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»  با من بخوان«

مناطقدر 

زاهدانعشایری 

به روایت اعداد

همکاران 

سپیده آرمین: مسئول پروژه

وسفیسپیده آرمین، سهیال فالح پور، فرشته ی:همکاران و آموزشگران پروژه

سرکار خانم پروین امینی:پشتیبان

زمان
1395مهر :شروع

1396تیر :پایان

،کودکانتعداد 
آموزگاران و 

رسه هایمد
پوششزیر

کودک418

مربی و آموزگار20

مدرسه 15
)مدرسه عشایری و یک مرکز کودکان بدسرپرست در داخل شهر زاهدان14(

کتاب ها، دستنامه ها و
فعالیت های
ارسال شده

1395آذر ماه :دور نخست
جلد کتاب912

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

1395بهمن ماه :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«

1395آذر -مهر

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

1395آذر 5تا 3:های دور نخستکارگاه

کودکادبیات •

کتاب های باکیفیت•

عناصر داستان•

بلندخوانی•

بدننمایش و بیان و کارگاه •

ماسکساخت انواع کارگاه •

آواورزی و الفباورزی، فارسی آموز، : کارگاه های سواد پایه شاملمجموعه  •

چیستانیریاضی آموز لولوپی و واژه نامه 

گزارش نویسیمستندسازی و شیوه های •

1395بهمن 8و 7:کارگاه های دور دوم

بلندخوانیتکمیلی کارگاه •

تصویرخوانیکارگاه تکمیلی•

دستکشیهنر، ساخت صحنه نمایش و عروسک کارگاه •

لولوپیو باورزی الفتکمیلی آواورزی و کارگاه •
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بازدید از مناطق زیر پوشش

1395بهمن6تا 2:نخستبازدید 

.منطقه ی زاهدان بازدید کردنددر » با من بخوان«زیر پوشش خانم ها آرمین و یوسفی، از مدارس عشایری ، 1395بهمن6تا 2 در روزهای 

.بازدید به عمل آمد و کار آموزگاران و روند اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفتکالس درس 20و مدرسه 15در این روزها از 

1396اردیبهشت 11تا 9:دومبازدید 

از آن جا که این مدرسه ها . در منطقه بازدید کردند) کالس5(در این تاریخ سپیده آرمین، مسئول پروژه، به همراه سه فیلم بردار از سه مدرسه 

.شدندفیلم برداری یک فیلم مستند برگزیده انجام داده بودند برای » بخوانمن با «پیوند با برنامه ی در خالقی کارهای 

بازدید از مناطق زیر پوشش
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اهداف و دستاوردها
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منطقهشرایط 

محرومیت

فرهنگینظرازچهومادینظرازچهاست؛زیادبسیارمنطقهایندرمحرومیت.

ايينپسنیندرمعموالً دختران.استمشکلدخترانبرایابتداییازبعدتحصیلادامه ی

.می کنندازدواج

هادخترمرد،دبیرحضوریابودنمختلطدلیلبهدبیرستان،بودنوجودبامناطقیدر

.نداشتندتحصیلاجازه ی

جغرافیاییپراکندگی

180درنیزمدرسهدو.دارندفاصلهزاهدانشهرباکیلومتر50تا30بینمدرسه هابیش تر

.داشتندقرارشهرکیلومتری
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اهداف برنامه در منطقه

دهستناستانمناطقمحروم ترینازکهاستانعشایریمدارسکودکانآموزشبهتوجه

خالقآموزشنوینشیوه هایازاستفادهبادوزبانهدانش  آموزانپایهسوادتقویت

کودک محور

هبودبوخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده

نخواندلذتدرکوکتاب خوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایشباهمزمانپایهسواد

