
«بخوانمنبا»خالصه گزارش برنامه ی 
استان سیستان و بلوچستان–مدارس منطقه ی زرآباد کنارک 

ا مهر  ه بهمن ت 1395ما

پروژه اخگری: مسئول  یم  مر



«  با من بخوان»برنامه ی 
مدارس منطقه یدر 

زرآباد کنارک 
نگاهدر یک  همکاران 

مریم اخگری: مسئول پروژه
صفایی و مهریسهیال فالح پور، ، مریم اخگری:همکاران و آموزشگران پروژه

آزاده صادقی

آقای کاوه امینیجناب خانم شریعت پناهی و سرکار :پشتیبان

1395مهر :شروعزمان

تعداد کودکان 
آموزگاران و 

مدارس
تحت پوشش

کودک736

و آموزگارمربی 28

مدرسه 21

95 از ابتدای سال تحصیلی 
کنونتا



«  با من بخوان»برنامه ی 
مدارس منطقه یدر 

زرآباد کنارک 
در یک نگاه

کارگاه های برگزار شده

1395مهر 13-11:دور نخستهای کارگاه
ادبیات کودک، کتاب های باکیفیت، عناصر داستان، بلندخوانی، 

کارگاه نمایش و بیان و بدن، کارگاه ساخت انواع ماسک، 
وز ریاضی آمفارسی آموز،آواورزی و الفباورزی، : مجموعه  کارگاه های سواد پایه شامل

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

1395دی 24-22: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 16-13:بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1395ماه مهر :نخستدور 
کتابجلد 1385

سیپارچه ای کالکتابخانه ی فعالیت و دفترچه ها و کارت هایبه همراه دستنامه و 
1395ماه آذر:دورم دوم

کتابجلد 2368
و پوستربه همراه دستنامه و برگه های فعالیت 

95 از ابتدای سال تحصیلی 
کنونتا



« با من بخوان»برنامه ی 96-95در سال تحصیلی 
و  هی شریعت  پناخانم سرکار با پشتیبانی مالی 

ه، حامی برنامنیکوکاران از امینی جناب آقای کاوه 
.  در منطقه ی زرآباد کنارک اجرا می شود

کودک 736این ترتیب در این سال تحصیلی، به 
پوشش برنامه در این منطقه تحت مدرسه 21در 

.قرار گرفته اند

« ندآن جا که وحشی ها هست»کودکان از بلندخوانی کتاب 
.به وجد آمده اند



اهداف برنامه در منطقه
ایرانمناطقمحروم ترینازیکیکودکانآموزشبهتوجه

خالقآموزشنوینشیوه هایازاستفادهبادوزبانهدانش  آموزانپایه یسوادتقویت
کودک محور

وخواندنمهارت هایرشدراستایدرآنمختلفگونه هایوکودکانادبیاتازاستفاده
ذتلدرکوکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقه یافزایشباهمزمانپایه،سوادبهبود

خواندن

غنابرایمربیاناینمهارت هایافزایشوتوانمندسازیوآموزگارانومربیانآموزش
کالس هامحتوایوفضابهبخشیدن

توجهبا...وطبیعتبهاحتراممشارکت،صلح،شادی،مانندزندگیارزش هایبهپرداختن
منطقهنیازبه



برای آموزگارانکارگاه هابرگزاری 
1395دی :  دور دوم-1395مهر ماه :  دور نخست

.ی کنندآموزگاران به صورت گروهی کتاب ها را بررسی م–کارگاه کتاب باکیفیت 



کارگاه بلندخوانی و عناصر داستان



کارگاه بلندخوانی و عناصر داستان



کارشننناس نمننایش برنامننه ی
، به آموزگاران«با من بخوان»

می آمننوزد کننه چگونننه بننا 
روش های ساده ای می تواننند 

نمنایش سنایهبرای کودکنان 
ام اجرا کنند و کتاب  ها را با انج

فعالیت هننای نمایشننی بننرای 
.کودکان جذاب تر سازند



ساخت انواع ماسک–نمایش / کارگاه هنر



کارگاه آواورزی و الفباورزیکارگاه واژه نامه چیستانی



آموزگننناران پنننا از کارگننناه 
کتاب ها را بنه مندارس خنود 

...می برند



.  کردندتحت پوشش در زرآباد بازدید از مدارس اخگری و فالح پور، ، خانم ها 1395آذر 16تا 13 در روزهای 
.  آمد و کار آموزگاران و روند اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفتبازدید به عمل کالس درس 28و مدرسه 21این روزها از در 



ط آموزگار کودکان با عالقه و توجه به بلندخوانی کتاب توس
.گوش سپرده اند

کودکان به هنگام خواندن کتاب های سوادپایه، به 
.پرسش های آموزگار پاسخ می گویند



انی در حال بلندخو« با من بخوان»مسئول برنامه ی 
انه  کتاب چه و چه و چه یک بچه برای کودکان دو زب

