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»  با من بخوان«

ایرانشهردر 

اعدادبه روایت 
همکاران 

آرمینسپیده نهضت قریشی نژاد، : مسئول پروژه

پیده نهضت قریشی نژاد، بتول سلیمانی، س: : همکاران و آموزشگران پروژه
آرمین، سوسن بیانی

آذرستانعمرانشرکت : پشتیبان

زمان
1395مرداد: شروع

1396تیر : پایان

،کودکانتعداد 
رسه هایمدآموزگاران و 

پوششزیر

کودک3135

و آموزگارمربی 96

مدرسه 30

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1395ماه مهر : دور نخست
جلد کتاب2338

به همراه دستنامه و برگه های فعالیت و کتابخانه ی پارچه ای کالسی

1395ماه بهمن :دور دوم
جلد کتاب1493

به همراه دستنامه و برگه های فعالیت 
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روند اجرای پروژه
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مقدمات اجرایی

پیش از آغاز به کار

»با من بخوان«

1395مهر -مرداد

منطقههرازالزماطالعاتوآمارجمع آوری

ه هایتجربشدنسهیموآموزشگرانحضوربابرنامه هاکاربهآغازازپیشنشست های

جدیدسالدربرنامهاجرایبرایبرنامه ریزیوقبلدوره هایاجرایی

تعیینو)...وهنرپایه،سوادبلندخوانی،(گوناگونکارگروه هاینشست های

برنامهرونددرآموزشیسرفصل های

پایه یباتناسبدروکتاب شناسیگروهوسیله یبهباکیفیتکتاب هایگزینش

منطقههررفاهیوآموزشیشرایطوتحصیلی

منطقههربرایتعیین شدهکتاب هایخریداریوسفارش

منطقهبهکتاب هافرستادنوبسته بندی

تحویلوکارگاهیبسته هایبسته بندیپوستر،وهنرکارگاه هایبرایالزموسایلخرید

آموزشگرانبه

پروژهکارآغازبرایمنطقهدرپرورشوآموزشمسئوالنباهماهنگی
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برگزاری کارگاه ها
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1395مهر12تا 10: های دور نخستکارگاه

کودکادبیات •

کتاب های باکیفیت•

عناصر داستان•

بلندخوانی•

بدننمایش و بیان و کارگاه •

ماسکساخت انواع کارگاه •

ی و ریاضی آموز لولوپباورزی، الفآواورزی و : کارگاه های سواد پایه شاملمجموعه  •

چیستانیواژه نامه 

گزارش نویسیمستندسازی و شیوه های •

1395بهمن 27و 26: کارگاه های دور دوم

بلندخوانیتکمیلی کارگاه •

تصویرخوانیکارگاه تکمیلی•

دستکشیهنر، ساخت صحنه نمایش و عروسک کارگاه •

لولوپیو باورزی الفتکمیلی آواورزی و کارگاه •



بازدید از مناطق زیر پوشش

1395آذر18تا 13: نخستبازدید 

83ازروزهاایندر.کردندبازدیدایرانشهرمنطقه یدرپوششزیرمدرسه هایازمؤسسه،آموزشگرانازگروهی،1395آذر18تا13روزهای در

.گرفتقرارارزیابیموردبرنامهاجرایروندوآموزگارانکاروآمدعملبهبازدیددومپایه یکالس27واولپایه یکالس

1396اردیبهشت 4تا 2: دومبازدید 

باهمگانینشستیدر.شدبازدیددرسکالس94درآموزگارانفعالیت هایازوشدانجامسلیمانیوقریشی نژادخانم هاسویازنیزدومبازدید

حاضرانازوشدگفت وگو95-96تحصیلیسالدرآناجرایچالش هایومثبتنکاتطرح،اجرایرونددرباره یبرنامهپوششزیرآموزگاران