ه یانگیزوعالقهباگذشتهسالدرآن هاازتعدادیکهعشایریآموزگارانومربیانآموزش

وازیتوانمندسنیزوبودندپرداخته»بخوانمنبا«برنامه یاجرایوکودکانآموزشبهزیاد

کالس هامحتوایوفضابهبخشیدنغنابرایمربیاناینمهارت هایافزایش

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

منطقهنیاز
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دستاوردها

وودندبچندپایهمدارسازبرخیکهاینوجودبا.بودخوببرنامهازاستقبالمنطقهایندر

یجادادربرنامهاجرایوکردنداستقبالکتاب خوانیازآموزگارانوکودکانتک پایه،برخی

.استبودهموثربسیاردرسکالسبهکودکانآمدنبرایانگیزه

وآموزگارانانرژیوخالقیت.می شودارزیابیمثبتبسیارکالس هادرطرحاجراینتایج

هبوواداشتشگفتیبهرا»بخوانمنبا«کارشناسانمحروممناطقایندردانش آموزان،

ازتندسازمسوفیلم بردارگروهیتمایلابرازازپس.بخشیدانرژیوانگیزهکارادامهبرایآنان

فعالیت هایدلیلبهمنطقهاینازآموزگارسهبخوان،منبادرباره یفیلمیساخت

.شدندبرگزیدهفیلماینساختبرایخالقانه شان

باووبیخبهکهبودآموزگارانیباالیدرصدمنطقه،ایندربرنامهاجرایمثبتنقاطازیکی

کردهاجراراطرحعالقهبانفر18عشایریمعلم20از.بودندپرداختهطرحاجرایبهعالقه

ودندبکالسهچندکهمدارسبعضیدر.بودندکردهکارخالقبسیارمعلمششوبودند

یکدیگربابرنامهاجرایدرومی کردندهدایتنیزراهمکاران شانسایرفعال،آموزگاران

.داشتندهمکاری
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یاربسنخستکارگاه هایدربودند،کاربهمشغولمنطقهایندرکهخانمآموزگارانازبرخی

یپایانبازدیدهایدراما.می کشیدندخجالتفعالیت هادرشرکتازومی گفتندسخنآرام

.می کردندشرکتگروهیکارهایدرراحتیبهوبودندفعالبسیارآموزگارانهمین

دهشانجامکالس هادرپایهسوادبسته هایباکار.بودندکردهکتاب خوانیآموزگارانهمه ی

باراکتاب خوانیباپیونددرنمایشیفعالیت هایآموزگاراننیزکالس هابیش تردروبود

مایشنساعت هایاینوندارندتفریحیبچه هااینمی گفتندمعلم ها.بودندکردهاجراکودکان

.استآنانزندگیلحظاتشادترین

باارانآموزگنیزگاهی.بودشدهنصبکتابخانهکالس هااغلبدرفضابودنکوچکوجودبا

کردهدرستدیگریکتابخانه یمنطقهدستیصنایعیادسترس  شاندروسایلازاستفاده

.دارندقراردانش آموزاندسترسدرودیدمعرضدرکتاب هاهمه یترتیباینبه.بودند

دهششادمانیورنگازسرشارودگرگونکالس هافضای،»بخوانمنبا«برنامه یاجرایبا

کالس هایاینبرنامه،بخش هایتماماجرایدرخودجدیتوخالقیتباآموزگاران.است

.کرده اندبدلیادگیریبرایغنیمکان هاییبهراامکاناتازمحروم
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ودکانکزندگیطبیعیمحیط،»بخوانمنبا«برنامه یرهنمودهایازاستفادهباآموزگاران

