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 بخوان من بای هبرنامی هپیشین -4

 اید  . نددارد  جایگداه   ایدران  رسدم   آمدوش   نظدا   کودکدان  در  اجتمداع   و عدافی   و ذهند   رشدد  هدف با ادبیات خواندن

 شدان حقدو   اغلدب  و شدوند کدار مد    بده  وادار برندد  مد   سدر بده  فقدر  در کودکدان  که محرو  منافق و در جوامع ویژهبه کمبود

 اش سدال  کودکدان  ادبیدات  تداری   موسسده پژوهشد    هدا واقعیدت  اید   اسدا   بدر  .دهدد نشان م  بیشتر را خود شود م  پایمال

را بدا لدذت ادبیدات آشدنا و      محدرو   نوجواندان  و ادبیدات  کودکدان   راه اش تدا  گذاشدت  بنیدان  را« بخدوان  م  با» یبرنامه 1331

 چددونهددای  هدد مهددارت فراگیددری در را هدداآن کددرده و تقویددت را هدداآن مطلددب و درک پایدده سددواد کنددد  خواندددن یشددییته

 .ساشد شندگ  توانمند هایدشواری اش گشای  خالقانهگره و انتقادی تیکر

 و محددرو  کودکددان درآمددد کدد  هددایکودکددان خددانواده بددا کتددابخوان  تددروی  بددرای ایبرنامدده« بخددوان مدد  بددا»

 کودکدان  اش گدروه  اید   بده  باکیییدت  و مناسدب  هدای کتدا   رسداندن  یپایده  برنامده بدر   ای . است بحران در کودکان

 مدد  بددا»ی برنامدده. دسترسدد  ندارنددد باکیییددت هددایکتددا  بدده شندددگ  معمددول وضددعیت در کدده اسددت و نوجوانددان

 مردادمدداه اش «بخواننددد باکیییددت هددایدارنددد کتددا  حددق کودکددان یهمدده» کدده شددعار ایدد  تحقددق بددرای« بخددوان

 است. شده ایران اجرا مختلف نقاط در و آغاش 1331

 انجدا   و وگدو گیدت  بدا  کده  دارد تمرکد   بلنددخوان   رو  نوجواندان بدا   و کودکدان  بدا  کتدا   شددن  سدهی   بر« بخوان م  با»

 و بددرانگیخت  خواندددن شددو  لددذت  ایجدداد و تددرعمیددق تاثیرگددذاری بددرای کتددا   بددا پیونددد هنددری در خددال  هددایفعالیددت

پایدده و  سددواد تقویددت« بددا مدد  بخددوان»رویکددرد دیگددر . شددودمدد  همددراه کتددا   معنددای  و شددناخت شیبددای  هددایانگیدد  

هدای آمدوش  خدال     بسدته ی شبانده اش راه ادبیدات و بده وسدیله     دو کودکدان  ویدژه  بده  کودکدان  نوشدت   و خواندن هایمهارت

 مناسدب و  هدای کتدا   یآگاهانده  گد ین   بدر  افد ون  رویکردهدا   و اهدداف  اید   اسدا   بدر  محور اسدت. اید  برنامده   کودک

 و مربیددان گوندداگون  هددایبرگدد اری کارگدداه بددا کوشدددمدد  محددرو   منددافق کودکددان دسددت بدده آن رسدداندن و باکیییددت

 کند. توانمند آن با پیوند های درفعالیت و بلندخوان  یشمینه در را آموشگاران

 کددودک یخاندده در شددکآ آشمایشدد  لپددایلوت  بدده 1333 سددال در بددار نخسددتی  بددرای« بخددوان مدد  بددا» یبرنامدده

 بسدیاری  بده « بخدوان  مد   بدا » یبرنامده  تددری   بده  منطقده   اید   در فدر   موفق اجرای با. درآمد اجرا به محمودآباد

 یافت. گستر  شهری ایران و روستای  محرو  هایمنطقه اش دیگر

 هددایبدده موفقیددت  و شددده اجددرا کشددور اسددتان 13 آموششدد  مراکدد  اش شددماری در تدداکنون« بخددوان مدد  بددا»

 و دختدر  نوجدوان  و کدودک  هد ار  25 بده  اش شمدان آغداش برنامده  ن دید      سدال  5 فد  . اسدت  یافته دست چشمگیری

