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 ی زاهدانمنطقهدر  «بخوان من با» یمعرفی کوتاه برنامه -1

از  .کار خود را آغاز کرد بلوچستان و سیستاناستان منطقه زاهدان در  1322-25در سال تحصیلی « بخوان من با»برنامه 

 مسئوالن همکاری و هماهنگی و «فرهنگی یاوری جامعه»با پشتیبانی مالی این برنامه  1322 آذرماه ینیمه

 و زاهدان 2 و1 هایناحیه در دبستان 12 در آموزدانش 1225 برای ،بلوچستان و سیستان استان پرورش و آموزش

 .به اجرا درآمد زاهدان یحومه عشایری یمدرسه 1

دارس را در م «بخوان من با»ی مربیان این منطقه نیز اجرای برنامهبا من بخوان،  هایی آذرماه با برگزاری کارگاهدر میانه

از روند اجرای طرح در منطقه بازدید کردند و در اسفند نیز  «بخوان من با»ماه کارشناسان این شهر آغاز کردند. در دی

 های تکمیلی برگزار شدند.شد، کارگاهها اجرا میهایی که برنامه در آنافزون بر بازدید از برخی مدرسه

 2ی مدرسه در ناحیه 5زاهدان،  1ی مدرسه در ناحیه 2را به « بخوان من با»های های خود در کارگاهاین مربیان آموخته

های چندپایه بردند. چهار مدرسه از مدارس عشایری زاهدان کالسی زاهدان ی عشایری در حومهمدرسه 1زاهدان، 

خوانی های بلندحاضر بودند و در نشستی ششم همزمان در کالس دبستانی تا پایهآموزانی از پیشدانشداشتند که 

 کردند.شرکت می

با برگزاری همایش پایانی ، 1322-25کار آموزگاران در مدارس در سال تحصیلی  و« بخوان من با»ی ی برنامهیاجرافاز 

و ارزیابی برنامه که برای  تایجو ن هاگزارش بررسیبا این حال مرحله  در زاهدان پایان یافت. 25ماه اردیبهشت 11در روز 

 .داشت ادامه 1325ماه شهریور پایان تاتدوام و بهبود طرح اهمیت کلیدی دارد، 

 به طور کلیهای منطقه ویژگی -2

ترین استان ایران است که با کشورهای پاکستان و افغانستان پس از استان کرمان وسیع بلوچستان و سیستاناستان 

میلیون نفر جمعیت دهمین استان پرجمعیت  2.5های آزاد دریای عمان راه دارد. این استان با بیش از مرز است و به آبهم

ین میزان ترکمدرصد جمعیت باسواد  21.5با ترین استان ایران اعالم شد. این استان جوان 1323ایران است که در سال 

ها لوچی هستند که بو سیستان بلوچ هایاز قومیت انبلوچست و سیستانمردم استان های ایران را دارد. باسوادی در استان

 من با»ی نامه. بسیاری از کودکان زیر پوشش برکنندها به گویش پارسی سیستانی صحبت میو سیستانی به زبان بلوچی

های السزبان این منطقه هستند که به علت سخن گفتن به زبان بلوچی و ناآشنایی با زبان فارسی در از مردم بلوچ« بخوان

 رو هستند.نخست ورود به مدرسه برای یادگیری خواندن و نوشتن زبان فارسی با مشکالت بسیاری روبه

هزار کودک و نوجوان در  211ر مجلس شورای اسالمی، د بلوچستان و سیستانی یکی از نمایندگان استان بنا به گفته

مدرک دیپلم  دریافتهای مدارس موفق به درصد ورودی 51اند و تنها از تحصیل بازمانده بلوچستان و سیستاناستان 

 ها خاکیهمچنان دیوارها و کف کالس وغیراستاندارد است در این استان های درس سوم کالس شوند، همچنین یکمی

یافتگی آخرین استان ایران از حیث توسعه بلوچستان و سیستانکنند و درصد اهالی استان زیر خط فقر زندگی می 21 .است

 .است

های آزاد افزون بر ایجاد ظرفیت برای رشد مرزهای طوالنی استان با کشورهای افغانستان و پاکستان و دسترسی به آب

ی هاست با خشکسالی وسیعسال بلوچستان و سیستانان شده است. ی قاچاق در این استباعث رواج پدیده ،و توسعه
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مردم به ناچار کار کشاورزی را رها کرده و با تبادل کاال در مرز  ه استکند و همین موجب شدپنجه نرم می و دست

، بسیاری  «بخوان من با»ی ی بسیاری از آموزگاران زیر پوشش برنامهبر گفته بنا .خود را تامین کنند یمعیشت خانواده

که  این در حالی استکنند و ی پدر خانواده خودداری میاز گفتن پیشهعبارات کلی مانند شغل آزاد  بیان باها از خانواده

 کنند.شان را تامین میی زندگی خانوادهاین افراد با قاچاق کاال از مرز هزینه تربیش

بت ی ثنبود نمایندگنشده و کودکان بدون شناسنامه است. های ثبتن آمار باالی ازدواجایکی دیگر از معضالت این است

تاکسی  یتامین کرایه برایطوالنی تا مرکز شهر و همچنین درآمد ناکافی  یافتاده، فاصلهاحوال در نزدیکی روستاهای دور

هویت فرزندان خود را در سازمان ثبت احوال به ثبت  نتوانندها برخی خانوادهباعث شده از جمله مشکالتی است که 

شان را آموز بدون شناسنامه در کالسدانش 116حضور  انآموزگار ،کالس زیر پوشش برنامه در زاهدان 52. از برسانند

ستناد قابل ا ترکه بیشآمار از طرف آموزش و پرورش منطقه ارائه شده بود این ی دو زاهدان در ناحیه اند.گزارش داده

آموز فاقد دانش 162، ی دو زاهداندر ناحیه« بخوان من با»ی آموز زیر پوشش برنامهدانش 1125است. بنا بر این آمار از 

دهد که احتماالً به علت اطالعات ی را نشان میترکمشناسنامه یا از مهاجرین افغان هستند. اما آمار مناطق دیگر تعداد 

 گار است.شده از جانب آموزناقص ارائه

 شهرستان زاهدان

شهرستان زاهدان از شمال  .درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است 12مربع  کیلومتر 31،251 با وسعت

به شهرستان هامون و کویر لوت و از شرق به کشور پاکستان و از غرب به استان کرمان و از جنوب به شهرستان خاش 

بلوچی و  ،فارسیهای و گویش هااکثر مردم این شهر به زبان .نفر است 622،155 شود. جمعیت آن حدودمی محدود

 متر است.کیلو 1222دان تا تهران زاه یفاصله .و هوای آن گرم و خشک است گویندمی سیستانی سخن

  1931-1931 برای سال در منطقه اهداف برنامه -9

 برنامه در منطقه شامل موارد زیر بوده است: اهداف

 ورمحنوین آموزش خالق کودکهای ان با استفاده از شیوهآموزدانشسواد پایه با توجه به دوزبانه بودن  تقویت -

