
 

فيهيــطة الـاألنش ة ـ1202 ـسنـ ة لـتر  

 

  

ي  
ي لرعاية الطفولة ف 

إطار التنشئة السليمة لألطفال بالعديد من األنشطة   يقوم المعهد الوطن 

مجة خرجات استطالعية ورحالت ترفيهية أيام السبت من كل   فيهية و التثقيفية وذلك بتر التر

و أيام العطل المدرسية.  اسبوع  

 

مجة  الخرجات المنجزة  أسباب عدم التنفيذ   الخرجات المتر
 

رحلة  32 عدم  توفر وسيلة نقل  رحلة  46   
 
 

 أنشطة خاصة بالعطل المدرسية : 

نامج جميع ال :  طلعيضم هذا التر  

ي من  ✓
ي الثاث 

 فيفري  07فيفري إىل   04عطلة الثالث 

 2021مارس  24مارس إىل  14عطلة الربيع من  ✓

 2021ماي  12ماي إىل  06عطلة من  ✓

ي األول من  ✓
 2021نوفمتر  07نوفمتر إىل  01عطلة نصف الثالث 

 . 2021ديسمتر  31ديسمتر إىل  19عطلة الشتاء من  ✓

 

 أنشطة خاصة بفصل الصيف : 

إىل الشاطئ لألطفال المقيمي   بالمعهد وذلك ثالث مرات من كل اسبوع   خرجة 19 برمج المعهد 

ة الممتدة بي   جويلية و أوت   ة الممتدة بي     2021عىل الفتر ي الفتر
وبرمج مصيف بالحمامات ف 

نامج بسبب جائحة كوفيد  2021أوت   30و 2021أوت  24 . وقد 19إال أنه لم يتم انجاز هذا التر

مجة  وا ة.   50نجاز أنشطة داخلية وعددها  تم تعويض ذلك بتر نشاط طيلة هذه الفتر  

 

 

 

 



الوطنية :  حتفالت الدينية و ال   

ي  كما 
ي إطار التنشئة السليمة والمتوازنة لألطفال وب  هدف الحرص عىل إدماجهم ف 

يحرص المعهد ف 

 المجتمع بتوفت  المناخ االحتفاىلي باألعياد الدينية واالحتفاالت الوطنية : 

ي شهر رمضان.   
يف، حفل ختان األطفال ف  عيد الفطر ، عيد اإلضىح، المولد النبوي الشر

ي للباس التقليدي، عيد االستقالل، عيد الشجرة، عيد الطفولة،.... 
 االحتفال باليوم الوطن 

 

 أنشطة موازية : 

اح بعض األنشطة الموازیة لمزید تدعیم التع ھد تم بالتنسیق مع جمعیة أصدقاء المعھد اقتر

:  باألطفال  

: یوم األحد والجمعة من - یؤمن ھذه الحصص    كل أسبوع وأثناء العطل المدرسیة  دعم مدرسي

ي سن التمدرس وعددھم خمسة  األطفالالنشاط   بھذا  مدرس وینتفع
. ف   

. طفال  30ریاضة: یوم الثالثاء والخمیس والسبت. ینتفع بھذا النشاط قرابة  -  

فریق العامل بالمعھد لتدعیم عملیة التعھد  النطق من قبل أخصائیة من خارج الحصص تقویم  -

ي ھذا المجال
ي األسبو  ف 

. ع وانتفع بھذه الحصص أربعة أطفال بمعدل حصتي   ف   

 

 