 همچندی  تداکنون   .اندد شدده  مندد بهدره  آن امکاندات  اش و اندد بدوده  ای  برنامده  پوش  شیر سال 16 تا 4 سنی  در پسر

 41 بده  اندد و ن دید   دیدده  آمدوش  « بخدوان  مد   بدا »هدای  کارگداه  در داوفلدب  و آموشگدار  مرب   1111 به ن دی 

 مندافق  بده  راهنمدا  هدای دسدتنامه  و فعالیدت  هدای برگده  همدراه  و بده  سداشی آمداده  گ ین   باکیییت کتا  جلد ه ار

مراکد  جدیددی بدرای سدال آیندده بده       « بدا مد  بخدوان   »است. با درک تداثیر   شده فرستاده هاکتابخانه و شیر پوش 

اندد و برنامده اش نظدر شدمار کودکدان و مربیدان و آموشگداران و نید  جترافیدای تحدت پوشد  در            ای  برنامده پیوسدته  

 حال گستر  است.
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 شددد کدده اش «آسدداه -ایبدد » کتددابخوان  روی تدد المللدد ی بددی ی جددای هبرنددده 2116در سددال « بددا مدد  بخددوان»

 بدا  کده  شدود مد   اهددا  ایموسسده  یدا  گدروه  دو بده  بدار  ی  سال دو هر جوان نسآ برای کتا  الملل بی  دفتر سوی

 داشدته  نوجواندان  و کودکدان  کتدابخوان   تدروی   هدای برنامده  اجدرای  در پایدداری  سده   چشدمگیر   هایفعالیت انجا 

 .باشند

  بدا انگید ه و   «آسداه  -ایبد  »ی دریافدت جدای ه  بدا  همچندان در حدال گسدتر  اسدت و      «بخدوان با م  » یبرنامه

ای کده در آن  کندد تدا هدر چده بیشدتر در راسدتای دسدتیاب  بده جامعده         تدال  مد   و همراه  پشتیبانان برنامده  امید 

هدای دیگدر   ندار گدا   خواهدد گدام  باشدد در ک   کندد. اید  برنامده مد     شود  حرکدت  ها شمرده م دانای  برتری  ارش 

ای منتقددد  خددال  و شددکوفا  سدداشنده و آفرینشددگر و بدده دور اش خشددونت  جامعدده ورشی تددا بددا کتددابخوان  و اندیشدده 

اندددوشی و ادبیددات هددای انسددان  و اخالقدد  را اش راه داندد ای کدده کودکددان و نوجوانددان  ارش سدداخته شددود. جامعدده

 .بیاموشند و در وجود خود بارور و شکوفا کنند

 

 با من بخوان در منطقهی همعرفی کوتاه برنام -2

 متمرکد  بدود.   «پایده  تقویدت سدواد  » ایرانشدهر روی فدر   ی در منطقده  1334-35تحصدیل   سدال  در  بخدوان  م  با

هددای او ل منددافق بدده کددال « ورشیبدداالددف» یبسددته 411شددده بددود بیندد  پددی شددده بنددا بددر مددذاکرات انجددا 

همددراه هددا ان بددرای اسددتیاده اش ایدد  بسددتهآموشگددارایرانشددهر  راسدد   سددرباش  بشددار  ب مددان و درگددان داده شددود و 

 بهبود یابد.در ای  منافق او ل آموش  ببینند تا سطح سواد خواندن و نوشت  اش پایه ی پایهکتا  فارس  

 بود. 15/11/34و پایان آن  24/3/34در تاری  برنامه  آغاش -

 نخسدت کده دو روش بده فدول انجامیدد     سدیر  در  ؛صدورت گرفدت  سدیر بده ایرانشدهر     دودر قالدب  برنامده   اجرای -

  دو  ای هیتدده یدد سددیر در و شدددند ایدد  شددهر  رهسددراران آموشگدداربددا هدددف آمددوش   اش آموششددگران نیددر دو

بهبدود تواندای  خوانددن     بدر ورشی بدا الدف ی هو ارشیداب  تدیثیر بسدت   هدا  کال اش باشدید  براینیری  ی  گروه سه

 به ای  منطقه فرستاده شدند. و نوشت  و یادگیری شبان فارس 

 مال  ای  فر  بود. پشتیبانآذرستان عمران شرکت  -

 و شددرکت کردنددد هددا ارگدداهک ایدد  فددر  بددرای آمددوش  شبددان فارسدد  بدده کودکددان در      در آموشگددار 431 -

