
«بخوانمنبا»خالصه گزارش برنامه ی 

عشایری لرستانمدارس 

96-95سال تحصیلی 
الهه سیاوشیان: مسئول پروژه



.ی می کندآموزگار در کنار رودخانه ی سیمره کتابی را برای کودکان یکی از مدارس عشایری کوهدشت بلندخوان



«  با من بخوان»برنامه ی 

مدارس عشایریدر 

نگاهیک در لرستان 

الهه سیاوشیان:  پروژهمسئول

: و آموزشگران پروژههمکاران

میترا سیاوشیان، سهیال فالح پور، مونا جمشیدی

جمعی از نیکوکاران: پشتیبانان

همکاران

1396تا خرداد ماه 1395آذر زمان

کودک430

و آموزگارمربی35

مدرسه22

تعداد کودکان 
آموزگاران و مدارس

تحت پوشش

96-95سال تحصیلی 



کتاب های کودک و کارگاه ادبیات
تانعناصر داسوباکیفیت، بلندخوانی

نمایش، بیان و بدنو هنرکارگاه

و الفباورزی،آواورزی: کارگاه سواد پایه
ی و واژه نامه چیستانی، ریاضی آموز لولوپ

فارسی آموزهای ادبی

کارگاه های برگزار شده

1396ماه اردیبهشت 
بازدیدها

جلد کتاب440نزدیک به 
فعالیت و ه یبرگ، دستنامهبه همراه 

برای هر کالسکتابخانه ی پارچه ای 

کتاب ها، دستنامه ها و فعالیت های
ارسال شده

96-95سال تحصیلی 

«  با من بخوان»برنامه ی 

مدارس عشایریدر 

در یک نگاهلرستان 



ال شهر کوهدشت در استان لرستان از س
«  با من بخوان»به برنامه ی 1393

پیوسته است و شماری از مدارس این
شهر محروم در غرب ایران از امکانات 

.برنامه بهره مند شده  اند

برنامه ی نیز 96-95تحصیلی سال در 
ی از گروهبا پشتیبانی « با من بخوان»

مدارس حامی برنامه  برای نیکوکاران 
امه برندر این . عشایری لرستان اجرا شد

چندپایهمدرسه  ی22در کودک 430
.گرفتندپوشش برنامه قرار تحت 



اهداف برنامه در منطقه

روستاییوعشایریمدارسکودکانآموزشبهتوجه

کودک محورخالقآموزشنوینشیوه هایازاستفادهبادانش  آموزانپایهسوادتقویت

زمانهمپایهسوادبهبودوخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده
خواندنلذتدرکوکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایشبا

بهیدنبخشغنابرایآنانمهارت هایافزایشوتوانمندسازینیزوروستاییوعشایریآموزگارانومربیانآموزش
کالس هامحتوایوفضا

وطبیعتبهاحتراممشارکت،صلح،شادی،مانندزندگیارزش هایبهپرداختن...



یپژوهشموسسهآموزشگرانازتندو،«بخوانمنبا»وتوجیهیجلسهبرگزاریبرای1395ماهآذردر
ماهآذر21تاریخدرجلسهاین.شدندخرم آبادراهیسیاوشیان،میتراوالههخانم ها،کودکانادبیاتتاریخ

برالوهعجلسهایندر.شدبرگزارلرستاناستانروستاییوعشایریمدارسآموزگارانازنفر35حضوربا
وآموزشیمعاونولرستاناستانروستاییوعشایریمدارسپرورشوآموزشادارهرئیسآموزگاران،

.داشتندحضورنیزپرورشیمعاون

وشددادهتوضیححاضرانبرایآناجرایشیوه یواهداف،«بخوانمنبا»برنامه ینشستایندر
.گرفتقرارآموزگارانومسئوالناستقبالمورد

1395آذر ماه –نشست توجیهی برنامه ی با من بخوان برگزاری 



مدارسآموزگاروآموزگار-مدیر35حضوربا«بخوانمنبا»کارگاهاولین1395ماهدی17و16تاریخدر
.شدبرگزارلرستاناستانعشایریوروستایی

پرورشوآموزشادارهعمومیروابطمسئولوپرورشیمعاونمدیر،آموزگاران،برعالوهکارگاهایندر
.داشتندشرکتلرستاناستانعشایریمدارس

1395دی ماه –برگزاری کارگاه ها برای آموزگاران 



کارگاه هاعناوین

موضوعتباکیفیکتاب هایشاخص هایوآنکارکردهایکودکان،ادبیاتباکلیآشنایی:باکیفیتکتاب هایوکودکادبیات.1
کارگاهاینردهمچنین.می شوندآشناباکیفیتکتاب  یکانتخابروشباتئوریوعملیشیوه یبهآموزگاران.استکارگاهاین