ا همزمان ب های خواندن و بهبود سواد پایهدر راستای رشد مهارت آنهای مختلف گونهادبیات کودکان و استفاده از  -

 عالقه کودکان به کتاب و کتابخوانی و درک لذت خواندنافزایش 

 مناطقهای مربیان و افزایش مهارتسازی ، توانمند«بخوان من با»ی برنامه راستای در آموزگاران و مربیان آموزش -

 هامحروم برای غنا بخشیدن به فضا و محتوای کالس

 .مشارکت، احترام به طبیعت و... با توجه به نیاز منطقه ،های زندگی مانند شادی، صلحپرداختن به ارزش -

 

 پوشش برنامه زیرافراد  اطالعات و آمار-9-1

آموز در استان دانش 1225، «بخوان من با»ی مربیان و آموزگاران زیر پوشش وسیله شده بههای پربر فرم بنا

نفر دختر  121این تعداد، های این برنامه بهره بردند که از از سودمندی 1322-25در سال تحصیلی  بلوچستان و سیستان
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های آموز در مدرسهدانش 126و  2ی ناحیهآموز در دانش 1125زاهدان،  1ی آموز در ناحیهدانش 552نفر پسر بودند.  122و 

 پیوستند.« بخوان من با»ی در این سال به برنامهی زاهدان عشایری حومه

و آموزگااری   مربای  52 از ی عشاایری، باه تحصایل مشاغولند و    مدرساه  1مدرساه در زاهادان،    12این کودکاان در  

نفاار در  1 و 2ی نفاار در ناحیااه 33زاهاادان،  1ی نفاار در ناحیااه 16کااه زیاار پوشااش ایاان برنامااه قاارار دارنااد،    

 های عشایر کار مشغولند.مدرسه

ی اول، آماوز در پایااه داناش  1222دبساتان،  کاودک در پایش   11زیار پوشاش برنامااه    آماوز داناش  1225از مجماو   

آماوز در  داناش  2ی چهاارم،  آماوز در پایاه  داناش  3ی ساوم،  آماوز در پایاه  داناش  یاک ی دوم، آموز در پایهدانش 12

 هاای چهاارم، پانجم و ششام    آماوزان پایاه  خوانناد. داناش  ی ششام درس مای  آموز در پایاه ی پنجم و یک دانشپایه

ر ی عشاای هاای چندپایاه  آماوزانی هساتند کاه در کاالس    به طور مساتقیم زیار پوشاش طارح قارار ندارناد و داناش       

 آموز چندپایه هستند.دانش 65خوانند. در مجمو  سه کالس عشایر و درس می

 تر است.تناقضتر و کمشده دقیقکردند، آمار ارائهدر مدارسی که مدیر یا ناظم از اجرای برنامه پشتیبانی می

 

درصد پدران سواد در حد ابتدایی دارند. تنها  21درصد مادران و  23سواد هستند و درصد پدران بی 26درصد مادران و  21

 درصد پدران تحصیالت دانشگاهی دارند. یکدرصد مادران و  1.2

 

درصد مادران درآمد  یک حدوددارند و در تامین مالی خانواده نقشی ندارند. درصد مادران در این منطقه خانه 22بیش از 

مشاغل  گروههایی در درصد پدران نیز به پیشه 51گی هستند. بیش از کارمند، خیاط یا فرهن تربیشدارند که این تعداد 

دارند و با فروش کاالهای درصد( مغازه 12ها )حدود درصد آنین تربیشاشتغال دارند. پس از آن،  )گروه یک( کارگری

درصد نیز از عبارت شغل آزاد برای ابراز موقعیت شغلی پدر خانواده استفاده  12کنند. حدود مورد نیاز مردم امرار معاش می

 درصد از پدران نیز بیکار هستند. 2حدود  اند.بندی شدهدر گروه شغلی نامشخص ردهکرده بودند که 
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 شغل مادران
 و خیاطی

 آرایشگری
 شده فوت دارخانه نامشخص ماما فرهنگی اداری کار

 1.31 21.51 1.15 1.15 1.21 1.31 1.56 درصد

 

 شغل پدران
کارگری و 
 رانندگی

 کار
 اداری

کشاورز و 
 دامدار

 شده فوت کاربی نامشخص پیمانکار دارمغازه فرهنگی

 1.3 2.1 11.2 1 11.6 1.2 2.2 3.3 55.1 درصد

 

 .اندآمده 5تا  1 هایپیوست در ترجزئی نمودارهای و جداول و تکمیلی اطالعات

 برنامهروند اجرای  -1

 های باکیفیتارسال کتاب -1-1

 فرستادهدستنامه  111و  ی فعالیتدفترچه 2111ی اول دبستان به همراه اب برای پایهجلد کت 1111 رماهآذ 1در تاریخ 

ب تابود و یک کیسه ک و وسایل کمک آموزشی برای هر کالس یک کیسه کتاب برای آموزگار که شامل دستنامه شد:

 .ی فعالیتیک دفترچه آموزدانشآموز و برای هر شبرای دان

 برگه فعالیت کتاب شهرستان
دستنامه 
 آموزشی

وسایل کمک 
 آموزشی

 61 111 2111 1111 زاهدان

 113 162 2215 2221 جمع
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 آموزشیهای برگزاری کارگاه -1-2

 کارگاه دور نخست-1-2-1

در  بلوچساتان  و سیساتان ین آماوزش و پارورش اساتان    مسائول و  «فرهنگای جامعاه یااوری   »میاان   وگوگفتدر پی 

 نفاار از آموزگاااران 11بااا حضااور  1322 آذرماااه 16و  15آموزشاای در هااای کارگاااه ینخسااتین دوره 1322 شااهریور

ی برنامااه مساائول آرمااین سااپیدهین آمااوزش و پاارورش زاهاادان بااه سرپرسااتی   مساائولماادیران و  ،اول یپایااه

 .برگزار شددر زاهدان « بخوان من با»

 ،مقاادم مهتاااب هاااخااانم ،تاااریخ ادبیااات کودکااانپژوهشاای آموزشاای کارشناسااان موسسااه هااای در ایاان کارگاااه

 باکیفیات هاای  شاناخت کتااب   ،آشانایی باا ادبیاات کاودک    هاای  کارگااه  ،آرمین سپیدهو  پوریوسف سارا ،دباغ فرشته

گفتااری   ،شانیداری  ،دیاداری هاای  مهاارت  بارای کاودک باا هادف تقویات     خوانی بلناد های و عناصر داستان و شیوه

هناار شااامل ساااخت هااای خااالق را برگاازار کردنااد. کارگاااهی و نوشااتاری همااراه بااا عااادت بااه مطالعااه بااه شاایوه