 به اجرا گذاشتند. مدار  خودبخوان را  م  های باهای خود در کارگاهآموخته

دختدر   443 :نیدر  371ل ه اسدت داد   اش شدمار کودکدان شیدر پوشد  فدر  ارا ده      آمدار دقیقد  بشار ی همنطق تنها -

نیددر بددرآورد  4111پوشدد  حدددود  شیددرآمددوشان داندد    امددا بددا توجدده بدده شددمار آموشگدداران  شددمارپسددر 427و 

 .شودم 

بدده مدددت « ورشیبدداالددفچگددونگ  اسددتیاده اش کتددا  » کارگدداهلراسدد   سددرباش و ایرانشددهر   منطقدده بددرای هددر -

سده سداعت و   ید  نشسدت    16/11/34 تداری   در  ایرانشدهر  در. افد ون بدر آن   برگد ار شدد  چهار ساعت و ندی   

 .برگ ار شد سایر منافقهای ایرانشهر و سرگروهی هان منطقآموشگاری برا نیمه
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ی دیگدر هد    بسدته  51بعدد   یدر مرحلده  کده  مندافق فرسدتاده شدد   اید   بده  کتا  الیبداورشی   کتا بسته  411 -

 بسته . 451لدر مجموع  شد به ای  رق  اضافه

 منطقههای ویژگی  -9

در خدانوار   11-5آبد  فرفددار نددارد. پراکنددگ  روسدتاها شیداد اسدت و هدر         ای  منطقده بده دلیدآ کد      کشاورشی در

کدوه   سدمت  آنای بده مدرسده  را  فرشندانشدان کنندد و حتید  حاضدر نیسدتند     مد   شندگ ه   کوه با ای میان ی نقطه

هددای  بدده مدرسددهدر ایدد  منددافق بنددابرای   .هسددتند مدرسدده خواهددان یدد  محددآ خودشددان در و همگدد  بیرسددتند

بدا   وگدو گیدت  دارد. در آمدوش داند   3جمدع   درید  مدرسده    دهدد و مد   پایده را در   6 آموشگاری  خورید که برم 

 .پایه  دارد 6کال  چندپایه لحت   111منطقه حدود  ان متوجه شدی  که هرآموشگار

کنندد  اش فرسدتادن کودکانشدان بده مدرسده خدودداری مد       ای تدری  ه ینده  کوچد   بده خدافر  مدرد    ای  مندافق  در

 ند.فرستنم  هایشان را به مدرسهبچه  تومان 7111سابنه ی هپول بیم به خافرحت  برای نمونه 

هیدت اش   بدرای نمونده   امدا بیشدتر بدودن مشداغآ اداری     بده علدت   بهتدر اسدت ل  تا حدی شرایط اقتصادی ایرانشهر  در

هدا  آنشبدان مسدلیط     اندد بلدو  و برخد  اردو و پاکسدتان     هدا کده بیشدتر آن   خدانوار جمعیدت دارد   311 منافق راس 

 .گاشو یآ و سوخت به پاکستان لقاچا   اش نظر معیشت  وابسته به مرش پاکستان هستندو بلوچ  است 

اش کنندد کسدان  هسدتند کده     بیشدتر کسدان  کده کشداورشی مد       تدر اسدت ولد    کشداورشی پرروندق   ی پیشبخ   در

سدرباش تقریبدات تمدا  سدال آ      ی هکنندد. مدرد  بدوم  بدا وجدودی کده رودخاند       مد   آیند و شمی  اجداره م  نقاط دیگر

 دهند.نم  دارد ت  به کشاورشی

 .ندد اهدا منطقده را نداام  کدرده    قاچداقچ  و خطرنداک اسدت   ا  جداده   هد  همدی  وضدعیت را دارد    سدرباش ی همنطق

 .در ای  منطقه بماندشب توانست نبخوان به علت ناامن   م  گروه متخصصان با

اش شددمال بده ایرانشددهر و اش جنددو    کده  کیلومترمربدع وسددعت دارد و مرکد  آن اسددرکه اسددت   4321 بشدداری همنطقد 

