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96-95تحصاااایلی سااااال در 
بااا « باا ماان بخاوان»برناماه ی 

خانواده محتارمپشتیبانی مالی 
نیکوکاران حامی سهراب مافی از 

، باه «با مان بخاوان»برنامه ی 
منطقاه طور ویژه برای مادارس 

اجرا قزویندر استان معلم کالیه
230بایش از در این برنامه . شد

مدرساه ی منطقاه 15در کودک 
، تحتهستندچندپایه اغلب که 

.گرفتناادپوشااش برنامااه قاارار 



اهداف برنامه در منطقه

روستاییمدارسکودکانآموزشبهتوجه

کودک محورخالقآموزشنوینشیوه هایازاستفادهبادانش  آموزانپایهسوادتقویت

ابزمانهمپایهسوادبهبودوخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده
خواندنلذتدرکوکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایش

حتوایموفضابهبخشیدنغنابرایآنانمهارت هایافزایشوتوانمندسازینیزوروستاییآموزگارانومربیانآموزش
کالس ها

وطبیعتبهاحتراممشارکت،صلح،شادی،مانندزندگیارزش هایبهپرداختن...



.شدبرگزارمنطقهآموزگارانازنفر31شرکتبا«بخوانمنبا»آموزشیکارگاه هایمجموعه1395مهرماه30و29در

المان،شهرک،زرآباد،اوان،کوشک،دیکین،مزرع،روستاهایوکالیهمعلمشهرازکارگاه هاایندرشرکت کنندگان
.بودندکردهشرکتکارگاهایندرمدانوگرمارودایوانک،زوارک،سفیددر،هنیز،کالیه،گازرخان،

.گردیدبرگزارکالیهمعلمپرورشوآموزشاداره یاجتماعاتسالندرکارگاه ها

1395مهرماه -برگزاری کارگاه ها برای آموزگاران منطقه معلم کالیه



عناوین کارگاه ها

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



1395مهرماه -برگزاری کارگاه ها برای آموزگاران

توالی داستان و پیرنگ-کارگاه عناصر داستان



ها برای کارگاه برگزاری 
1395مهرماه -آموزگاران

نمااااااااااااااایش برنامااااااااااااااه ی  کارشااااااااااااااناس 
، به آموزگااران می آماوزد کاه چگوناه باا روش هاای «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

انداستکارگاه عناصر 
توالی داستان

و 
پیرنگ



بلندخوانیکارگاه 

.را تمرین می کنندباکیفیت بلندخوانی کتاب های صورت گروهی به آموزگاران 



لذت نمایش را از دید آن ها تجربه کنند و بیاموزند در کارگاه  بیان و بدن، آموزگاران در جای کودکان قرار می گیرند تا 
.توانایی بیان خویش موثر استکه چگونه نمایش های خالق و بداهه در تقویت اعتماد به نفس کودکان و 



وفق به روستایی در زمستان مجاده های بودن صعب العبور و و یخبندان به علت برف در مهر ماه، بعد از برگزاری کارگاه 
.  از مدارس نشدیمبازدید 

آن خانم ها فرشته یوسفی و فرشته دباغ به منطقه ی معلم کالیه و روستاهای اطراف1395اسفندماه 11و 10در تاریخ 
بررسی برنامه دانش آموز بازدید و روند اجرای 159و منطقه 6از . سفر کردند تا از عملکرد آموزگاران منطقه بازدید کنند

.شد

به د و آمبازدید به عمل معلم کالیه دبستان در در این دو روز از دبستان های روستاهای دیکین، زرآباد و اوان و نیز دو 
.شدجوی بازدید از بقیه مدارس به بعد از عید موکول نامساعد علت شرایط 

.کالس ها چندپایه و در معلم کالیه تک پایه هستندمدارس روستایی در 

1395اسفندماه -بازدید نخست



1395اسفندماه -بازدید نخست 



کودکان در حال درست کردن ماسک 
شخصیت های داستان



کودکان با درست کردن ماسک و اجرای نمایش در پیوند با کتاب، 
با شخصیت های داستان همذات پنداری می کنند و از این راه 
. دنیای داستان را تجربه می کنند و در آن سهیم می شوند



دانش آموزان به کمک آموزگاران خود، کالس را با فعالیت ها و 
.نقاشی های  در پیوند با بلندخوانی تزیین کردند



نمونه هایی از فعالیت های دانش آموزان



داستان ها می پردازندتازه ی و با کنجکاوی به کشف دنیای هم می خوانند کودکان کتاب ها را با 