 .نمایش و ساخت انوا  ماسک نیز اجرا شد ،صحنه ،عروسک

را باارای تقویاات مهااارت سااواد پایااه   باااورزیالاافآمااوزش آواورزی و هااای کارگاااه ،کارشناسااانایاان همچنااین 

و  هاااهمااراه بااا دسااتنامه باکیفیااتهااای کتااابهااای در پایااان کیسااه .ل برگاازار کردناادان کااالس اوآمااوزدانااش

 آموزشی به آموزگاران هر کالس داده شد.های بسته

 

  
 های باکیفیتآشنایی با کتاب

  
 حنا خانمبر اساس کتاب  رخدادهاآشنایی با توالی  داستان عناصر کارگاه
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 ها()کتاب سفر به سرزمین وحشیخوانی بلند کارگاه عناصر داستان

 

 کارگاه هنر

  

 
 

 باورزیالفکارگاه آواورزی و 
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هاا  بلوچساتان از کارگااه   و نخعی مادیر کال آماوزش و پارورش کال اساتان سیساتان        آقای روز پایانی کارگاه ها،در 

 بازدید کردند.

هاا ماورد اساتقبال آموزگااران قارار      باودن آن  زباناه  دواین طرح با توجاه باه پاایین باودن ساطح ساواد کودکاان و        

هاا  و درسات ادا کاردن وا ه  خوانی ها یاد گرفتند با ایجاد فضاایی شااد و خاالق هماراه باا داساتان و شاعر       گرفت. آن

 کودکان را با فارسی معیار آشنا کنند.

 

 گاهاز کار نخعی آقای بازدید
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 کارگاه ها به صورت موازی در دو نوبت برگزار شد.

 1931آذر  11یکشنبه 

 آموزشگر محتوا عنوان کارگاه زمان

 بلندخوانی/گروه اول 7-9:30
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه گروه دومهنر/  7-9:30

 پذیرایی و استراحت 9:30-10

 بلندخوانی/گروه اول 10-12
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم صحنه و پشت صحنه ساخت عروسک، هنر/ گروه دوم 10-12

 ناهار و نماز 12-14

 بلندخوانی/گروه دوم 14-16
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 سارا یوسف پور -مقدممهتاب  ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه اول 14-16

 پذیرایی و استراحت 16-16:30

16:30-
18:30 

 بلندخوانی/گروه دوم
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

16:30-
18:30 

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه اول

  

 1931آذر  16دوشنبه 

 آموزشگر محتوا عنوان کارگاه زمان

 بلندخوانی/گروه اول 7-9:30
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه دوم 7-9:30

 پذیرایی و استراحت 9:30-10

 بلندخوانی/گروه اول 10-12
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 یوسف پورسارا  -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه دوم 10-12

 ناهار و نماز 12-14

 بلندخوانی/گروه دوم 14-16
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه اول 14-16

 و استراحتپذیرایی  16-16:30

16:30-
18:30 

 بلندخوانی/گروه دوم
آشنایی با معیار کتاب های مناسب، کتاب های تصویری و عناصر 

 داستان و شیوه های بلندخوانی
 فرشته دباغ -سپیده آرمین

16:30-
18:30 

 سارا یوسف پور -مهتاب مقدم ساخت عروسک، صحنه و پشت صحنه هنر/ گروه اول
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 دومدور های کارگاه -1-2-2

 یشاهد برگزار شد. این دوره شامل دوره یمدرسه اسفند در سالن اجتماعات 12و  13 یهادور دوم در روزهای کارگاه

 .زندگی بودهای و شناخت عناصر داستان و کارگاه ارزش باورزیالفتکمیلی 

 بودند. آرمین سپیدهو  مقدم مهتاب هااین دوره خانم آموزشگران

  .شدیک زاهدان و آموزگاران عشایر برگزار  یناحیه هایمدرسهنفر از آموزگاران  21حضور اسفند با  13کارگاه 

 .شد زاهدان برگزار 2 یناحیه هایمدرسهنفر از آموزگاران و تنی چند از مدیران و معاونین  21اسفند با حضور  12کارگاه 

 به انجامبر انتقال تجر تربیشو اجرای چند نمونه با تعامل  باورزیالفهای مختلف کار با کارتهای شیوهصبح کارگاه در 

سازی ترپوسی به شیوهدر ادامه مروری بر شناخت عناصر داستان و کار کارگاهی در ارتباط با بررسی عناصر داستان  .شد

 .. با این شیوه آموزگاران درک بهتری از محتوای کتاب پیدا کردندگرفتصورت 

زندگی و ضرورت آموزش آن و های در مقدمه در مورد ارزش .زندگی برگزار شدهای نوان ارزشکارگاه بعد از ظهر با ع

با  تهخواسدو کارگاه صلح و تفاوت حق و . است صحبت شد و...آزادی  ،بردباری ،تفاهم ،اینکه شامل مفاهیمی چون صلح

 .بارش فکری و کار گروهی و عملی اجرا شد
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 ی یک و عشایرناحیه -های کارگاه دوم زاهدان عکس

  
 شعرخوانی خالق همراه با نمایش باورزیانتقال تجربه در کارگاه الف

  
 پوسترسازی در کارگاه عناصر داستان

  
 های حق و خواسته و صلحکارگاه
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 دو یناحیه -های کارگاه دوم زاهدان عکس

 
 باورزی همراه با نمایشخواندن شعر از کتاب الف

  
 کارگاه آموزش پوسترسازی، عناصر داستان

 

 در پیوند با کتابهای کتابخوانی و انجام فعالیتهای برگزاری نشست -1-9

 سئولمهایشان تهیه کرده بودند به را که از نشستهایی در بازدید و نیز کارگاه دوم آموزگاران گزارش و عکس و فیلم

 .دادندارائه « بخوان من با»ی برنامه

کل  گرچه تعداد .برگزار شده است هادر مدرسه 25 نشست کتابخوانی تا پیش از نوروز 222مشاهداتی های دفتر اساس بر

 از این رقم است. تربیش هانشست

 سی نشست بوده است.شمار ین تربیشنشست با توجه به دفتر مشاهداتی یک نشست و  شمار ینترکم
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 ی دو زاهداندبستان آفرینش، ناحیه -پاکوتاه درست کردن خمیر نان پس از خواندن کتاب مرغ سرخ 

 
 دو زاهدان یاز مدارس ناحیه - فیل رنگارنگ ،فعالیت جمعی برای ساخت المر

 
 زاهدان ی یک ناحیهمدارس  - (رود.می حنا به گردش خانم ،اینجا مال من است ،)المرخوانی بلندهای بعد از نشست هایفعالیت
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 مدارس عشایر زاهدان - از خواندن کتاب المر فیل رنگارنگ رخدادها پسفعالیت توالی 

 
  ی یکناحیهمدارس زاهدان  از -رود حنا به گردش می خانمخوانی نشست بلند

 
 کتاب المر همراه با ماسک در مدارس عشایر زاهدانخوانی بلند



  15 

 