 شود.م  اش شر  به سرباش و اش غر  به فنوج محدود شهر به نی 

دبیرسدددتان  2 و دو ی هدوردبیرسدددتان  11او ل  ی دبیرسدددتان دوره 21  ابتددددای ی همدرسددد 45کدددآ منطقددده  در

 ان دخترند.آموشدان  %55 پرداشند وآموشان م به آموش  دان  کارودان 

بده  مدرد  در اید  مندافق    ی هکنندد  معیشدت عام د   مد   کشداورشی کل  به استثنای کسدان  کده کدار اداری و     به فور

 لردهددا کددردن میددوه و پارچدده  قاچددا  انسددان  گاشو یددآ و مددواد سددوخت   وارد مددرش پاکسددتان بسددتگ  دارد. قاچددا 

درآمدد مدرد  اید     اصدل   بع امند  بعضد  قبایدآ  در گیدری  گروگدان مواردی هد  اش   قاچا  موادمخدر  و  مرش  کردن اش

 .هستند منافق

بده روسدتاهای    بایدد پیداده  هدا  سداکنان آن اری اش روسدتاها کده قدبالت    بسدی حتید    و سدت ا نسدبتات خدو   ها وضعیت راه

 دارند.برخورسیالت آی هجاداش  اکنون کردند وآمد م افراف رفت

 .وجود نداردمنطقه    دردبستانپی  و آموش  منطقه ضعیف است وضعیت کل  سواد در
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آمدوش  و پدرور  منطقده    ی هیعند  ادار  .هسدتند « خددمت  خریدد » مندافق راسد  و سدرباش    ان درآموشگدار ی هعمد

تددری   ی هدا مدورد شدیوه   در  آموششد اغلدب  اید  افدراد    ؛را اسدتخدا  کدرده  هدا  آنهای پیمانکاری اش فریق شرکت

  کنند.حقو  بسیار کم  دریافت م  و  اندندیدهها رو شدن با چال و رفتار با کودک و روبه

ان نسدبت  آموشگدار ناآگداه     چندپایده هدای  کدال    ه بش  بده او کدودک و عدد  توج د   هدای  ویژگ به  اهمیت ندادن

 ایتددری  عوامددآ باشدارندددهمهدد کددردن و چندددکاره بددودن  شددییت کددار   دوهددای جدیددد و روشآمددد تدددری و ربدده 

 .شوندهستند که باعث پایی  آمدن سطح آموش  در ای  منطقه م 

 

 اهداف برنامه برای یک سال اجرا در منطقه -1

 شبددان فارسدد  وگیددت  بدده سددخ   واندددن و نوشددت  وبهتددر خآمددوخت  او ل بددرای  یپایددهان آمددوشداندد کمدد  بدده 

اش فریدق اجدرای    انآمدوش داند  واقدع ارتقداس سدطح تواندای  خوانددن و نوشدت         در  ای  شمینده  ان درآموشگار آموش 

 .«باورشیالف»محور های آموش  خال  کودککار با بسته اش راه« تقویت سواد پایه»فر  

 

 روند اجرای برنامه -1

 سیسدتان و بلوچسدتان   اسدتان بدرای مسدلول آمدوش  ابتددای      بداورشی  هدای الدف  بسدته د. ش اجرامرحله  برنامه در دو

بدی  آموشگداران   خدود او  ی هبدرای آمدوش  آمدده بودندد بده وسدیل       آموشگداران کده    نخسدت  نشست فرستاده شد و در

 .پخ  شد

 های آموزشیکارگاه -1-4

  نیر. 35گان کنندشرکتشمار   13:31 تا 3:31اش ساعت  25/3/34  راس 

 نیر. 135کنندگان شرکتشمار   12:31ال   3اش ساعت  26/3/34  سرباش 

 آموشگاران  .موش  داده شدندآگروه  دونیر که در  215کنندگان شرکتشمار   بعداشظهر 26/3/34  ایرانشهر

 بشار همگ  در ایرانشهر آموش  دیدند. و درگان  ب مان  ایرانشهر منافق

 .نژاد و مونا جمشیدی بودندنهضت قریش ها ای  کارگاهآموششگران 

 :آموزشیهای کارگاهمحتوای 

 هدف آنو « بخوان م  با» معرف  فر  -

 پیشرفت تحصیل  کودکان آموشی و اهمی ت آن درشبان -

 ورشیباالفی شناخت  و اهداف بستهت بیداری آواشناخت  و واجاهمی  -

عملد  ید     آمدوش  کدار بدا آن  نکدات  کده بایدد بده آن توج ده شدود و         های ورشی و شیوهباالفی همعرف  بست -

 در 
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ی دربدداره وگددوگیددتبررسدد  و  یدد  خددان  و یدد  آقددا و ی هبدده وسددیل دو در  داوفلباندده و عملدد  آمددوش  -

 مواردی که به آن توج ه نکرده بودند یا خو  منتقآ نشده بود.