کهانیکودکباکتابخوانیهنگامدربرنامهکارشناس
به کندمیتالشمی کنند،صحبتفارسیسختیبه

وبیاموزدآن هابهراجهت هاغیرمستقیمشیوه ای
آموزشروش هایباعملیشکلبهنیزراآموزگار

.سازدآشناغیرمستقیم



واکنش کودکان به بلندخوانی داستان
«خانم زری به گردش می رود»

با کتاب های آموزش خالق، سوادآموزی با هیجان و
.شادی همراه می شود



کالس هنننای کم ننننور و بننندون 
امکانات را بنا کمنک کتنابخوانی
می تننوان بننه مکننانی سرشننار از 
.هیجان و ماجراجویی تبدیل کرد

ی واکنش کودکنان بنه بلنندخوان
آنجننا کننه وحشننی ها »داسننتان 
توسنننا کارشنننناس « هسنننتند
«با من بخوان»برنامه ی 



و «با من بخوان»کانکس کوچکی که با کتاب ها و فعالیت های 
.تالش های دو آموزگار دلسوز، حال و هوایی دیگر یافته است



دانش آموزان این کانکس کوچک با بهره  گیری از آموزش های 
.می دارندبا انگیزه ی بیشتری به سوی آینده گام بر« با من بخوان»



رای کودکان را ب« با من بخوان»کارشناس مسئول 
.بلندخوانی به فضای باز برده است



.عالقه ی زیادی دارند« چه و چه و چه، یک بچه»کودکان به کتاب 



کودکان به یکی از 
داستانک های کتاب 

«  آواورزی با سی بی لک»
.گوش سپرده اند

تقویت سواد پایه از راه 
داستان و فعالیت های خالق
یکی از هدف های بسته های 

به ویژه الفباورزیو آواورزی
.در مناطق دوزبانه است



چند تجربه ی تاثیرگذار

نایبچه هاامااستخاکیحیاطی.بخواندکتابآن هابرایتامی بردحیاطبهرابچه هاکهمی گفتآموزگارانازیکی
.استدلخوشینوعیآن هابرایودارنددوستخیلیراتغییر

تاسکردهزیادیاتتغییربرنامهاینباهمخودشکهاستمعتقدکرده،اجراخوبیبهراطرحکهآموزگارانازیکی.
،«وانبخمنبا»کارگاه هایآموزش هایبه کارگیریبااکنونامااست،می کردهرفتارخشنبچه هاباگذشتهسال هایدراو
.هستندشادتردانش آموزانشهموخودشهمکودکان،بهآزادیدادنونکردنتنبیهبارابطهدر

داستان،اب هایکتباارتباطگرفتنو«بخوانمنبا»برنامه یاجرایبابودهگوشه گیربسیارقبالا کهدانش آموزانازیکی
.استشدهعالقه مندهمدرسبهوآمدهبیرونگوشه گیریاز

کالساینهقابل توجنکته ی.می کردندکارکودکانعاشقوسلیقهبامردمعلمدوکانکا،درکوچککالس هایازیکیدر
نداشت،جودونیمکتیداشتند،حضورششموپنجماول،پایه یکهچندپایهکالسایندر.بودکانکانظافتوتمیزی

منبا»یکیسه هاوبودشدهنصبدیواربهراپارچه ایکتابخانه یوشدهموکتزمیناما.بودکوچکبسیارفضاکهچرا
شناییآداستان هاوکتاب هاباکامالا کودکانو.بودگردیدهتزیینزیباییبهکالسوشدهآویزاندیوارهابر«بخوان
.داشتند



کالسدوهردرومی خواندهمبارادومواولکالسکهمی گفتسخنشاگردانشازیکیازآموزگارانازیکی
بایدسنتمطابقبچهاینمتاسفانهگفتوشدجمعآموزگارچشماندراشکصحبتحالدر.استاولشاگرد

تاسفانهمولی.شودپزشکآیندهدرمی توانداواستعداداینباکهحالیدرکند،ازدواجششموچهارمکالسبین
.شدنخواهدچنین

جمعیتوجودباو.می داددرساولوپیشپایه یدررادانش آموز 9 تا 7 آموزگارانازیکیروستاهاازیکیدر
ه هایبچ.بودکردهاجراهمراالفباورزیوخواندهکودکانباراکتاب هاهمه یزیادانگیزه یوعالقهباکالس،زیاد

آموزگاراینحالاینبا.نیستندبلدراآنهمهکهدارندهمبومیزبانیکحتاهستنددوزبانهوبلوچاوکالس
اختهسکاردستیبچه هاباهمهنرساعت هایدر.بودکردهکارکودکانباهمراداستانعناصرفعالیت هایحتا
.بودندبلدخوببسیارراالفباروزیشعرهایاوکالسکودکان.بود

تعدادبامعلم هاییکاش.می داندموثربسیارراطرحاست،دورهاینآموزگارانبهترینازیکیبی شککهمعلماین
.یاموزندباوازوببینندراایشانمی توانستندمی کنند،شکایتفرصتووقتکمبودازمدامکهدانش آموزکم