.می شوندمعرفیتصویریومصورکتاب های

.می شودهدادآموزشبلندخوانیشیوه یبهنوجوانانوکودکانبرایکتابخواندنچگونگیکارگاهایندر:بلندخوانیکارگاه.2
.است«بخوانمنبا»برنامه یاصلیمحورهایازیکیبلندخوانی

ونکودکاباادبیعناصرشدنسهیمروش هایوادبیعناصرمقدماتیشناختکارگاهاینازهدف:داستانعناصرکارگاه.3
.کنندیشتربراآنتاثیرگذاریولمسقابلنوجوانوکودکبرایراداستانچگونهمی آموزدآموزگارانبهکارگاهاین.استنوجوانان

ایراستدرادبیاتراهازخالقآموزشوسوادپایهتقویت...:ولولوپیریاضی آموزآواورزی،الفباورزی،-سوادپایهکارگاه های.4
ووانیتصویرخشعر،داستان،راهازوسرگرمیولذتباهمراهریاضی،یادگیریونوشتنوخواندندوره یبرایکودکانآمادگی
. استکارگاهایناهدافازبازی

وانمربیعملیوتئوریشکل«بخوانمنبا»برنامههنرکارگاه هایدر:نمایشانواعباآشناییوبدنوبیان،هنرکارگاه.5
وک هایعروسوماسک،انواعساخت.می شوندآشنابدنوبیانساده یتکنیک هایونمایشگوناگونتکنیک هایباآموزگاران

.استکارگاهاینبخش هایدیگرازکتابخوانیباپیونددرفعالیت هایانجامبراینمایشصحنه



بلندخوانیکارگاه 
.را تمرین می کنندباکیفیت ی بلندخوانی کتاب های آموخته های خود دربارهصورت گروهی به آموزگاران 



توالی داستان و پیرنگ-کارگاه عناصر داستان



ان کارشناس با من بخو
شییییوه ی بلنیییدخوانی 

ی کتاب را به شکل عملی
به آموزگیاران آمیوزش 

.می دهد



می گیرند تا با انجام تمرین های گوناگون، شیوه های لذتبخش در کارگاه  بیان و بدن، آموزگاران در جای کودکان قرار 
. ه نفس کودکان بسیار موثر استبیان و بروز احساس ها را بیاموزند، شیوه هایی که در تقویت اعتماد ب



نمییییییییییییییایش برنامییییییییییییییه ی  کارشییییییییییییییناس 
، به آموزگیاران می آمیوزد کیه چگونیه بیا روش هیای «با من بخوان»

ب  ها را با ساده ای می توانند برای کودکان نمایش سایه اجرا کنند و کتا
.انجام فعالیت های نمایشی برای کودکان جذاب تر سازند

آموزگیاران در کارگاه هیای 
نمییایش می آموزنیید کییه 
چگونییه بییرای  اجییرای 

نی نمایش پس از بلندخوا
کتییییاب، ماسییییک های 

.مختلف  بسازند





آموزگاران در کارگاه های سیواد 
پایییه بییا بسییته های آمییوزش 
خیییالق از راه ادبییییات آشییینا 

.می شوند



کارگاه ریاضی آموز لولوپی و کار با اشکال هندسی



.رداختندپکودکانبابلندخوانینشست هایبرگزاریوبرنامهاجرایبهآموزگارانکارگاه ها،برگزاریازبعد
وانآموزگارنوآوریوعالقهازحکایتلرستان،عشایریدستدورمناطقازارسالیگزارش هایوتصاویر
.داشتکتابخوانیبامرتبطفعالیت هایانجامو«بخوانمنبا»برنامه یاجرایدرکودکان

.کردندسفرمنطقهبهحضوریبازدیدوارزیابیبرای،1396ماهاردیبهشتدر«بخوانمنبا»کارشناسان
بهاردیبهشت13تاوشدآغازاردیبهشت9تاریخازلرستاناستانعشایریوروستاییمدارسازبازدید

.انجامیدطول

1396اردیبهشت ماه -بازدید



میانکوهکوهدشت،مناطقدرعشایریوروستاییدبستان17درکالس26ازمجموعدربازدیدهاایندر
بهه دشت،کوروچگنیمنطقهدرطرحپوششزیردبستانپنج.آمدعملبهبازدیدخرم آبادوپاپیشرقی،

.نشدفراهمآن هاازبازدیدامکانوبودشدهتعطیلهنگام،زودکوچدلیل

2000بهنزدیکبازدیداینانجامبرای«بخوانمنبا»کاشناسانروزچهارطولدرکهاین کهوجودبا
اه هاینگدیدنولیگذاشتندسرپشتبودند،صعب العبورآن هاازبخشیکهجاده هاییدرراکیلومتر