 
 های انجام شده توسط کودکان پوشانده شدهها که با فعالیتکالسدیوار یکی از 

 
 مدارس عشایر زاهدان - اجرای نمایش کتاب چه و چه و چه یک بچه

  
 زاهدان ی دوناحیهمدرسه  هانمایش کتاب سفر به سرزمین وحشی
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 ساخت ماکت کتاب المر فیل رنگارنگ با خمیر بازی

 
 شود.می در مدارس عشایر با خواندن هر واک یک برگ به درخت اضافه باورزیالفدرخت 

 
 ان در اتاقک کنار کالس مدارس عشایر زاهدانآموزدانشهای نمایشگاهی از فعالیت
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 اختصاص داشت.(«بخوان من با»های در دبستان آفرینش )هر دیوار به یکی از کتاب«بخوان من با»اتاق 
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 مشاهداتیهای دفترو سازی مستند -1-1

ازی سمشاهداتی و مستندهای پر کردن دفتر ،به جز بازدید« بخوان من با»ی برنامهارزیابی های ترین بخشیکی از مهم

 .آموزگاران است یوسیله به

مشاهداتی و اهمیت آن های پر کردن دفتری شیوه هادر کارگاه. ی و کیفی استمشاهداتی دارای دو بخش کمّهای دفتر

که طوریهدریافتند ب تربیشهای بعدی آموزگاران اهمیت آن را و کارگاه هادر بازدید .به آموزگاران آموزش داده شد

 اول بود. یدورهتر از کامل هایی که در کارگاه دوم ارائه کردند،گزارش

ا حد توان تمی .. را. ان وآموزدانشو تاثیر آن بر  هاانوا  فعالیت ،هاکودکان به کتاب یعالقه ،شدهخواندههای تعدادکتاب

 .مشاهداتی استخراج کردهای زیادی از دفتر

ه مشاهداتی بهای گیرند و همراه دفترمی اند نیز عکس و فیلمان انجام دادهآموزدانشکه با هایی آموزگاران از فعالیت

 .دنشوبررسی شده و برای پژوهش استفاده می ،تمام اسناد و شودمی ن استخراجآ نکات مهم دهند کهمی برنامه مسئول

 کنند.استفاده می هابعدی از این گزارشهای و بازدید هادر کارگاه برنامهنیز برای باالبردن کیفیت  برنامهین مسئول

 است. آمده مشاهداتی در پیوست هایی از دفتریاهنمونه

 

 بازدید  -1-1

 بازدید نخست  -1-1-1

 و مقدم مهتابها خانم .در زاهدان بازدید شد« بخوان من با»ی برنامهماه از مدارس زیر پوشش دی 23تا  12از تاریخ 

 ، کارشناسان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بودند که در این بازدیدها شرکت داشتند.آرمین سپیده

 زاهدان مدارس عشایری –الف 

این  .بودندکیلومتری  61 یفاصله در مدرسه. دو قرار دارند کیلومتری زاهدان 31تا  25عشایری در  هایهمدرس تربیش

کوچک و بدون نور کافی و امکانات  هاکالس .ها یک یا دو کالس داشتندآن تربیش و پایه هستندهمگی چند هامدرسه

 هایتفعالی ینمونه و شددیده می« بخوان من با»های کوچکی از کتاب یکتابخانه هادر تمام کالس. رفاهی مناسب بود

خالق  مختلف وهای عشایر بسیار خالق و پرتالش بودند و از شیوه آموزگاران تربیش .ان به دیوار زده شده بودآموزدانش

 در اجرای طرح استفاده کرده بودند.
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 با ساز باورزیالفهای آموزش شعر
 

 
 برای باباهایی بوسه ریز در خواندن کتابوسایل دورتفاده از عروسک و اس

 
 مدرسه اجرای شعر آواورزی در حیاط
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 ها در بازدیدخواندن کتاب سفر به سرزمین وحشی های المر را به صورت خود زدندها ماسکبچه

 

 زاهدان یک و دو ناحیه ارسمد–ب 

ما ا کتابخانه نداشتند هامدرسه تربیش .بودند گیرنیز بزرگ و نور هاکالسو  بزرگهای مدارس همگی دارای حیاط

 بود.های کتابخوانی برای نشستها بزرگ و قابل استفاده آنهای خانهنماز

کمبود کالس داشتند مشکل برخی از مدارس  آموزاندانشبه دلیل زیاد بودن  نفر بود و 25تا  32بین  هاجمعیت کالس

را اجرا کرده « بخوان من با»ی برنامهمدارس ی حیاط مدرسه این مشکل را حل کرده بودند. همهکه با آوردن کانکس در 

 .شده بود برگزار نشست بلندخوانیدو  حداقل و بودند

ن شد و در هما ها و کمبودها یادآوری و برطرفاشکال .کوتاه انجام دادندخوانی بلند آموزگاران یک نمونه یهمهدر بازدید 

 .شد آورینیز جمع هاگزارشدر بازدید از هر کالس  .زمان کوتاه کارگاه کوچکی برای هر کالس بنا به شرایط گذاشته شد

ه اتاقی ب خوبی با اجرای برنامه داشتند،یا معاون نیز همراهی  که مدیر های زیر پوشش برنامه،از مدرسه سه مدرسهدر 

 تربیش. ندشدمی دیده مندعالقهدر هر مدرسه آموزگاران خالق و . بودشده اختصاص داده  «بخوان من با» یبرنامه

 .ندبودشده نیز با طناب به دیوار آویزان  هاکتابند و ان تزیین شده بودآموزدانشهای با فعالیت هاکالس

 

  
 بخوان من دبستان انقالب اتاق با -ها اجرای نمایش کتاب سفر به سرزمین وحشی
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 دبستان شهید فهمیده -ها نمایش سفر به سرزمین وحشی

 
 بلندخوانی آموزگاران در بازدید

 
 آموزگاران در بازدیدخوانی بلند
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 و آموزش اعدادخوانی از بلند پساجرای کتاب چه و چه 

 باکیفیتهای تشکیل کتابخانه -1

ا  ساخت انو هایی ازتصویر و کالسی تاکید شدهای کتابخانهبر تشکیل « بخوان من با»ی برنامهدر کارگاه اول 

 .شدساده در کالس به آموزگاران نشان داده های کتابخانه

 کتابخانه کالسی داشتند. موسسه پژوهشی تاریخ ها(با وجود کوچکی کالس)ها مدرسه تربیشمشاهده شد که در بازدید 

ای پارچههای ان از این کتابخانهآموزدانشکه  عشایری زاهدان اهدا کرد به مدارسای های پارچهکتابخانه ادبیات کودکان

واستار خ آموزدانشچند  که طوری بهبود.  شدهایجاد هیجان و لذت باعث در کالس  هابسیار استقبال کردند. دیدن کتاب

