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1395سال 



«  با من بخوان»برنامه ی 
چابهاردر 

نگاهدر یک 

1395سال 

کارگاه های برگزار شده

1395مهر12تا 10: دور نخستهای کارگاه
، ادبیات کودک، کتاب های باکیفیت، عناصر داستان، بلندخوانی

کارگاه نمایش و بیان و بدن، کارگاه ساخت انواع ماسک، 
ز، فارسی آموآواورزی و الفباورزی، : مجموعه  کارگاه های سواد پایه شامل

و ریاضی آموز لولوپی و واژه نامه چیستانی،  شیوه های مستندسازی
گزارش نویسی

1395دی 17و 16: کارگاه های دور دوم
کارگاه تکمیلی بلندخوانی و تصویرخوانی

کارگاه هنر، ساخت صحنه نمایش و عروسک دستکشی
کارگاه تکمیلی آواورزی و الفباورزی و لولوپی

1395ماه آذر 15تا 12: بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1395ماه مهر: دور نخست
کتابجلد 3355

سیبه همراه دستنامه و برگه های فعالیت و کتابخانه ی پارچه ای کال
1395ماه دی : دورم دوم

کتابجلد 2363
به همراه دستنامه و برگه های فعالیت 



مقدمات اجرایی
پیش از آغاز به کار

«  با من بخوان»

منطقههرازالزماطالعاتوآمارجمع آوری

دنشسهیموآموزشگرانحضوربابرنامه هاکاربهآغازازپیشنشست های
جدیدسالدربرنامهاجرایبرایبرنامه ریزیوقبلدوره هایاجراییتجربه های

عیینتو(...وهنرپایه،سوادبلندخوانی،)گوناگونکارگروه هاینشست های
برنامهرونددرآموزشیسرفصل های

بااسبتندروکتاب شناسیگروهوسیله یبهباکیفیتکتاب هایگزینش
منطقههررفاهیوآموزشیشرایطوتحصیلیپایه ی

منطقههربرایتعیین شدهکتاب هایخریداریوسفارش

منطقهبهکتاب هافرستادنوبسته بندی

ارگاهیکبسته هایبسته بندیپوستر،وهنرکارگاه هایبرایالزموسایلخرید
آموزشگرانبهتحویلو

پروژهکارآغازبرایمنطقهدرپرورشوآموزشمسئوالنباهماهنگی



نشست عمومی 
با من بخوان

یت تدوین و چاپ دستنامه و فعال
برای کتاب ها

گزینش کتاب های
باکیفیت



زگاربسته بندی کتاب ها برای هر آمو آماده سازی بسته های کارگاهیه هافرستادن کتاب ها به محل کارگا



در،«وانبخمنبا»برنامه یحامینیکوکارانازگروهیمالیپشتیبانیبا«بخوانمنبا»برنامه ی96-95تحصیلیسالدر
2300حدودتحصیلی،سالایندرترتیباینبهومی شوداجراآناطرافروستای22وگلشهرمحله یوچابهارشهر

.گرفته اندقراربرنامهاینپوششتحتمدرسه66درکودک



محورکودکخالقآموزشنوینشیوه هایازاستفادهبادوزبانهدانش  آموزانپایهسوادتقویت 

ودبهبوخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده
خواندنلذتدرکوکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایشباهمزمانپایهسواد

زندگیمحلپاکیزگیوزیستمحیطحفظبهچابهارمردمانتوجهجلب

(آموزگارانوکودکانبرای)زندگیدرشادیاهمیتبهتوجه

واکنش یک کودک دبستانی به 
ر بلندخوانی آموزشگر با من بخوان د

یکی از روستاهای اطراف چابهار

اهداف برنامه در منطقه



1395مهر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 
رخدادهای داستان و پوسترسازیتوالی داستان، کارگاه عناصر 



1395مهر ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هابرگزاری دور
ساخت انواع ماسک و شناخت انواع نمایش–کارگاه نمایش 



.  کردندمدرسه های زیر پوشش در منطقه ی چابهار بازدید از مقدم و فاتحی، ، خانم ها 1395آذر 15تا 12 در روزهای 

.آمد و کار آموزگاران و روند اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفتبازدید به عمل درس کالس 54این روزها از در 

.کالس درس در دی ماه و همزمان با کارگاه های دور دوم مورد بازدید قرار گرفتند12



...بنگاه کودکان به کتا



آموزگار در حال بلندخوانی داستانکی از کتاب 
آواورزی در فضای بیرونی کالس

«خانم زری به گردش می رود»بلندخوانی کتاب 



تصویرهایی از کودکان در حال گوش دادن به بلندخوانی کتاب های با من بخوان



« بااا ماان بخااوان»کارشناسااان 
در بازدید از مدارس کودکان را در 
شناخت دساتگاه آوایای و بیاان

.آواها یاری می دهند

شناخت آواهاا و واک هاا اولاین 
گام در تقویت سواد پایاه اسات

ا ب« با من بخوان»که در برنامه ی 
الف باااورزیبسااته های کتاااب 

.ممکن می شود



آماااوزش الف باااا در هماااه ی 
کالس هاااا باااا کارت هاااای 

.آمیخته استالف باورزی



«آن جا که وحشی ها هستند»کودکان و وحشی های داستان 



نداستافضایبازسازیدرکودکان
از«هستندوحشی هاکهآن جا»

خویشزندگیمحلبومیفضای
.گرفته اندالهام



نمایشگاه نقاشی در حیاط مدرسه از نقاشی های کودکان



 دهندمیقرارکودکاندسترسدرودیدمقابلدرراکتاب هاکالسیکتابخانه های
.شودنهادینهکودکانوجوددرعمرپایانتاخواندنشوقتا



.توجه به ارزش های زیست محیط  از محورهای برنامه ی با من بخوان است

کاردستی های کودکان با مواد بازیافتی



د کودکان برای دیدار با یک فر
در دوست داشتنیبسیار ویژه و 

...آینه نگاه می کنند

فعالیت در پیوند با کتاب
«قورباغه قورباغه است»



...ساخته اند« خانم زری به گردش می رود»کتاب دست سازی که کودکان از 



.گوش سپرده اند« دویدم و دویدم»کودکان با عالقه و شگفتی به بلندخوانی کتاب 



1395دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم دوربرگزاری 
عروسک دستکشی و ساخت صحنه ی نمایشکارگاه 



1395دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم دوربرگزاری 
عروسک دستکشی و ساخت صحنه ی نمایشکارگاه 



1395دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادوم دوربرگزاری 
تکمیلی لولوپیکارگاه 



...داردادامههمچنانبرنامهو



در چابهار با « با من بخوان»
همراهی آموزگاران دلسوز و 

ته و باانگیزه گامی بلند برداش
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