.کودکان کتاب هایی را که بیشتر دوست داشتند در حضور بازدیدکنندگان می خوانند



کودکان رویدادهای رنگارنگ داستان را در فضای محیط بومی 
خود تجربه می کنند و به این سان عالوه بر درونی سازی داستان، 
.می آموزند که چگونه از امکانات موجود، بهترین بهره را ببرند

کتابخوانی و تجربه
فضای باز فعالیت در 

بیرون از مدرسه



انگشتی عروسک های 
رنگارنگ 

اجرای نمایش برای که 
داستان ها 

ساخته شده اند 





اف خانم ها یوسفی ، سلیمانی و صفایی به منطقه ی معلم کالیه و روستاهای اطر1396اردیبهشت ماه 10و 9در تاریخ 

آموزگار 11د در این بازدید عملکر. تا به مدارسی بروند که در بهمن ماه موفق به بازدید آن ها نشده  بودندسفر کردند آن 

.ارزیابی شدباقی مانده 

1396اردیبهشت -بازدید دوم 



1395اردیبهشت ماه -دوم بازدید 



. می خوانندرا عالقه شان  مورد کتاب های کنار هم کودکان در 



آموزگار در حال 
رای بلندخوانی کتاب ب

دانش آموزانی که با 
عالقه به داستان 
...گوش سپرده اند



: خالقیت معلم پس از بلندخوانی کتاب تنور
کودکان پختن نان را در کنار یکدیگر تجربه 

.می کنند



شد و عیدی در همه مدارس به کودکان اهدا کتاب های پایان هر بازدید در 
.شداهدایی به کتابخانه منتقل کتاب های مانده باقی 



ارزیابی کلی برنامه



دستاوردها

 از دیاادگاه آموزگاااران ایاان طاارح در رشااد یهناای و فکااری، خالقیاات و  توانااایی
ه و برای یهن کودکان را فعال تر کرد. روان خوانی کودکان تاثیر بسزایی داشته است

.کودکانی که از نظر توانایی در سطح پایین تری هستند مفید بوده است

 اغلب آموزگاران و دانش آموزان به اجارای طارح تمایال نشاان داده و آن را باه
ک کودکان  پاس از بلنادخوانی عروساک انگشاتی و ماسا. خوبی اجرا کرده بودند

توالی رخدادها را در کتاب های خاانم زری، مارغ . ساخته اند و نمایش اجرا کرده اند
ازل پاس از بلنادخوانی نقاشای کشایده اند، پا. تمرین کرده اناد... سرخ پاکوتاه و

. ساخته اند و پانتومیم اجرا کرده اند





 یکی از در. کردن کتاب داستان بوددرست کودکان فعالیت های یکی دیگر از
ز انفر دو « به گردش می رودزری خانم »کتاب بلندخوانی از پس کالس ها 
ته و به معلم بگویند یک داستان تصویری نوشکه اینبدون آموزان دانش
لک اسم کتابشان چشم آبی و عس.استکه بسیار جالب اند کردهنقاشی 
.است

دبودنبردهکاربهجدیدروش هایگاهیهمکتابخانه هانصبدرآموزگاران.
رایبیکیبود،کردهنصبکالسدرکتابخانهدوآنانازیکیمثالبرای

.نشدهخواندهکتاب هایبرایدیگریوشدهخواندهکتاب های

سببالفباورزیفعالیت هایوبلندخوانیبودندمعتقدآموزگارانبیش تر
صداهاوشعرهابچه هاواستشدهفارسیدرسدردانش آموزانپیشرفت

.گرفته اندیادخوبرا



وچیستانیواژه نامهکتاببهکودکان
درآنازوداده اندنشانعالقهآنفعالیت های
.کرده انداستفادهریاضیوعلوم،هنردرس های

بهنامهواژهدارداعتقادآموزگارانازیکیحتی
.استکردهبسیاریکمککودکانخوانیروان

«بخوانمنبا»کتاب هایبهموزان آدانش
راهاکتابدارنددوستوداده اندنشانتمایل
تهخواسبچه هاازآموزگارانازیکی.ببرندامانت

بهکهکتاب هاییدرباره یراخودمشاهداتتا
.بنویسندمی برند،امانت



چالش ها و مشکالت

همینبه.ودنبممکنمناطقبعضیبهدسترسیوشدجاده هاشدنبستهسببیخبندانوبرفبارشزمستاندر
دشوارراناطقمبهدسترسیماهاردیبهشتدرشدیدبارندگی.شدموکولماهاردیبهشتبهدیگرمناطقبازدیددلیل
.شدانجامکاملطوربهتقریبا  بازدیدهانهایتدراینوجودبااما.کرد