اجرایودسته جمعیگردش هایباوداده اندپیوندسوادآموزیوکتاب خوانیبارا

ارتباطویادگیریبرایسودمندفضاییبومی،محیط هایدرکتاب هاباپیونددرفعالیت های

.آورده  اندوجودبه

توجهابآموزگارانکهمی رسدنظربه.بودشدهاستفادهدورریزوسایلازفعالیت هااکثردر

درراآنوبرده اندپیآموزشدرزیست محیطیمفاهیماهمیتبهخوبیبهمنطقه،نیازبه

.گرفته اندکاربهخودفعالیت های

برنامه یاجرایدرمنطقهدستیصنایعوبومیفرهنگازآموزگارانبرخیهمچنین

.استتوجهقابلبسیارکهبودندگرفتهیاری»بخوانمنبا«

دارایومعلولکودکان.می شداحساسخوبیبهکالس هادرهمکاریوهمدلیفضای

.دمی کردنتجربهراشادیفضاهایوشدههمراهدانش آموزاندیگرباجسمیناتوانی های

بانانهمچنیزامسالگذشته،سالدربلوچستانوسیستاناستانبرگزیده یمربیدو

.هستندهمکاران شاندیگرتشویقوطرحاجرایوترویجحالدرپیگیریوعالقه
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همنطقایندربخوانمنبااجرایبرایخوبیبسیارهمکاریزاهدانعشایرپرورشوآموزش

وآموزشمعاونگرچه.کرداعالمآیندهسالدربرنامهادامه یبرایراخودآمادگیوداشت

.می شودکارشناسانبرخیسویازکارشکنی هاییگاهمی گفتعشایرپرورش

درصد90.بودچشمگیربسیارمنطقهایندرآموزگارانبودنپرکاروبرنامهازاستقبال

.استوجهتقابلبسیاردیگرمناطقبهنسبتکهبودندکردهاجراخوبیبهرابرنامهآموزگاران

زااطمینانعدمعلتبهیکینفر؛دوجزبهداشتندتمایلطرحادامه یبهآموزگارانهمه ی

!گزارشنوشتنبهعالقهعدمعلتبهدیگریوآیندهسالدرمنطقهدرحضور

نکات مثبت اجرای برنامه در مدرسه های عشایری منطقه ی زاهدان
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رخداد تاثیرگذارچند 

جرایابرایخالقآموزگاردواین.می کننداجرارابرنامهششمتاچهارمپایه  هایدرآموزگاردیگریوآموزگار-مدیریکیمعلم،دومدارسازیکیدر

کنونتازمانآناز.رفتندگردشبهدسته جمعیوکردندهمراهکالسباهمراپايين ترهایکالس»رودمیگردشبهزریخانم«کتاببلندخوانی
سکالآنبهوکنندمیفرارخودکالسازشود،میاجرا»بخوانمنبا«کالسیکدرکهمی شوندمتوجهدیگرکالس هایدانش آموزانوقتی

.کننداجرامشترکطوربهرافعالیت هامی کنندسعیحاضرحالدربنابراین.می روند

پسراآنکهبودآمدهخوششکتاباینازآن قدراوبی سوادمادروبودبردهخانهبهرانخودیآموزفارسی آموزکتابدانش آموزانازیکی
!نمی داد

می کندبلندخوانیاعتماد به نفسبابسیاراکنوناست،شدهمشکلدچارکودکیدرچاقوضربه  یاثردرچشمشیککهدانش آموزی.

اشدبهمهپاسخگویچگونهکهاستماندهاوودارندکتاب خوانیدرخواستومی آینددیگرکالس هایدانش آموزانمی گفتآموزگارانازیکی.

کردندیزیرنگ آمراآنبچه هاوکشیدیمکالسزمینرویراآنتصویرفضاکوچکیدلیلبهالمرکتابخواندنازپس«:می کردتعریفآموزگاری.
اواز رفتمیآنرویپای شاناگرومی گفتندبخیرصبحاوبهمی شدندکالسواردوقتیبچه هاداشت؛حضورکالسدرالمرگویابعدبهروزآناز

.می کردندعذرخواهی
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تصویربا من بخوان در مناطق عشایری زاهدان به روایت 
، به »بخوانبا من«از نیکوکاران حامی برنامه ی سرکار خانم پروین امینی با پشتیبانی مالی » با من بخوان«برنامه ی 96-95سال تحصیلی در 

.گرفتندبرنامه قرار مدرسه ی عشایری زیر پوشش 15کودک در 418شد و طور ویژه برای مدارس عشایری منطقه ی زاهدان 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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1395آذر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هابرگزاری دور

