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«  با من بخوان»
زابلدر 

به روایت اعداد
همکاران 

سپیده آرمین: مسئول پروژه
مهری صفایی، سوسن بیانی،: همکاران و آموزشگران پروژه

فرشته یوسفی، سارا یوسف پور
شرکت سازور سازه آذرستان: پشتیبان

زمان
1395مرداد : شروع

1396تیر : پایان

،کودکانتعداد 
رسه هایمدآموزگاران و 
پوششزیر

کودک635

و آموزگارمربی 27
مدرسه 25

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1395ماه مهر : دور نخست
جلد کتاب1558

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

1395ماه دی :دور دوم
جلد کتاب1431

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

1395مهر19تا 17: 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 •

1395دی 23و 22: کارگاه های دور دوم

بلندخوانیتکمیلی کارگاه •
تصویرخوانیکارگاه تکمیلی•
دستکشینمایش و عروسک  یصحنههنر، ساخت کارگاه •
لولوپیو باورزی الفتکمیلی آواورزی و کارگاه •
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بازدید از مناطق زیر پوشش

1395بهمن22تا 18: نخستبازدید 
زابل، قطب های بنجار، زهک، نیمروز، منطقه ی در « با من بخوان»مدرسه های زیر پوشش از بیانی، خانم ها آرمین و ، 1395بهمن22تا 18 در روزهای 

.کردندهامون و هیرمند بازدید 
.بازدید به عمل آمددانش آموز 661کالس با تعداد کل 27مدرسه و 23در این روزها از 

1396اردیبهشت 4تا 2: دومبازدید 

.مدرسه در منطقه بازدید کردند22در این روزها سپیده آرمین، مسئول پروژه، به همراه خانم یوسفی از 
ان زهک و هامون و کارشناس آموزش و پرورش زابل خانم شادممسئولین نیز همایش عمومی در زابل با حضور اردیبهشت 4بعدازظهر روز یک شنبه 
.آموزگاران زیر پوشش برنامه در سال پیش برگزار شدو آموزگاران مناطق و تنی چند از مدیران و 

بازدید از مناطق زیر پوشش
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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

بهابن.دهدافزایشرادرسکالسدرحضوربهدانش آموزانعالقه یتوانستهبخوانمنبا
کانکودبرایکالسدرومی شوداجرامدرسه هادربخوانمنباکهزمانیازآموزگارانگفته ی
.استیافتهکاهشکالس هاازدانش آموزانغیبتمی شود،خواندهکتاب

ه هابچبود،شدهانجامبیش تردانش آموزانبافعالیتوکتاب خوانیکهکالس هاییدر
.می کردندبرقرارارتباطبیش ترینفسبهاعتمادباوشادتر

رزی،الف باووآواورزیبسته هایویژهبهوکودک محورخالقآموزشبسته هایازاستفادهبا
.کنندجذابوآسانرادوزبانهکودکانبرایفارسیزبانآموزشتوانسته اندآموزگاران

یبلندخواننشست هایباپیونددرفعالیت هایونقاشی هاودستیکارهایافزودنبا
.گرفته اندجدیدبوییورنگمدرسه هابی رنگکالس هایدیوارهای

استیافتهافزایشبازیونمایشباکودکانکردنبرقرارارتباطتواناییوبیانقدرت.

وتهیافکاهشکودکانوآموزگارانبینفاصله یکالس هادرمتنوعفعالیت هایانجامبا
.می کنندبرقرارارتباطدانش آموزان شانبابیش تریصمیمیتباآموزگاران
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این.ندشدآشنابرنامهباوکردندشرکتنخستکارگاهدرآموزگارانکناردرهممدیرانامسال
کالسردخودگاهمدیر.شوداجرابهتربرنامهشدندباعثعالقه مندمدیرانزیرابودبزرگیگام

دفترزابخشییابودکردهدرستبخوانمنبااتاق.بودکردهاجرانمایشوکردهبلندخوانی
تفادهاسکتاب هاازنیزباالترسال هایدانش آموزانتابودکردهتبدیلکتابخانهبهرامدرسه
.بودیافتهافزایشمعلمکاریبازدهمعلمکاربرمدیرنظارتباهمچنین.کنند

برنامهدر(هیرمندوهامونزهک،بنجار،نیمروز،)منطقهچندزابلمنطقه یدرکهآن جااز
ایاجربراییکهرکهبودآمدهوجودبهمنطقه هااینبینخوبیرقابتبودند،کردهشرکت
.می کردندتالشبرنامهخالقانه تروبهتر

ایاجربرایقابل قبولیحددرآموزگارانبیش تروبوداندککم کارآموزگارانتعدادزابلدر
حدودیتامعلم4ومتوسطمعلم9خوبمعلم8فعال،بسیارمعلم5.بودندکردهتالشبرنامه
.شدندارزیابیکم کار

حضورآموزشیراهبرانبازدیدهاهمه یدر.داشتندخوبیهمکاریمناطقپرورشوآموزش
.بودندبرنامهادامه یبهعالقه مندبسیارهامونوزهکمنطقه هایویژهبه.داشتند