ه هایپایدانش آموزانباکالسوباشندچندپایهکالس هاکهاستشدهسببمدارسدردانش آموزانکمتعداد
.استکردهدشوارآموزگارانبرایراطرحاجرایگاهیبودنچندپایهاین.شودتشکیلمختلف

ویزاتتجهونیمکت هاومیزاماداردخوبیچشم اندازوعالینورواستمناسبکالس هابیشترفضایآن کهبا
حسکالسدرشدتبهکالسبخاری هاینفتبویگاهیزمستانفصلدر.هستندکهنهکالس هاامکانات
.می شود



جمع بندی و ارزیابی نهایی

فادهاستوفعالیت هاانجاممی دهد،نشانمی آیددستبهمعلم کالیهمنطقهدرطرحاجرایازچهآنکلینگاهیکدر
نیزهمنطقاینواستشدهآن هایهنیمهارت هایتقویتوکودکانآموزشپیشبردسبببخوانمنباکتاب هایاز

راموزشآروندوشدهعالقمندآموزگاراندرانگیزهایجادسببطرح.داردطرحاجرایبهاساسینیازدیگرمناطقمانند
کودکانروان خوانیویژهبهآموزشیمشکالترفعدرواستکردهجذاب تردانش آموزانبرایهموآن هابرایهم

.استبودهتاثیرگذار

گی هایپیچیدهمچنینومنطقهبودنکوهستانیوجاده هابودننامناسبخاطربهمنطقهبهدسترسیدشواری های
کهچشم اندازهاییبااما.داردوجودمناطقدیگرمانندطرح،کاملودرستاجرایدرآموزگارانکردنمتقاعدبهمربوط
.شودمرتفعنیزدشواری هاایناستامیدشدهگرفتهنظردرآیندهدرطرحاجرایشیوهبرای



پیشنهاد ها و چشم انداز آینده
القخوفعالصورتبهطرحاجرایبهچندانیتمایلکهدارندوجودآموزگارانیاندکاین کهبهتوجهبا

وذاریسرمایه گمنطقهدرعالقمندنیروهایرویبیش ترکهمی دهندپیشنهادکارشناسانگروهندارند،
.شودتمرکز

کمادتعدهمچنینوسالسردفصل هایدرویژهبهمنطقه،جاده هایبودننامناسببهتوجهباهمچنین
راطرحاجرایدهد،پوششرامنطقهتمامبتواندکهثابتیپایگاه هایوجودکالس،هردردانش آموزان

.می کندعملی تر



.می دهندپیشنهادترویجپایگاه عنوانبهرا«کودک محورکتاب خانه  ی»بخوان من باکارشناساناساساینبر
بتوانندارانآموزگوباشنددسترسقابلمنطقهمدارسبرایکهشوندمی تاسیسنقاطیدرکتابخانه  هاگونه این
نشست هایوببرندمدارسبهوکنندتهیهآن جاازرا«بخوانمن با»کتاب هایبسته هایمنظمطوربه

.کنندبرگزارکودکانباطریقاینبهراکتابخوانی

آنخوانیکتاببرنامه هایدرباشند،کتابخانهاینعضومی توانندمنطقهمدارسونوجوانانوکودکانهمچنین
.شوندبهره مندکتابخانهامکاناتازخودفراغتاوقاتدروکنندشرکت

چنینراه اندازیظرفیت هایوامکاناتبررسیبرایدهیاریوپرورشوآموزشبامذاکراتیحاضرحالدر
.استانجامحالدرکتابخانه ای

باقمطابودرستبرنامه یباومنطقهدرموجودکاستی هایوتوانمندی هاشناختباداردامید«بخوانمن با»
.برداردمنطقهاینآموزاندانشمهارت هایتقویتجهتدربلندترگامیآیندهدربتواندکودکان،عالیقونیازها



مناطقدر « من بخوانبا »
معلم کالیه روستایی

خانم ها پشتیبانی با 
سوگل و سوگند مافی 
و با یاد و خاطره ی 

آقای یحیی مافیوخانم معصومه سهراب
بنیان گذاران شورای کتاب کودک و مجتمع 

آموزشی مهران اجرا شد 
و  کودکان را با لحظه های شاد و پرنشاط 

. آموزش خالق آشنا کرد 