داستانکارگاه عناصر 

داستان و پیرنگتوالی 

کارگاه نمایش

ساخت انواع ماسک و

شناخت انواع نمایش

19



کارشــــــناس نمــــــایش برنامــــــه ی  

، به آموزگاران می آموزد که»با من بخوان«

چگونه بـا روش هـای سـاده ای می تواننـد 

برای کودکان نمـایش سـایه اجـرا کننـد و

کتاب  ها را با انجام فعالیت هـای نمایشـی

.برای کودکان جذاب تر سازند
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1395بهمن ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم برگزاری دور

،کارگاه تکمیلی عناصر داستان

و تصویرخوانیبلندخوانی 

پایهکارگاه تکمیلی سواد 

لولوپیریاضی آموز 
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1395بهمن ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم برگزاری دور

نمایشکارگاه 

ودستکشی عروسک 

نمایشصحنه ی ساخت 

مربیان مرد هم با عالقه در 

ساخت عروسک های نمایشی 

شرکت می کنند
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یری و کالسی که به مکانی غنی برای یـادگ
.خالقیت بدل شده است

فعالیت هــایمربــی بــا اجــرای مجموعــه  
، تا ، از انواع نمایش گرفته»من  بخوانبا «

دی سواد پایه کالس را سرشار از رنگ و شا
. کرده است
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ی یابندکودکان با همذات پنداری با شخصیت های داستان ها اعتماد به نفس و توان مندی چیرگی بر دشواری های زندگی خویش را م
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:پیوند فرهنگ بومی با کتاب و کتابخوانی

را سوزن دوزی » رفتم به باغی«کودکان و آموزگاران یکی از تصویر های کتاب 
.کرده اند
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:یک گردش کوتاه اما فرح بخش و خالق

بهرا»می رودگردشبهزریخانم«کتابداستانروندکودکان
ندمی دهنمایشخودبومیوطبیعیفضایدروواقعیشکل

.می کنندبرقرارعمیق تریارتباطکتابباو
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ـــان  ـــوان«کارشناس ـــن بخ ـــا م » ب
ــان را در  ــدارس کودک ــد از م در بازدی

هـا شناخت دستگاه آوایی و بیان آوا
.یاری می دهند

شناخت آواها و واک ها اولین گام در 
ــه در  ــت ک ــه اس ــواد پای ــت س تقوی

 های با بسته» با من بخوان«برنامه ی 
.ممکن می شودالف باورزیکتاب 
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توجـــــه بـــــه ارزش هـــــای 
ــه  زیســت محیطی  روح دیگــری ب

.کالس ها بخشیده است

گلدان های ساخته شده از سی دی ها و بطری های دورریز بر اساس یکی از 

»با من بخوان«دستنامه های راهنمای 

28



29

خنده و بازی یادگیری را افزایش می دهند



در همه ی مدارس کتابخانه های 
کالسی، کتاب ها را در معرض 

دید و در دسترس کودکان قرار 
.می دهند
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ساخت صحنه نمایش عروسک انگشتی و نمایش
سایه توسط آموزگار به شیوه ای خالق و کاربردی

ناجرای نمایش توسط کودکا

31



آموزگار در حال بلندخوانی کتاب 
»خرسی که می خواست قصه بگوید«

کودکان با عالقه و توجه به داستان گوش 
.سپرده اند

کتابآموزگار برای بلندخوانی 
کودکان را » زری به گردش می رودخانم «

.به دل طبیعت برده است
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کودکان در کنار فعالیت های

انجام شده در پیوند با 

پایهکتابخوانی و تقویت سواد

3
3



.گوش سپرده اند» رفتم به باغی«کودکان با عالقه و شگفتی به بلندخوانی کتاب 
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در مناطق عشایری» با من بخوان«

ین زاهدان با پشتیبانی خانم پرو

امینی و همراهی آموزگاران دلسوز 

ه و و باانگیزه گامی بلند برداشت

نشان داده است که با برنامه ی 

درست و مطابق با نیازها و عالیق

کودکان، می توان حتا در 

محروم ترین مناطق نیز فضای 

آموزشی خالق و بانشاطی برای 

.کودکان فراهم کرد

ارزیابی کلی بازدید
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