.کنندبیانبخوانمنبااجرایادامه یدرباره یراخودشاننظرشدخواسته

بازدید از مناطق زیر پوشش

7



اهداف و دستاوردها
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اهداف برنامه در منطقه

آموزشننویشیوه هایازاستفادهبادانش آموزانبودندوزبانهبهتوجهباپایهسوادتقویت

کودک محورخالق

هبودبوخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده

نخواندلذتدرکوکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایشباهمزمانپایهسواد

افزایشوتوانمندسازی،»بخوانمنبا«برنامه یراستایدرآموزگارانومربیانآموزش

کالس هامحتوایوفضابهبخشیدنغنابرایمحروممناطقمربیانمهارت های

بهوجهتبا...وطبیعتبهاحتراممشارکت،صلح،شادی،مانندزندگیارزش هایبهپرداختن

منطقهنیاز
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دستاوردها

ازامادبودننکردهکارخوبچندانکتاب هابلندخوانیدربرنامهاینآموزگارانکهوجودیبا

رتأثیکهبودندشدهبهره مندکالس هادرخوبیبهکودک محورخالقآموزشبسته های

کهتاسداشتهمنطقهاینکودکانبرایواک هادرستبیانوالف بایادگیریبربسزایی

.هستندبلوچدوزبانه یکودکانآن هابیش تر

ه هایپایدرتدریسسابقه یسالچندینوجودباکهمی کردندبیانآموزگارانازبسیاری

 تریبیشدستاوردهایبرنامهایناجرایباتوانسته اندسالایندردبستان ها،گوناگون

الف باورزیبسته یازبردنبهرهخاطربهرادستاوردهااینویژهبهوباشندداشته

.می دانستند

بههموآموزگاربههممی شودایجادکالس هادربرنامهاجرایباکههیجانیوشور

.می بردپیشبهروشبهترینباراآموزشومی دهدانگیزهوانرژیدانش آموز

بهعالقه مندومی دانندمؤثرومفیدرابرنامهاینهمهآموزگاران،ازنظرسنجیازپس

.هستندآنادامه ی
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دستاوردها

بیانراصداهاومی زنندحرفخوببسیاررمزگشاییورمزگردانیآموختنبرافزونکودکان

.دارندسنفبهاعتمادومی گویندپاسخمی پرسند،راحتیبهاکنونکودکاناین.می کنند

ونرمش هاباومی خوانندشعرکهمی شونددیدهخوش رووشادکودکانیجاهابیش تر

.آورده اندکالس هابهراجنبشوحرکتگوناگونتن آرامی های

کهکردهایجاداساسیتحّولیاّولپایه یآموزشدرکودکان،برتأثیربرافزونبرنامهاجرای

.می کندقویتحولاینتثبیتجهتراآنادامه یبرایانگیزه
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رخداد تاثیرگذارچند 

طیوبودآوردهگردمنطقهمختلفمدرسه هایاز-داشتندمشکلسوادآموزیدرکه-رااولیکالسکودکدهبمپوراولپایه یآموزگارانسرگروه
.کندبرطرفراکودکانازگروهاینمشکلخوبیبهبودتوانستهوکردهکارراالف باورزیآن هاباجلسه24

مابهبسته هااینپیشسال هاکاش«:می گویدکرده،استفادهنفری47کالسیکدرنحوبهترینبهخّالقبسته هایهمه یازکهآموزگاری
کنارتابکندرازمانمدیریتتوانستهنفری47کالسیکدرچگونهاین کهبهپاسخدراو».دارنددوستبّچه هاواستعالیخیلی.بودرسیده

».عشقبا«:می گویدکند،کارکودکانبانیزراخالقآموزشکتابچهارهرپرورشوآموزشبرنامه ی

ومی دادندجوابراحتیبهبودند،شاد .بودندمتفاوتکامالً دانش آموزان شانوبودندکردهدرکخوبیبهراطرحفعالبسیارمعلمچند
.داشتندبیش تریاعتمادبه نفس

