مدرسة ما يوحنا اإلنجيلي األسقفية  -حيفا
30/9/16
مشروع كريف للمشاركة في التربية
حضرات األهالي األعزاء،
كل عام وأنتم بخير ،سنة دراسية ناجحة ومثمرة ألطفالنا األحباء.
يسرنا في لجنة األهالي أن نعلمكم عن بدء مشروع كريف للمشاركة في التربية لكل الطالب في املدرسة من الحضانات
وحتى صفوف الثوامن.
اجتمعنا مع مدير املدرسة الدكتور عزيز دعيم ومركزات مشروع كريف واتفقنا أن نباشر في تنظيم دورات ال
منهجية لجميع األجيال في املدرسة.
 الحضانات :املشروع كان ً
ناجحا السنة املاضية وسوف يستمر هذه السنة .اختار االهل مع معلمات
الروضات دورتين :رقص ورياضة ،مسرح دمى وسرد قصة أو التعرف ومالطفة حيوانات.
 صفوف األول حتى الثالث:
الدورات املقترحة هي:
 موسيقى :التعلم على آلة موسيقية (عود ،دربكة ،جيتارة أو أورغ) في مجموعات حتى 10طالب لكل
مجموعة.
 مسرح دمى وسرد قصة :برنامج ثقافي يسرد فيه املرشد قصة تثقيفية مع مسرح دمى وتمثيل القصة.
 شطرنج :تعلم الشطرنج مع تطوير التفكير االستراتيجي عند الطفل.
 رقص ودبكة :تعليم دورة دبكة ورقص تهدف إلى الترفيه عن الطالب والرياضة باإلضافة إلى تعليم
الدبكة أو الرقص.
 تطوير فكري -مركز األكادميون العرب :هدف الدورة تطوير التفكير مع دمج ألعاب ذهنية .البرنامج
يعطي الطفل خبرات نفسية ذهنية للتعلم والتأقلم ،أدوات للتخطيط واالستراتيجية ،اتخاذ قرارات
وتطوير الذاكرة (لصفوف األول حتى السادس).

 صفوف الرابع حتى الثامن:

الدورات املقترحة هي:
 فنون :يقوم الطالب مع طاقم مرشدين في بناء لوحات من الفسيفساء .كل طالب يركب ً
جزءا من
لوحة كبيرة وفي نهاية السنة نقوم بتركيب أجزاء اللوحة وإلصاقها على حائط املدرسة حتى نحصل
على لوحة جميلة تزين مدرستنا.
 دبكة ورقص :تعلم الدبكة.
 موسيقى :التعلم على آلة موسيقية.
كل دورة مركبة من ساعة أسبوعية ،تبدأ في شهر تشرين األول ( )10وحتى نهاية السنة مع إضافة فرصة الصيف-
حيث سيتعلم الطالب  38ساعة في كل دورة على مدار السنة الدراسية.
التكلفة  250ش.ج لكل دورة -تكلفة سنوية ل 38 -حصة .املوسيقى (ألن عدد الطالب في املجموعة  )10فستكون
التكلفة  500مقابل  38درس موسيقى على مدار السنة الدراسية.
مشروع كريف تنفذه جمعية برعاية وزارة املعارف وشركة املراكز الجماهيرية .املرشدون مؤهلون في مجالهم
ويقومون بدورات استكمال بشكل دوري مع رقابة الجمعية ووزارة املعارف.
يهمنا في لجنة األهالي نجاح املشروع والذي هدفه إدخال برامج ال منهجية إلى املدرسة إلثراء األطفال والتفكير
الفكري والفني.

ستفحص املدرسة إمكانياتها في تفعيل البرنامج لقسم من الصفوف أو جميعها ،وكذلك عدد الدورات املمكنة ً
وفقا
إلمكانيات املدرسة من حيث الغرف املتوفرة ومن حيث الدوام وكل الترتيبات اإلدارية األخرى.

نرجو منكم أن تختاروا أي دورات ترغبون ألطفالكم والتسجيل بحسب األولويات ،أي ترتيب الدورات في أولويات كي
نستطيع دراسة ما يمكننا تطبيقه مع املدرسة والجمعية وضمن اإلمكانيات املتاحة للمدرسة والجمعية.
ً
الدفع سيكون
مسبقا ومن املمكن الدفع بشيكات ل 3 -دفعات ،تسلم إلى سكرتارية املدرسة.

مع فائق املحبة واالحترام
لجنة أهالي الطالب ،إدارة املدرسة وجمعية كريف

مشروع كريف للمشاركة في التربية

املبحث :دورات كريف لصفوف أول  -ثالث
اسم الطالب__________________________ :

الصف___________________________ :

رجاء تدريج الدورات من  5-1حسب االولويات ( 1أولوية أولى  5أقل أولوية ،وعدم تدريج الدورات التي ال تعنيكم).
ستقوم لجنة االهالي بمسح لطلبات الطالب وستفحص املدرسة امكانيات فتح للدورات ً
وفقا للغرف املتاحة
وإلمكانيات البرنامج.
رقم
تسلسلي
.1
.2
.3
.4
.5

اسم الدورة
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موسيقى
مسرح دمى وسرد قصة
تطوير فكري
شطرنج
رقص ودبكة
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مشروع كريف للمشاركة في التربية
املبحث :دورات كريف لصفوف رابع – ثامن
اسم الطالب__________________________ :

الصف___________________________ :

رجاء تدريج الدورات من  3-1حسب االولويات ( 1أولوية أولى  3أقل أولوية ،وعدم تدريج الدورات التي ال تعنيكم).
ستقوم لجنة االهالي بمسح لطلبات الطالب وستفحص املدرسة امكانيات فتح للدورات ً
وفقا للغرف املتاحة
وإلمكانيات البرنامج.
رقم
تسلسلي
.1
.2
.3

اسم الدورة
موسيقى
فنون
رقص ودبكة
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