 شود. به امانت داده هابه آن موزگاران قرار شد کتاببرای خودشان شدند که با هماهنگی آ کتاب

 :کالسیهای گزارش یکی از مدارس عشایری از کتابخانه

را  هاان کتابآموزدانش .چند نمونه کتابخانه طراحی کردیم .ان به ساخت کتابخانه اقدام کردیمآموزدانشبا همکاری »

نیز هر روز منتظر کتاب  هاو خانواده خواندندمی ند و برای افرادی که در خانه بودنددبرمی همراه خود به منزل خودشان

 «دند.جدید بو
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 های زاهدان مانند این دو نمونه بود.ها در مدرسهتر کتابخانهبیش

 

  

  

 

 های کالسی در مدارس عشایرکتابخانه
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 سه نمونه کتابخانه خالق

 

 
 به مدارس عشایریای پارچههای اهدای کتابخانه

 همایش پایانی -6

در این  .شدبرگزار در مدارس  «بخوان من با» یساله طرح یکاجرای همایش پایان  1325 اردیبهشت 11 در تاریخ

اده د هابه آن آموزگاران در کالسهای نویسی و فعالیتگزارش ،هابر اساس شرکت فعال در کارگاههایی همایش گواهی

 .شد

 سیریی آقای ،زهی معاون ابتدایی کل استانبرهان خانم ،نخعی مدیر کل آموزش و پرورش استان آقایدر همایش زاهدان 

دایی دو ابت ین نواحی یک ومسئولآموزش و پرورش عشایر استان و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش و  یرییس اداره

 زاهدان حضور داشتند.
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 «بخوان من با» هایفعالیتاز ای برنامه .شد آغازپرده  روی هاو بازدید از کالس هااز کارگاههایی برنامه با پخش عکس

 یبرنامه یشان از ادامهنخعی در سخنرانی آقای .شدبریچی اجرا  آقایان عشایری همراه آموزگارشان آموزدانشتوسط 

 .به آموزگاران داده شد هاحمایت کردند. در پایان گواهی «بخوان من با»

  

  
 نخعی همایش زاهدان و سخنرانی آقای

 

  
 ی اول عشایر زاهدانآموزان پایهاجرای نمایش دانش بخوان توسط مسئولین به آموزگاران  من ی باهای برنامهگواهیاهدای 

 

 ارزیابی برنامه -7

برای ارزیابی اجرای برنامه در استان ی اجرایی برنامه، نوبت به مرحله تحلیل و ارزیابی رسید. پس از پایان مرحله

ر ادامه بندی نهایی دها مورد بررسی قرار گرفتند که جمعبازدیدها، دفترهای مشاهداتی و مصاحبه بلوچستان و سیستان

 آید.می

 دستاوردهای کمی  -7-1

فرستاده  زاهدانهای جلد کتاب به مدرسه 1111 بلوچستان و سیستاندر استان  «بخوان من با»ی در راستای اجرای برنامه

های کتابخوانی آموزش دیدند. برای برگزاری نشست «بخوان من با»های مربی و آموزگار با شرکت در کارگاه 52شد و 

 و شرکت داشتند «بخوان من با»های آموزشی افزون بر آموزگاران مدارس، از هر مدرسه مدیر یا یک ناظم نیز در کارگاه
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ها در محتوای کارگاه. هاستز تعداد مربیان و آموزگاران کالسها بیش ادیده در کارگاهبه همین جهت تعداد افراد آموزش

ها نیز گنجانده شده بود تا با پایان برنامه دفترهای مشاهداتی برای ارزیابی نویسی از نشستی مستندسازی و گزارشنحوه

 روند اجرای برنامه مورد استفاده قرار گیرند.

های ی تعداد فرزندان هر خانواده، میانگین تعداد فرزندان در مدرسهربارههای موجود در دفترهای مشاهداتی دبر اساس داده

برای کودکانی خوانده  «بخوان من با»های فرزند است. به عبارتی کتاب 5حدود  «بخوان من با»ی زیر پوشش برنامه

فرزند  6یا  5، 2با  یهایخانوادهدرصد کودکان در  25.1کنند. هایی با میانگین پنج فرزند زندگی میاند که در خانوادهشده

 تربیشبا هفت فرزند یا  یهایدرصد در خانواده 32.33و  ترکمفرزند یا  3هایی با درصد در خانواده 22.52کنند؛ زندگی می

 اند.ها بهره بردهو احتماالً سایر فرزندان خانواده نیز به طور غیرمستقیم از این کتاب

های کتابخوانی را پر کرده بودند و به مسئول طرح در نفر دفترهای مشاهداتی از نشست 52از مربیان زیر پوشش طرح، 

ها برگزار در این مدرسه 25نشست کتابخوانی تا پیش از نوروز سال  222بر دفترهای مشاهداتی  بنا منطقه تحویل دادند.

هداتی ی است که مربیان در دفترهای مشاها به یقین بیش از این است و این تعدادشده است که البته شمار واقعی نشست

عشایر  بستاندین تعداد سی نشست بوده است که در تربیشین تعداد نشست برگزارشده یک و ترکماند. به ثبت رسانده

ت نشس 1ر میانگین در هر کالس حدود نژاد برگزار شده است. به طوشیرانزایی خانمتوسط  برحرمک حسین مولوی شهید

 است.برگزار شده 

 دهد:را نشان می «بخوان من با»ی های فرستاده شده برای برنامهجدول زیر آمار خوانده شدن هر یک از کتاب

 دفعات خوانده شده عنوان کتاب

 16 المر، فیل رنگارنگ

 98 مرغ سرخ پاکوتاه

 99 جا مال من استاین

 28 رودحنا به گردش می خانم

 27 چه و چه و چه، یک بچه

 21 راسو ایزی و

 21 هاسفر به سرزمین وحشی

 21 هایی برای بابابوسه

 19 ها در هنرشکل

 12 پا نیستیچه خوب که هشت

 8 هایت را بشویدست

 6 گنجشک که بال و پر داشت

 ها خوانده شده است. بیش از سایر کتاب« رنگارنگ فیل المر، »شود کتاب گونه که دیده میهمان
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 کیفیدستاوردهای   -7-2

ها دهمربیان و خانواآموزان بر دانش مثبتیتاثیرات  «بخوان من با»ی برنامهها و بازدیدها ها و مصاحبهبه گزارش توجه با

 ست:ا گذاشته

 و شاناختی  شخصایتی  زباانی، اجتمااعی،   هاای در زمیناه کودکاان  دهاد کاه   نشاان مای  ها و مشاهدات گزارش 

 اند. رشد داشته

 هاای اجتمااعی   افازایش تمرکاز و دقات، بهباود رواباط و مهاارت      افازایش اعتمااد باه نفاس،     ها به در گزارش