.می کردهموارراراهسختیکودکانپرمهر

1396اردیبهشت ماه -بازدید



انی بااشتیاق به بلندخوکودکان 
آموزگار گوش سپرده اند



ان کودکان عشیایر لرسیت
نمیایش در حال اجیرای 

اباز بلندخوانی کتپس 



دانش آموزان در پیوند با کتاب خوانینمونه هایی از فعالیت های 



«  آنجا که وحشی ها هستند»کودکان در حال اجرای نمایش کتاب 
اثر موریس سنداک

کودکیان با قرار گرفتن در جای شیخصیت های داستییان با آن ها 
.همیذات پنیداری می کنند



آموزگار در حال خواندن کتابی با موضوع درخت به همراه کودکان
توجه به کتاب هایی با درون مایه های زیست محیطی یکی از 

.بخوان استمن رویکردهای برنامه ی با 



فعالیت پس از بلندخوانی کتاب

کاشتن گل در گدان



نقاشی پس از 
خواندن کتاب 

«رفتم به باغی»



نمونه هایی از ماسک های ساخته شده ، 
جمله ماسک یوز ایرانی، توسط دانش آموزان عشایریاز 





.کتابخانه های کالسی کتاب ها را در دسترس و دید کودکان قرار می دهند



کتاب خانه های کوچک کالسی 
موجب دوستی بیشتر کودکان با

کتاب شده است



ارزیابی کلی برنامه



دستاوردها

:از ارزیابی ها، بازدیدها و مصاحبه با مربیان نتایج مثبت و دستاوردهای زیر استخراج شده است

 ا بسییاری از کالس هیا بی. اسیتبخشییده کالس هیا بیه تیازه ای با کیفیت به دبستان رنیگ و روی ورود کتاب های
.فعالیت های کودکان تزئین شده است

 وآموخته اند و روخیوانی خوب گوش کردن را کودکان هنر . استشده دانش آموزان اجرای طرح باعث افزایش تمرکز
.تقویت شده استروان خوانی شان 

 د ایین امیر در رشیدر جمع صحبت می کنند و کم رو راحت تر خجالتی و کتاب خوانی بچه های اجرای نمایش بعد از با
. موثر بوده استاجتماعی آنان 

 استشده تقویت ریزحرکتی کودکان با انجام کاردستی و فعالیت بعد از کتابخوانی مهارت.



دستاوردها

 با عالقه از بر بودند ورا اغلب داستان ها و می برند آهنگین لذت از داستان های . شده اندبه مطالعه عالقه مند کودکان
. بیان می کردند

 ندهنیدرا از دسیت سیاعت های کتیابخوانی تیا می دهنید دبستان تکیالیف خیود را زودتیر انجیام دانش آموزان در .
فتیه دانش آموزان به یادگیری عالقه بیشتری نشان می دهند و قدرت درک کلمه ها و دایره ی واژگان آنیان افیزایش یا

. است

 درون ه بیکتاب هیا ورود بیا . دانش آموزان اشاره کردگرفتن کتاب توسط امانت به جالب توجه دیگر می توان نکات از
.و لذت خواندن را تجربه کرده انداستفاده کرده کتاب ها از باسواد دانش آموزان خواهران، برادران و والدین خانه ها، 



جمع بندی و ارزیابی نهایی

بیش ترلیکطوربه.می شودارزیابیمثبتلرستانروستاییوعشایریمدارسدربرنامهاجرایکلینگاهیکدر
.می کردنداستقبالآنادامهوطرحاجرایازوبودندشدهمتوجهخوبیبهرابرنامهرویکردوهدفآموزگاران

اثیرتطرح،رواینازومی شونددبستانراهیبیشترینشاطوشادیبااینکروستاییوعشایریکودکان
.استداشتهآنانتحصیلیپیشرفتدربسزایی

دریتفعالضرورتبه«بخوانمنبا»پایانیهمایشدرعشایریپرورشوآموزشاداره یریاستبازگیرانآقای
در«انبخومنبا»طرحاجرایازوکرداشارهعشایریجامعهدرپیشرفتبرایآموزشبهکیفیت بخشیزمینه

ومحروممناطقدانش آموزانپرورشوآموزشسطحارتقایجهتدرنوپدیده ایعنوانبهعشایریمنطقه ی
.کردیادسخت عبور



مناطق در « من بخوانبا »
عشایری و روستایی استان 
لرستان به آینده ی روشن 

راه چشم دوخته و در این 
دلسوزی و خالقیت به 

آموزگاران و پشیبانی 
نیکوکاران امید بسته 

...است


