اشراف الدكتورة ،الكاتبة و الصحفية كرستينا بيليمو

Dott.ssa Cristina Bellemo.

2018 ديسمبر 2يوم 
2 Dicembre 2018 ore 15:30

" انها ليست لعبة"
هل توقفتم مرة لملاحظة و تمعن ما يوجد حولكم ؟

كل شيء و حتى الشيء الذي تعودنا ان نراها كل يوم يخفي صلته بشيء آخر بعيد كل
 البعد عما نراه بالعين المجردة

 اللقاء سيتم تحت اشراف الدكتورة الاستشارية و الفيلسوفة نيتي روزين
Dott.ssa Neethi Rossin

2019 يناير 13يوم 
13 gennaio 2019 ore 15:30

" الكوخ و الدمى"
صناعة الدمى (الكراكيز) تستغرق وقتا طويلا ، ليلعب بها الاطفال و يؤلفون بها حكايات

.لا نهاية لها
 خلال اللقاء سيتم عرض مسرحية بالدمى للاطفال ،الآباء و الامهات

اللقاء سيتم تحت اشراف مختص في التربية بالدمى موريتزيو جوكو
Maurizio Gioco

 

2018 فبراير 17يوم   
17 Febbraio 2019 ore 15:30

" وحوش من الطين"
الوحوش مخيفة لكنها تكون مخيفة اقل اذا شكلناها و عرضناها بشكل رمزي ، فمشاعر

الخوف لدى الطفل يمكنه ان يعبر عنها و يحكيها اذا تمكن من وصف ملامح الوحوش كما
 يتصورها

 اللقاء سيتم تحت اشراف الدكتورة الكاتبة و الصحفية نيتي روزين
Dott.ssa Neethi Rossin



2019 مارس 24يوم 
24 Marzo 2019 ore 15:30
"كاتبة القصص الصغيرة"

المغامرة ، روعة الكتابة , جمال اللقاء ، التجمع ، الترحيب ، حكي القصص ،كلمات ،
 اشياء ،حكايات ، العاب ،تجارب ، اكتشافات و اسرار الدمى

 اللقاء سيتم تحت اشراف الدكتورة الكاتبة و الصحفية كرستينا بيليمو
Dott.ssa Cristina Bellemo

2019 أبريل 14يوم   
14 Aprile 2019 ore 15:30

" السمات و الصور"
اذا نظرنا الى صورة لشخص ما ، سنرى بطلا لقصة ، ليس قصتنا ،لكن يمكن مقارنتها

بقصتنا و التي من خلالها و بفضل الاختلافات يمكن تتبع اوجه التشابه كما يتم خلال لعبة
. المرآة

 اللقاء سيتم تحت اشراف الدكتورة الفيلسوفة و الإستشارية نيتي روزين
Dott.ssa Neethi Rossin

المشروع من اقتراح : الدكتورة المختصة في الجهاز العصبي و الحركي و التكوين مريم
 بيانكي

Dott.ssa Myriam Bianchi