 کودکان اشاره شده است.در 

   .ارتباط کودکان با والدین و خواهر و برادرهایشان بهبود یافته است 

  ی کودکااان و هاام آموزگاااران  هااا ایجاااد شااده کااه هاام باار روحیااه   فضااای شااادی و نشاااط در کااالس

 است.تاثیرگذاشته 

 اند. کتابخوانی و آموزش کودکان پیدا کرده برای بیشتری تواناتر شده و انگیزه مربیان و آموزگاران 

 آمده است. 2ها بر کودکان آموزگاران و خانواده ها در پیوست شماره تاثیرات کتاب جزئیات

  نتایج استخراج شده از دفاتر مشاهداتی و بازدیدها -8

 هاکتابهای کودکان به واکنش -8-1

ها را ه کتابشان بمندیهای گوناگون عالقهاند و با واکنشها واکنش مثبتی داشتهها به کتابتر نشستکودکان در بیش

بردند و در بسیاری موارد از های درسی در کالس لذت میهایی به جز کتابها از خواندن کتابدادند. آننشان می

خواستند که کتابی را دوباره در کالس ها را با خود به خانه ببرند یا از وی میکتابکردند که آموزگارشان درخواست می

 برایشان بخواند.

ها )به خصوص المر و ایزی( های کتابپنداری کودکان با شخصیتهایشان از همذاتبسیاری از آموزگاران در گزارش

رار از دست روباه تشویق کردند و در بسیاری موارد حسرت حنا را به خاطر ف اند. کودکان با ذوق و شوق فراوان خانمنوشته

 های بابا خرسی به خرس کوچولو را خوردند.بوسه

به خاطر  باورزیهای آواورزی و الفلک داشتند و به تصویرهای کتاببیای به سیی ویژهتر کودکان عالقههمچنین بیش

کند، ازی میبکند، اسبی که توپای که رانندگی مینند گربهما-شان های ذهنیزمینههای خالف پیشنشان دادن موقعیت

 دادند.واکنش آمیخته با شگفتی نشان می -... االغی که سوار بارکش شده، و

 

 های کتابخوانیهای افزایش تمرکز کودکان در نشستروش

دند. در های گوناگونی بهره برروشبرخی آموزگاران افزون بر تغییر تُن صدا هنگام بلندخوانی برای جلب توجه کودکان از 

 اند:ها آورده شدهزیر چند نمونه از این روش

 ی رخدادهای داستان هنگام بلندخوانیگویی و پرسش دربارهدرگیر کردن کودکان در داستان 
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  سخن گفتن از داستان پیش از شرو  بلندخوانی و نشان دادن تصویرهایی از کتاب که حس کنجکاوی کودکان

 یزاند.را برانگ

 ها، کشیدن نفس عمیق وآرامی، بستن چشمهای گوناگون برای افزایش تمرکز همانند تناستفاده از روش ... 

 های کودکان در رابطه با موضو  کتابها و نقاشیاستفاده از کاردستی 

 هاپیشنهاد -3

 به مناطق هاکتاب و وسایل مورد نیاز کارگاههای ریزی دقیق برای رسیدن به موقع کارتنبرنامه 

 آغازز ا پیشسالن و تجهیزات مورد نیاز را  ،مربیان و امکانات الزم ین آموزش و پرورش با توجه به تعدادمسئول 

 کارگاه آماده کنند.

 های و لزوم پیگیری «بخوان من با»ی برنامهبا  هان مدارس برای آشنایی آناداشتن جلسه با مدیران و معاون

 ین مدارسمسئولالزم از طرف 

 مختلف برای تشویق آموزگاران فعال و خالقهای استفاده از شیوه 

 بخوان من با»های رسانی دقیق آموزش و پرورش برای حضور به موقع آموزگاران در کارگاهپیگیری و خبر» 

 مختلف برای اجرای بهتر طرحآموزشگران مناطق های انتقال تجربه 
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 هاپیوست -11

 آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان، مربیان و مدارس  :1 پیوست

 آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان بر اساس جنسیت : 2پیوست 

 ها و کودکان در هر مدرسه/ روستاآمار تعداد کالس :3پیوست 

 جدول مشاغل پدران :2پیوست 

 جدول مشاغل مادران :5پیوست 

 ای از دفترهای مشاهداتی تکمیل شده توسط مربینمونه :6پیوست 

 بخوان من ی باای از تاثیرات برنامهنمونه: 2پیوست 

 آموزانها بر دانشتاثیر کتاب :1پیوست 

 ها(های آنها بر آموزگاران )و بر خانوادهتاثیر کتاب :2پیوست 
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 1پیوست شماره 

 تعداد کودکان، مربیان و مدارسو تفکیکی آمار کل  
 

 

 جدول کودکان زیر پوشش در هر پایه و ناحیه:

 نام شهر یا منطقه
زاهدان 

 1ی ناحیه

زاهدان 

 2ی ناحیه
 جمع کل عشایر زاهدان

 01 01   دبستانیتعداد کودکان پیش

 0455 05 0105 555 تعداد کودکان پایه اول

 05 05   تعداد کودکان پایه دوم

 4 4   *تعداد کودکان پایه سوم تا ششم

 1775 121 1905 555 تعداد کل

 خوانند.های چندپایه درس میآموزانی است که در کالسهای چهارم تا ششم مربوط دانش* پایه

 آموزشی در هر پایه و ناحیه:جدول مربیان و آموزگاران و مراکز 

 نام شهر یا منطقه
زاهدان 

 1ی ناحیه

زاهدان 

 2ی ناحیه
 جمع کل عشایر زاهدان

دبستانیتعداد مربیان پیش  1 1 1 1 

 53 5 33 01 تعداد آموزگاران پایه اول

 1 1 . . تعداد آموزگاران پایه دوم

 1 1 1 1 تعداد آموزگاران پایه سوم

های چندپایهکالستعداد آموزگاران   1 1 5 5 

 17 8 33 01 تعداد کل مربیان و آموزگاران

 29 8 5 4 تعداد دبستان و مهد

 

 

 

 

 

آموزشیتعداد کل مراکز   تعداد کل کودکان تعداد کل مربیان و آموزگاران 

29 57 2922 
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  2پیوست شماره 

 بر اساس جنسیت آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان

 آموزانتعداد کل دانش تعداد پسرتعداد دختر 

 555 318 081 1ی ناحیه -زاهدان 

 0105 551 130 2ی ناحیه -زاهدان 

 021 53 43 مدارس عشایر -زاهدان 

 1775 877 808 مجموع
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 9پیوست شماره 

 ها و کودکان در هر مدرسه/ روستاآمار تعداد کالس 

 تعداد کودک پایه تعداد کالس جنسیت نام روستا یا مرکز نام شهرستان ردیف
 22 یک یک مختلط سلیمان حضرت 1ی ناحیه -زاهدان  1