  نقد  و رسدالت معلیمد  و بده فدور کلد  بدرانگیخت         محور بده شبدان سداده   اش آموش  خال  کودکبیان نکات   -

 در آموشگاران احسا  مسلولیتشو  و 

 انآموشگار هایپرس پاس  به  -

 .باب برگ ار شد ذکرشده در با محتوایها راس   سرباش و ایرانشهر کارگاهی ههر سه منطق در

 بازدید از روند اجرای طرح -1-2

 و آرمدی   سدریده جمشدیدی    موندا  هدا  نخدا بخدوان    مد   گروهد  اش متخصصدان بدا    16/11/34تا  3/11/34اش تاری  

 برای باشدید اش روند اجرای فر  به ای  منافق سیر کردند. نژادقریش  نهضت

 

 های ایرانشهرهای باشدید اش مدرسهعک 
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 های راس های باشدید اش مدرسهعک 
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 بشارهای های باشدید اش مدرسهعک 
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 های سرباشهای باشدید اش مدرسهعک 
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 نشست با آموزگاران -1-9

 حتوایکه مبرگ ار شد منافق دیگر  هایسرگروه ی ایرانشهر واو ل منطقه با آموشگاران کال   نشست 15/11/34در تاری  

 بود: های شیرآن موضوع

 سواد پایهتقویت « فر  ارشیاب » تحلیآ و توضیح -

 آموششگراناهداف فر  و نق   یدوبارهتوضیح  -

 های تربیت کاربرد رو لفضاساشی  تیاوت  توسط آموششگران مشاهده شده بودها که در کال  بررس  مواردی -

فرصت فکر کردن و دادن نی  کودکان  اعتمادبه   اف ای آموشی به کودکان  نظ در مورد کودکان رشوه و پادا 

  و...ها به کودکان  اهمی ت نمای  دادن شعرها و داستان  پاس  دادن

 ها.پرس پاس  به  -
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محمدی فر  ارشیاب  برای باشدید اش مدار  محمدهادی با همیکری آقای « تقویت سواد پایه»با توجه به اهداف فر  

روی روش  هماهنگ برای ارشیاب  مطابق معیارهای پرسشنامه  یکری یکدیگربا همآموششگران  ه بود وای  منطقه تهیه شد

 .شدم تبدیآ به آموش  برای آموشگار د فعالیت ارشیاب  وجا بش  ب هرند و در جریان باشدید  توافق کرد

یر شبه صورت ها در کال بر ارشیاب  آموششگران  عملکرد آموشگاران  کال  باشدید به عمآ آمد که بنا 133در مجموع اش 

 بوده است:

 منطقه
های کال 

 باشدید شده
 ضعیف متوسط خو 

 34 راس 
21 5 3 

5383% 1487% 2685% 

 21 سرباش
12 5 4 

5782% 2383% 13% 

 23 بشار
15 5 3 

6583% 2187% 13% 

 61 ایرانشهر
42 3 11 

71% 1383% 1687% 

 :توجّه

 ابعاد مختلف گرفته بودند و درفرا ان خو  آموشدان برده بود و ه   کار خوب  به را بهها آموش  آموشگاره  خوب: 

 دادند.م  ها و...  خو  جوا چیستان  هاداستان شعرها  ل

کودکان  التمث  نکرده بود یا اصالت کارکار کرده کرده و بخش  را ضعیف  کار و بهتر در بخش  بیشتر آموشگار :متوسط

 را فقط خوانده بودند یا اصالت نخوانده بودند.ها داستان دانستند ام ا م  شعرها را خو 

 ارزیابی برنامه -6

 دستاوردهای کمّی -6-4

مدار  پخ  شده  در وجود ندارد  آموشش که کتا  غیردرس  و حتی  کم ای منطقه ورشی درباالفی بسته 451 – 1

ود. شم  افالع اش وجود آن ی  پیشرفت محسو ان جالب است و آموشگاران و آموشدان دیدن تصاویر آن برای  تنهاکه 