باکالسشدراّول،کالسمعّلمتأثیرتحتنیست،برنامهپوششزیرکهپیش دبستانمعّلمدارد،پیش دبستانبعدازظهرششیفتکهمدرسه ای
.می کندکارآواورزیکودکان

استپرکهارکالسدیوارروینقاشی هایحزنکهمی کندایجادکالسدرنشاطیآن چنانومی کندکارکودکانبانیستطرحدرکهکالسیمعّلم
.می بردبیناز...وتانکواسلحهاز
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با من بخوان در ایرانشهر به روایت تصویر
طقه ی من، در »با من بخوان«از حامیان برنامه ی شرکت عمران آذرستان با پشتیبانی مالی » با من بخوان«برنامه ی 95-96در سال تحصیلی 

.مدرسه زیر پوشش برنامه قرار گرفتند30کودک در 3200شد و حدود ایرانشهر اجرا 
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نشست عمومی 
با من بخوان

تدوین و چاپ دستنامه و 
فعالیت برای کتاب ها

گزینش کتاب های 
باکیفیت
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اربسته بندی کتاب ها برای هر آموزگ آماده سازی بسته های کارگاهی هافرستادن کتاب ها به محل کارگاه
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، ادبیاتکارگاه آموزش خالق از راه 

کودکبا ادبیات آشنایی 

عناصر داستانو 

1395مهر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هابرگزاری دور
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ساخت انواع ماسک و شیوه های 

استفاده از بیان و بدن در نمایش

1395مهر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هابرگزاری دور
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:در حاشیه ی کارگاه ها

بهمعلمی10ساعتحدوداولروز

طرحایندرمن«:گفتوآمدکالس

بااطرافروستاهایازیکیازامانیستم

روخودمایرانشهرازساعتدوفاصله ی

آخرتاو».رسوندمکالس هابرای

فعالحضور)چهارشنبهروز(کارگاه ها

.داشت
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.ان می آیندسی بی لک، کاکاکالغه و نخودی دوستان جدید کودکان ایرانشهر هستند که در سوادآموزی به یاری این کودک
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تصویرهایی از کودکان در حال گوش دادن به بلندخوانی کتاب های با من بخوان
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ــان  ــوان«کارشناس ــن بخ ــا م » ب

در بازدید از مـدارس کودکـان را در 

شــناخت دســتگاه آوایــی و بیــان 

.آواها یاری می دهند

شناخت آواها و واک ها اولین گام 

ر در تقویت سواد پایه اسـت کـه د

ــه ی  ــوان«برنام ــن بخ ــا م ــا » ب ب

ن ممکالف باورزیبسته های کتاب 

.می شود
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ردراکتاب هاکالسیکتابخانه های

رارقکودکاندسترسدرودیدمقابل

پایانتاخواندنشوقتامی دهند

.شودنهادینهکودکانوجوددرعمر
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قریشی نژادخانمگزارشازبخشی

ایرانشهرمنطقه یاولپایه یآموزشیمسئول

رفعبرایوقتیمی شود،تمامکهبازدیدزمان

ّجهمتوذهنممی کنم،فکرومی کشمدرازخستگی

مغچهمی گویمخودمباومی شودبشریتفردای

یابی مسئولیت اندونمی کنندکارعده ایکه

درتدریساندیشه یحرکتوقتی.ناتوان اند

وکودکاننشاطاست،محسوسکامالً معلمان

شآموزشیوه یدرتغییرنوعیازخواندن شانشعر

نپرسیدبرایمرجعیمعّلم هاوقتیدارد؛حکایت

ینهسبهدستراکودکاندیگروقتیدارند؛سؤال ها

کانکوددنیایشدنبزرگشاهدوقتینمی بینی؛

همه یوبودخواهدامروزازبهترفرداحتماً هستی؛

والیمپشتیبانان(مؤثرندطرحایندرکهکسانی

.سهیم اندشدنبهترایندر)فرهنگی
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