 62 یک دو پسرانه حبشی بالل 1ی ناحیه -زاهدان  2

 16 یک دو دخترانه (صبح شیفت) الف حجاب 1ی ناحیه -زاهدان  3

 62 یک دو دخترانه (ظهر شیفت) الف حجاب 1ی ناحیه -زاهدان  2

 155 یک پنج پسرانه ابراهیمی شهید 1ی ناحیه -زاهدان  5

 65 یک دو پسرانه بردبار 1ی ناحیه -زاهدان  6

 23 یک دو پسرانه همت شهید 1ی ناحیه -زاهدان  2

 212 یک هفت پسرانه فهمیده شهید 2ی ناحیه -زاهدان  1

 221 یک هفت دخترانه دانش 2ی ناحیه -زاهدان  2

 223 یک هفت دخترانه انقالب 2ی ناحیه -زاهدان  11

 161 یک پنج دخترانه آفرینش 2ی ناحیه -زاهدان  11

 222 یک هفت پسرانه هادی امام 2ی ناحیه -زاهدان  12

 11 چندپایه یک مختلط عالی شهید مدارس عشایر -زاهدان  13

 11 چندپایه یک مختلط ابوالفضل حضرت مدارس عشایر -زاهدان  12

 31 چندپایه یک مختلط خمینی احمد سید مدارس عشایر -زاهدان  15

 2 یک یک مختلط نبوت مدارس عشایر -زاهدان  16

 2 یک یک مختلط زوری علی شهید مدارس عشایر -زاهدان  12

 15 چندپایه یک مختلط شیبک علیم شهید مدارس عشایر -زاهدان  11

 11 یک یک مختلط محمدیعلی مسعود شهید مدارس عشایر -زاهدان  12

 25 یک یک مختلط برحرمک حسین مولوی شهید مدارس عشایر -زاهدان  21
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  1پیوست شماره 

 جدول مشاغل پدران

 3 8 7 6 1 1 9 2 1 گروه

 حرش

 مشاغل کارگری:
 -قالیباف -بنا -کارگر
 -کشلوله -نجار
 -کارکاشی -پزکوره
 -تاسیسات -آشپز
 -نگهبان -سازکابینت
 -خیاط -کارسنگ
 -کفاش -نانوا

 -باربر -جوشکار
 -بندقالب -آرایشگر
 -صافکار -راننده
 تعمیرکار -مکانیک

کارمندی/ 

اداری: 
 -بهورز
 -بانمحیط
 -نشانآتش

 -حسابدار
 -بازاریاب
 -نظامی
-روحانی
-مولوی

 بازنشسته

 

کشاورز 

و 

 دامپرور

فرهنگی: 

 -معلم
 -مربی
مدیر 
مدرسه 

 ... و

 -دارمغازه

 دار:فروشگاه
 -بقال
 -فروشلباس
 -شوییخشک

فروشنده لوازم 
مدیر  -یدکی

 -آ انس
 -عکاسی
 بنگاه -کارواش
بنگاه  -امالک
ر دفت -اتومبیل

 -مسافربری
 -مرغ فروشی
 ماهی فروشی

 -پیمانکار

ه تولیدکنند

 کارگاهی

گروه 

مشاغل 

 نامتعارف:
 -زندانی
 -قاچاقچی
 نامشخص
 

 /بیکار

خانه 

 دار

بدون 

 سرپرست)پدر(:

  -فوت شده
 جدا شده

 

 

  تعداد کل پدران به تفکیک گروه های شغلی

 3گروه  8گروه  7گروه  6گروه  1گروه  1گروه  9گروه  2گروه  1گروه  

 21 112 225 1 113 2 31 52 162 تعداد

 1.3 2.1 11.2 1 11.6 1.2 2.2 3.3 55.1 درصد

  

 

55.1

3.32.4
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  1پیوست شماره 

 مادرانجدول مشاغل 

 7 6 1 1 9 2 1 گروه

 حرش

 مشاغل کارگری:
 -قالیباف -بنا -کارگر
 -کشلوله -نجار
 -کارکاشی -پزکوره
 -تاسیسات -آشپز
 -نگهبان -سازکابینت
 -نانوا -خیاط -کارسنگ

 -جوشکار -کفاش
 -آرایشگر -باربر
 -راننده -بندقالب
 -مکانیک -صافکار

 تعمیرکار

کارمندی/ 

اداری: 
 -بهورز
 -بانمحیط
 -نشانآتش

 -حسابدار
 -بازاریاب
 -نظامی
-روحانی
-مولوی

 بازنشسته

 

فرهنگی: 

 -معلم
 -مربی
مدیر 

 ... مدرسه و

/ بیکار نامشخص مامایی

 خانه دار
فوت 

 شده
 

 

  تعداد کل مادران به تفکیک گروه های شغلی

 7گروه  6گروه  1گروه  1گروه  9گروه  2گروه  1گروه  

 1 1621 1 1 1 5 11 تعداد

 1 22.1 1 1 1 1.3 1.2 درصد
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 6پیوست شماره 

 مشاهداتی تکمیل شده توسط مربی هایاز دفتر اینمونه
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 7پیوست شماره

 بخوان من با یاز تاثیرات برنامهای نمونه
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 8پیوست 

 آموزانها بر دانشتاثیر کتاب
 

 ند.اآموزان گذاشتهها تاثیرات خوبی بر دانشها و بازدیدها کتابها و مصاحبهبه گزارشبا توجه 

 ،رنگارنگ فیل المر 

ند. این نشان که متفاوت بودند برقرار کارتباط بهتری با دوستان باعث شدها دوست داشتند و تر بچهاین کتاب را بیش

 نفس پیدا کند. به اعتماد ،گیر بودکه خود متفاوت و گوشهکتاب باعث شده کودکی 

 :آموزگاری خاطره

از خواندن کتاب المر برای ایفای نقش المر  . پسخوبی نداشت یروحیه گاهو هیچ هایش انحراف داردآموزی چشمدانش

ن جوری ت دارم همیدوس ،نه» :تواند با ماسک در کالس بنشیند و او گفتابراز عالقه کرد. به او گفته شد تا آخر زنگ می

 «که هستم باشم.
 

 روددش میگر به حنا خانم 

ها را حدس بزنند و همچنین تمرکز و دقت آنودکان یاد گرفتند . کآموزان را دوچندان کرداین کتاب دقت دیداری دانش

 باال برد.

فاقی ات زدند که حاال چهدادند و حدس میواکنش نشان می ،کردندتر صحبت میبا خواندن این کتاب کودکانی که کم

 برای روباه خواهد افتاد.
 