کودک اش ای  آموش  پیشرفته برخوردار  451خودشان اش آن استیاده کرده باشند  برای فرشند تنها آموشگاران  اگر حتی

 .اندشده

حرو   مای منطقه در» خودشان یگیتهکه به  اندشرکت کرده «سواد پایهآموش  »او ل در کارگاه ی هپای آموشگار 431 – 2

 دانبرخوردار شده« شانهای آموش  ضم  خدمتتما  کال اش کالس  پربار اش نظر آموشش   مه  و کارآمد و متیاوت با 

 .«دتری پیدا کردند و روحیه گرفتنشان دید روش و کال  و حآ مشکالت کودکان و مسلولیت آموشدان سبت به ن» و

 .وبی  تیثیر خود را خواهد گذاشتکال  ک  431خانواده و  431در ها ای  آموش 
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. اندداشتهرا  2و  1حداقآ دستاوردهای مورد  ها باشدید نشد اماهای  رفتند که اش آنی کتا  به کال بسته 331 – 3

ان آموشگاردرصد  71تا  61جاهای مختلف بی   در به فور میانگی  .کردندکال  باشدید  133اش بخوان  م  متخصصان با

 قابآ مشاهده بود.شان انآموشدان ها خو  استیاده کرده بودند و باشخورد مثبت آن در کتا اش 

 

 دستاوردهای کیفی -6-2

 تاثیرات بر آموزگاران

  برانگیخت  شو  و عالقه نسبت به کودکان آموشگاران به کار درو دلبستگ  ی امیدواری ایجاد روحیهاجرای فر  باعث 

ه کسان  دارند ک خوب  خودشان نوشته بودند ح  بسیار ؛شده است بسیاری اش آموشگاران ملی  درو همبستگ  انسان  و 

 کنند که ایران  هستند.ها هستند و افتخار م در ایران به فکر آن

روح  تاشه دمیده که آموشگار و  پرور  و احسا  آموش محور  در کالبد ب اجرای فر  و آموش  به رو  خال  کودک

تی  ای  کارگاه  نخسگیتند که م  گ شدشگیت با پرور  و . مسلوبن آموش استداده  آموش را تحت تیثیر قراردان 

ال  سال  خهای دیگر ی کال در میانهمعموبت که  حال  دراند نشسته پایان آنکال  آموشش  است که آموشگاران تا 

 .«اش شنبه آموشگار دیگری خواهی  بود» :  با شو  نوشته بودندشود. آموشگارانم 

ی آموشگاران  که در کارگاه آموشش  شرکت کرده بودند به ج  دو نیر راض  بودند  توان گیت همهدر ی  برآورد کل  م 

 اند.شان آموختهی کارو بسیار برااست دانستند و بر ای  عقیده بودند که وقتشان تلف نشده را کاربردی و میید م  کارگاه

ا اجرای شعرخوان  ب .ندارشیاب  را تبدیآ به آموش  کردهای ای  آموشگاشان  بخوان در باشدید اش کال  م  آموششگران با

حیظ شوند؛ به راحت  واژگان را دقیقه کودکان  6تا  5شد در که باعث م برای کودکان ها افوار و معن  کردن واژه و ادا

موشگاران داشت ای  آ وگو با کودکان باشخورد مثبت  اش فرف اکثری  گیتاجرای ی  نشست بلندخوان  داستان  یا انجا  

 .است درست نبوده هار آناکرو  بت احتماکه کردند اعتراف م  و

 آموزانتاثیرات بر دانش

نشست   افوار  شعر  گرد و سرگرم  لنمای   ادا شدن لذیت و واردو  محوراجرای فر  و آموش  به رو  خال  کودک

با  آمده است که کودکانباشدیدها گ ار  در . داشته استی کودکان روحیهبر ی العادهها تیثیر فو در فضای کال ...   و

 خواندند.شدند و شعرها را م نی  م  چه شوری نی 

با بهتر در ذه  حروف الف .باورشی کار ما را خیل  راحت کرده استالفکتا  »کردند: آموشگاران چنی  اظهارنظر م 

دن یاد ها حرف شدهند. ای  کتا  باعث شده بچهاند و با دقت بیشتری گو  م تر شدهماند؛ کودکان سرحالکودکان م 