نکات مثبت اجرای برنامه در منطقه ی زابل
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رخداد تاثیرگذارچند 

منباکهبودنوشتهگزارش اشدرآموزگاراین.بودکردهکاردانش آموزانباخالقبسیارعملدرامابودساکتبسیارنخستکارگاهدرآموزگاری
تابکبهواداررامنشبهرساله امچهاردختر.استگذاشتهتاثیرهمخانواده امدربلکهآوردهتالشوشادیدانش آموزانمبرایتنهانهبخوان
هکآرزویمبهمنوکندمیکمکمنبهماسک هاکردندرستدرومی کندجست وجوشبهربخوانمنباسایت هایدرهمسرم.می کندخواندن
.رسیدماستمطالعه

دنبالبهمادرانکهظهر.می کنیماجراخودپیش دبستانیکالسدررابخوانمنباما»:زابلزهکمنطقه یدرپیش دبستانیمربیانازیکی
بچه هاباودمشکالسواردکاکاکالغهبااولروزمن.دارنددوستراکالس شانبسیاروبروندخانهبهنیستندحاضرکودکانمی آیند،فرزندان شان
کردندخواهشمنازوداشتندورزشدومپایه یدانش آموزانامروز.می آیندکالسبهعالقهباوشادهمهبچه هاعلتهمینبهکردم،صحبت
«.کنندشرکتکتاب خوانیفعالیت هایدروبیایندپیش دبستانیبچه هایکالسبهبدهماجازه
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زابل به روایت تصویربا من بخوان در 
ر د، «با من بخوان»از حامیان برنامه ی شرکت سازورسازه آذرستان با پشتیبانی مالی « با من بخوان»برنامه ی 96-95سال تحصیلی در 

.گرفتندبرنامه قرار مدرسه زیر پوشش 25در کودک 635شد و اجرا منطقه ی زابل 
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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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1395مهر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هابرگزاری دور

داستانکارگاه عناصر 
داستان و پیرنگتوالی 

کارگاه نمایش
ساخت انواع ماسک و
شناخت انواع نمایش
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1395دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم برگزاری دور

،کارگاه تکمیلی عناصر داستان
و تصویرخوانیبلندخوانی 

کارگاه نمایش
عروسک دستکشی و

ساخت صحنه ی نمایش
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ول پروژه بنا به گزارش های مسئ. بازدید از مدرسه ها و حضور چندباره ی کارشناسان با من بخوان در منطقه یکی از نکات مثبت برنامه است
.ه استبسیاری از آموزگاران پس از بازدید از کالس شان و حس اهمیت داشتن کاری که انجام می دهند، بازده کاری شان افزایش باالیی داشت
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با من شیوه یسواد پایه به تدریس با آموزگار خالق این روستا . بودمعروف شده کم هوش ها به روستای روستایی در منطقه بود که 
.ه استبرگزیده شدمنطقه بچه ها را چنان به کتاب و درس عالقه مند کرده که به عنوان آموزگار نمونه ی داستان و نمایش با و بخوان
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کودکااان و آموزگاااران در ساااخت 
عروسک های نمایش با من بخوان
از پوشاااک محلاای و بااومی الهااام 

.گرفته اند
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دو مدرسااه اتاق هااایی را بااه بااا ماان 
بخاااوان اختصاااا  داده بودناااد و 
نشساات های بلناادخوانی را در ایاان 

.کالس ها برگزار می کردند
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بلندددخوانی کتاب هددا توسدد دانش آمددوزان بزری تددر بددرای 
22دانش آموزان کوچک تر در اتاق با من بخوان



ه ها و امانت امانت دادن کتاب های موجود در کتابخانه ی کالسی افزون بر آشنا کردن کودکان با فرهنگ و اصول عضویت در کتابخان
.گرفتن کتاب، فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را به خانواده ها نیز می برد
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و کودکان در زنگ های تفریح با میال
د و عالقه ی خودشان کتابی برمی دارن

.با یکدیگر می خوانند
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25

شده استالستیک و سیمان فضای نشستن و مطالعه درست مدرسه ها با از حیاط یکی در 



.باغچه ای که کودکان برای فعالیت های زیست محیطی درست کرده اند
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ادبیات و داستان باعث بیش تر شدن همذات پنداری و برانگیخته شدن قوه ی تخیل می شود
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اجرای نمایش و بازی های گروهی تمرینی است برای همکاری و مشارکت در فعالیت های گروهی
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نقاشی ها و کاردستی های کودکان بر دیوار همه ی کالس ها نقش بسته است
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ابنگاه کنجکاو کودکان به صفحه های کت
30



اولیه ی با اجرای با من بخوان در زابل، کتاب و کتاب خوانی به مدرسه هایی برده شده است که از بسیاری امکانات
نان آموزشی بی بهره اند و این کودکان اکنون با شادی و رنگ و بازی که ارمغان با من بخوان برای کالس های آ
.است، زندگی دگرگونه ای را تجربه می کنند که بی شک فردایی دیگر را برای آنان به ارمغان خواهد آورد