 مرغ سرخ پاکوتاه 

واست خها کودکان دردر برخی کالسباعث شد های کتاب لید صدای حیوانات همراه با تکرار، تقریتمیک بودن داستان

 ی این کتاب را بکنند.باره ندن چندخوا

 :آموزگاری خاطره

آموزان با انشی د، همهکوتاه تقاضای کمک کرد، هنگامی که مرغ پاوقتی برای اولین بار این کتاب در کالس خوانده شد

 «من... من... من»هم گفتند: 
 

 هاسفر به سرزمین وحشی 

ز آن ا پسشدند و آوردند و تخلیه روانی میدر کالس ادا درمی .ها این کتاب را دوست داشتندها بچهتر گزارشدر بیش 

 نشستند.می دقت و تمرکز بیشتری در کالس با

 خاطرات آموزگار:

 آوردند.ار ادای غول درمیاختیها بیهنگام خواندن کتاب بچه

 گرفتند.شان را به طرف او میهایند و چنگالکرددر حیاط مدرسه با ناظم شوخی می
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آموز در خانه به شدت از پدرش این دانشمتوجه شد که  آموزگارآموزان ترسید و هنگام خواندن کتاب یکی از دانش

 کند.سد و او را مانند یک غول تصور میترمی

 

 جا مال من استاین 

ها خواسته بودند کتاب را دوباره پنداری کرده بودند. در کالسی بچههمذاتی اول با شخصیت داستان آموزان پایهدانش

 شان بسیار جالب بود.آوردن برایادای حلزون در مخصوصاً .ز اجرای نمایش آن لذت برده بودندبخوانند و ا

 ی آموزگار:خاطره

ه دهد بکند و اجازه نمیرفتاری میبدترش که دخترش با خواهر کوچکگذارد این مسأله را در میان می آموزگاربا مادری 

آموز و و نمایش از این دانشوگدر گفتخواند و جا مال من است را در کالس میکتاب این آموزگار. وسایلش دست بزند

ه با خواهر کوچکش مهربان شدگوید دخترش خیلی آید و میز بعد مادر با شیرینی به کالس میگیرد. چند روکمک می

 است.

 

 یی برای بابااهبوسه 

درتان ده بودند پکه از معلم پرسی. مانند اینبه آن داشتندهای جالبی واکنشآموزان دوست داشتند و دانش را کتاباین 

 بوسد؟شما را چگونه می

ی وزگارآمکنیم گوید ما افتخار میآید و میبرده و برای خانواده خوانده بود. پدر به مدرسه می آموز به منزلکتاب را دانش

 خورد.یم هاآندهید که در زندگی به درد های ما چیزهایی یاد میمانند شما داریم که به بچه

و با توجه به تصاویر احساسی و ارتباط عاطفی بسیار باالی پدر خرسی به آن عالقه  کان جذاب بودکود برایتصویر داستان 

 خواهد جای بچه خرس بودند.شان میشد که دلیزیادی داشتند و احساس م
 

 نیستی پاهشت که خوب چه 

رده کآن را آموزان این کتاب را دوست داشتند و از طنز تصاویر لذت برده و درخواست تکرار ها دانشتر گزارشدر بیش

 پذیرتر شده بودند.ده است که نظمند. تاثیر آن در خانه مشاهده شبود
 

 بچه یک چه و چه و چه 

 ب کنند.کستری بیشها اطالعات گوشی خرمند شدند دربارهگرفتند. گروهی عالقها لذت و شادی ریاضی را فراکودکان ب

 .شمردندکردند و اعداد را میکاری میحرف و خجالتی بودند هنگام خواندن کتاب همبرخی که کم
 

 

 



  23 

 

 راسو و ایزی  

 ریکدیگ برای خود هایترس از و دادندمی گوش هیجان با. بود دیگر هایداستان از ترجالب کودکان برای داستان این

 داشتند. خودشان که بود هاییترس مشابه اکثرا داشت ایزی که هاییترس .زدندمی حرف
 

 هنر در هاشکل 

 .کنند توجه هندسیهای شکل به تریبیش دقت با آموزاندانش شد باعث کتاب این

 بودند. هاشکل کردن پیدادر پی  دقت با و بودند وجوشپرجنب و فعال بسیار کتاب این خواندن هنگام هاآن

 

 آواورزی کتاب 

ستانک  یگربه به زیادی یعالقه همگی آموزاندانش شتند  کتاب هایدا ست  را لکبیسی . دا شتند  دو  هعالق با و دا

 .کردندمی دنبال را هاداستانک

 یمدرسه در. آوردند مدرسه به و کردند درست را لکبیسی عروسک خانه در همگی هابچه عشایری هایهمدرس از یکی در

 .ساختند را لکبیسی اریگامی با هابچه دیگری عشایری
 

 باورزیالف کتاب 

 برخی در .ودب کرده کار را شعرها کودکان با ساز با نیز معلمی. بود شعرخوانی هایکارت بردند لذت که بخشی ترینبیش از

 بود. موثر بسیار هاواک تلفظ بهبود در شیوه این .بودند کرده اجرا ادا با را شعرها ،هاکالس
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 3پیوست

 ها(های آنها بر آموزگاران )و بر خانوادهتاثیر کتاب
 

 را یشاهعروسک روز هر پسرش کارگاه از بعد که کردمی تعریف. بود کرده شرکت هاکارگاه در خردسالش پسر با معلمی 

 .خواندمی کتاب برایشان است شده داده آموزش کارگاه در کهای شیوه همان با و نشاندمی گرد

 در اثر وخامت اوضا   و زنندمی چاقو او به ناسارق ؛شودمی سانحه دچار آموزگاری تحصیلی سال روز نخستین در

 هب شادی هشد باعث «بخوان من با» طرح با اشآشنایی و نداشته خوبی یروحیه. شودمی بستری روز 21 اشجسمانی

 از پس اام. ها به مدرسه و تدریس برگرددتا مدت نتواند اتفاق این از پس ندکردمی فکر خودش و همه. گرددازب اشزندگی

 است امیدوار و شده برابر چند اشانر ی خالقش یهاکار خاطر به وی تشویق و «بخوان من با» طرح مسئوالن بازدید

 .برود کالس به تر و بهتریجدید یهاایده با آینده سال

 برای را کتاب هداشت تصمیم ، آموزگاراست تصاویر بیشتر و ندارد داستان کتاب این کهاین دلیل بهها در هنر( )کتاب شکل 

 از کیی برایش خواستهمی او از و داشتهمیبر را«بخوان من با» کتاب یکیسه منزل در پسرش شب هر. بخواند سال آخر

 با معلم. کندمی تکرار تقاضای و بوده جالب برایش خیلی که کندمی انتخاب را کتاب اینروزی پسرش . بخواند را هاکتاب

 الاستقب کتاب این از بسیار هم کالسش آموزاندانش شودمی متوجه و خواندمی کالس درهمین کتاب را  فردا تعجب

 آن صاویرت با شودمی هاساعت که بوده این کتاب این به پسرش زیاد یعالقه علت که شودمی متوجه همچنین. کنندمی

 .گشت تصاویر در جدیدی چیزهای دنبال به بار هر و شد سرگرم