گذاشتند حاب نم ها که اصالت قل  روی کاغذ آن .شنندشدند حاب حرف م های  که اصالت حرف نم بگیرند؛ بچه

دارد  تریهای سادهواژه« بای فارس  با شعرآموش  الف»که کتا   وجودی نویسند. باهایشان را تمی  و مرتب م مشق

برند. بیشتر لذت م  شوند وشعرها را بهتر حیظ م آموشان دان   کنی کار م را  «باورشیالف»ی بستهاش شمان  که 

 پدر و مادرهای  .دهندم  پاس  هاپرس کنند و به شدند ول  حاب درک م ها را متوج ه نم روشهای او ل میهو  داستان 

د و سؤال انهای ما ای  قدر کنجکاو شدهد که بچهیکنچه فرح  اجرا م  پرسنداش ما م کنند که به کودکانشان توجه م 

 .«ی  که اشکال اش رو  کار ما بوده استاهفهمیدکنند. ما حاب م 
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ی  یی تمشاد در آموش  استیاده شده بود در شمینه ی لذتبخ  وآموشان ه  که برای اولی  بار برایشان اش شیوهدان 

 نوشت  پیشرفت خوب  کرده بودند. تقویت سخ  گیت   خواندن و  های شنیداری  درک اش آمیخت  واکشنیداری  حافظه

تر ل  وسیعک به فور ی واژگان  وکردن  خالقیت و گستر  دایره مندی به یادگیری  فکرعالقه نی   شادمان  وتمادبهاع

 دیدن دنیا اش دستاوردهای جنب  اجرای ای  فر  بود.

تر های بابباورشی در کال های چندپایه به ای  نتیجه رسیده بودند که آموش  کتا  الفبعض  آموشگاران کال 

ی کردند. همهکند. ای  آموشگاران کتا  را با همه کار م آموشان را ه  در سخ  گیت  و ه  در یادگیری تواناتر م دان 

 کردند.وگوهای مربوط به آن شرکت م دادند و در گیتها را نمای  م خواندند؛ داستان آموشان شعرها را م دان 

جا کودکان  شد. همهکیلومتری مرش پیشی   ح  م  4ر دورتری  روستاها لتا نی  کودکان ددر باشدیدها شادی و اعتمادبه

ی واژگان  نسبتات وسیع  داشتند؛ قدرت بیان و توان خواندن و خواندند. دایرهه  م  امندی شعرها را ببا شادی و عالقه

 فرصت را داده بود که کودک ها ای  ی تدری  به آنشان با معیارهای فر  ارشیاب  خو  بود. عوض شدن شیوهنوشت 

توانستند ها را که نم ها فکر کردن را آموخته بودند  بعض  پرس کنند و کودکانه بیاموشند. با جوا  دادن به چیستان

 دادند.وگو پاس  م پاس  دهند  پ  اش فکر کردن یا در گیت

 هاتغییر فضای کالس

  ها روی دیوار  ساختبا نقاش  عنکبوتو ان استیاده کرده بودند هایشآموشگاران  که خو  کار کرده بودند اش آموخته

چو  شدن در کال  فضاساشی کرده  کالغه را سریا ماس  کاکای شباله  درست کردن کاکاکالغه ها با کیسهعنکبوت

 شدند.کودکان با شو  منتظر شنیدن داستان  دیگری اش کاکاکالغه م   رفتبودند و هر وقت آموشگار سراغ کاکاکالغه م 

 تاثیرات بر آموزشگران با من بخوان

 دستاورد دیگر ای  فر  بود. ند نی ه دست آورددر اجرای ای  برنامه ب« بخوان م  با»تجربیات  که آموششگران فر  

 پیشنهادات -7

 انآموشگاردادن آموش   اولویت قرار در ان وآموشگارشمان بیشتری برای آموش   اختصاص .1

  ترک کنندگان شرکت شمارآموشش  با های کارگاهبرگ اری  .2

 مسلوبن مربوط اهمی ت آن برای مدیران مدار  و توضیح برگ اری نشست آشنای  با فر  و .3

 چندپایههای ان کال آموشگارآموشش  جدا و ویژه برای های برگ اری کال  .4

 ی آموشش وارد کردن رو  تدری  کتا  فارس  در برنامه .5

 نبه مسلوبتوضیح آن   و دبستانپی اهمی ت وجود آموش  تیکید روی  .6