.داردفعالودلسوزآموزگاراینتالش هایازنشاناینکهبودندگرفتهیادفارسیاوکالسکودکانهمه ی

انایش.دادقرارتاثیرتحتسخترا«بخوانمنبا»کارشناسانکهکرداشارهنکته ایبهآموزگارانازیکی
منبا» هایکتابوبودندندیدهرادیگریکتابخودشاندرسیکتاب هایازغیربهحالبهتابچه هاکهمی گفتند

.می دیدندداستانکتابکهبودباراولینچونبود،دوست داشتنیوتازهخیلیبرای شان«بخوان



چالش ها

انزنپوشش ومی کنندازدواجدبستانششمتاچهارمکالس هایبینوسالگی9ازاغلبدخترانمنطقهایندر
عارفمتوسادهخیلیبازدید،انجاموخانمآموزشگرهایباکارگاهبرگزاریشرایطیچنیندر.استروبندهوچادر
درآموزگارانتادبگیرصورتدوستانهوآراممحیطیدربازدیدروندکهشدگرفتهتصمیمشرایااینبهتوجهبا.نبود

وشودجلبآموزگاراناعتمادتاشدتالشونکنندبودنمعذباحساسپرورش،وآموزشکارشناسانحضور
وکالاشرفعبرایدوستانهدیداریکبازدیدهااینکهشددادهتوضیحآن هابرای.باشدنداشتهرسمیبازرسی
.باشندداشتهخوبیاحساسآموزگارانکهشدباعثرویکرداین.آن هاستمشکالتحلوشرایادیدن

ستهخبسیارگاهیعلتهمینبهومی کنندکاربعد ازظهرشیفتدرهموصبحشیفتدرهمآموزگارانازتعداد
.برونددیگریروستایبهروستایکازهستندمجبورآموزگارانگاهیواستدورراه ها.می شوند



.ی دهددرباره ی بسته های کتاب سواد پایه و آموزش خالق برای مربیان توضیح م« با من بخوان»کارشناس مسئول 



کردنحبتصباکالس هاازبعضیدرکارشناسان.استکودکانبودن زبانهچندآموزگاراناصلیمشکالتازیکی
دومکالسانکودکحتاکالسیکدر.می شوندمتوجهکمبسیاریانمی دانندفارسیآن هاکهدریافتندکودکانبا

.نبودندبلدفارسیهم

وجودمحیادرزیادیمگا هایمرغی،کودازاستفادهعلتبهوبودهندوانه کاریفصلبازدیدهاهنگامدر
الصخمگا هاشرازتامی دادندتکانرادست شانبایدمدامآن هاومی نشستندکودکانرویمرتبکهداشت
.شوند

کهردداوجودآن هااطرافدروسیعیخالیمحوطه یودارندقراربیابانیفضاییکدرروستاییمدراسبیش تر
.استخاکیکامالا اغلب

می شوندتشکیلکانکادرمدارسازبسیاری.

هکساختمردمسکونتبرایاتاقه ایدوکوچکخانه هایدولتداد،رخگذشتهسال هایدرکهتوفانیازپا
 هااتاق.استکردهاجارهمدرسهعنوانبهراخانه هااینپرورشوآموزشروستاهابرخیدر.دارندوسادرایوانی
الب هافاضآلودگیوگرفتهقرارکالسروبه رویدرستتوالت هاوندارندپنجرهوهستندتاریکونموربسیار

ومی نشینندبچه هاصورتودستوبدنرویبهمگا هااینکهمی کندجذبخودبهرازیادیمگا های
.می آوردوجودبهغیربهداشتیوبدبسیارشرایطی









ارزیابی کلی بازدید

الس هاکدرطرحاجراینتایجشده،ذکرفرهنگیواقتصادیمحیطی،شرایاگرفتننظردربا
.می شودارزیابیراضی کنندهمجموعدر

هاکالساغلبدروبودندپرداختهکودکانباکتابخوانیبهمحدودیت ها،وجودباآموزگاران 
.بودندآشناکتاب هاباکودکان

د،بودنپرداختهپایهسوادتقویتبرنامه یاجرایبهعالقهباآموزگارانکهکالس هاییدر
.دندبوکردهپیشرفتفارسیزبانبهنوشتنوخواندنوگفتنسخنزمینه یدرکودکان

غییرتسببکالس ها،ازشماریدرآن،بامرتبافعالیت هایو«بخوانمنبا»کتاب هایوجود
.استشدهدانش آموزانروحیه یوکالسفضای



...و این برنامه همچنان ادامه دارد



با من بخوان در منطقه ی 
کنارک با وجود همه ی زرآباد 

محدودیت ها و محرومیت ها 
امی، با پشتیبانی  نیکوکاران گر

شریعت پناهی و خانم 
آقای  کاوه امینی و با پشتکار و
د پیگیری آموزگاران دلسوز ، راه خو

دکان را به سوی دنیای بهتر  برای کو
.ادامه می دهد


