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نگاهیک در منطقه ایرانشهر در « با من بخوان»برنامه ی 

همکاران 

مهتاب مقدم: مسئول پروژه

فرشته دباغ، فرشته یوسفی: همکاران و آموزشگران پروژه
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تحت پوشش

کودک336 

پایه اول دبستانآموزگار30

مدرسه 20

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



کارگاه های برگزار شده

1396مهرماه 23و 27: دور نخستهای کارگاه
ز، فارسی آموآواورزی و الفباورزی، : کارگاه های سواد پایه شاملمجموعه  

ک ، ساخت عروسکارگاه هنرریاضی آموز لولوپی و واژه نامه چیستانی، 
دستکشی، فکی و انواع ماسک 

1396آذرماه 22و 23: کارگاه های دور دوم
ناصر و کتاب های باکیفت، کارگاه بلندخوانی، عکارگاه ادبیات کودک

داستان، تصویر در کتاب های کودکان، هنر و نمایش در پیوند با 
مایش کتابخوانی، بیان و بدن، اجرای نمایش عروسکی، ساخت صحنه ن

سواد پایهرفع اشکال و تکمیلو

1396آذر ماه 21-13: بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1396ماه مهر: دور نخست
آموزش خالق سواد پایهو کتاب هایبسته  ها-عدد 210

پارچه ای کالسیکتابخانه ی به همراه 
1396آذر ماه: دورم دوم

ادبیات کودکانجلد کتاب510
سیکتابخانه ی پارچه ای کالو به همراه دستنامه و برگه های فعالیت 

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 

«  با من بخوان»برنامه ی 
اهنگیک در منطقه ایرانشهر در 



برنامه ی 97-96در سال تحصیلی 
برای سومین سال « با من بخوان»

. متوالی در منطقه ایرانشهر اجرا شد
رکت شمالی امسال نیز با پشتیبانی 

تحت مدرسه 20، عمران آذرستان
.پوشش برنامه قرار گرفته اند

قایق های  کوچک مان از همراه با خالق، با یادگیری 
...ممی روینخلستاِن لذت و بازی به سوی دریای دانستن 



نخست کارگاه هادوربرگزاری 
برای آموزگاران

1396مهرماه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ریاضی آموز لولوپیکارگاه آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ویریکارگاه  واژه نامه چیستانی تص



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

نمایش کارگاه 
ساخت عروسک دستشکی 

و انواع ماسک



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

کساخت عروسک دستشکی و انواع ماس–نمایش کارگاه 



شرح محتوای 
دور نخستکارگاه های 

با من بخوان

کودکانبهالفباوآوا هاآموزشخالقروش هایباآموزگارانالفباورزی،وآواورزیکارگاهدر
دوره یبرایراکودکانبازی،وموسیقیشعر،داستان،راهازچگونهکهآموختندو شدندآشنا

بهانکودکتوجهودقتافزایشوشنیداریتقویتشیوه های.کنندآمادهنوشتنوخواندن
بازی هاوداستانراهازکودکاندرگفتاریوزبانیمهارت هایتقویتروش هایوراه هاآواها،

.کارگاه هاستاینآموزش هایدیگرازآن،بامرتبطفعالیت هایو
آموزریاضیبسته هایباکارشیوه یآموزشگرانریاضی،خالقآموزشکارگاهدر

شدهتهیهمحورکودکخالقآموزشچارچوبوراستادرکهرا"یک+لولوپی"و"صفر+لولوپی"
انکودکبهداستانراهازوتازهالگوییدرریاضیآموزششیوه ایندر.دادندآموزشاست،

 توانندمیچگونهکهآموختندعملیوتئوریشکلبهآموزگارانکارگاه هاایندر.می شودارائه
مفاهیمدهند،آموزشکودکانبهرااندیشه ورزیشیوه هایجذابوغیرمستقیمروش هایاز

وکارورزیفعالیت هایباچگونهومعنادارولذت بخشملموس،برای شان،راریاضی
.کنندماندگارکودکانذهندرراریاضیمفاهیمداستان،باپیونددرکنش ورزی

تابک"بامرتبطفعالیت وبازیچندباتصویریچیستانیواژه نامهکارگاهدرمخاطبان
عنوانهبواژه نامهباآشناییفعالیت ها،اینازهدف.شدندآشنا"تصویری-چیستانیواژه نامه

ش هایپرسپاسخیافتنبرایمرجعکتابازاستفادهبهعادتایجادمرجع،کتاب هایازیکی
پژوهش هایبرایمرجعکتاب هایدیگروواژه نامهکاربردضرورتواهمیتشناختخود،

فهوممآموزشمی شنوند،کهمطالبیازکودکاندرستدرکبهبخشیدنسرعتدانش آموزی،
-تانیچیسواژه نامهکتاببامرتبطفعالیت هایاجرایبا.استلذتوسرگرمیطبقه بندی،

ومفهومومی کننددرکرامفهوم سازىفرآيندسادگىبهتصويرهاکمکبهکودکانتصویری،
.می زنندپيوندیکدیگرباراتصوير

درریهنونمایشیفعالیت هایانجامونمایش،ساده یتکنیک هایباآموزگاراننیزپایاندر
.دندشآشنا...ودستکشیعروسکماسک،انواعساختپایه،سوادخالقآموزشباپیوند



.ردآموزگار کوله باری از کتاب برای کودکان سوغات می ب



،  پیش از برگزاری کارگاه دور دوم،«بخوانمن با »کارشناسان 1396ماه آذر21تا 13
.ایرانشهر بازدید کردندتحت پوشش در منطقه ی از مدارس 



!یده اندکودکان مانند لولوپی، شخصیت کتاب ریاضی آموز خالق، چیزها را به شکل اشکال هندسی د

رقیه ناروییخانم : آموزگار(/ 1)تیر هفت مدرسه / ایرانشهر 



عدالتدبستان / ایرانشهر 

!سرزمین بهار در کالس درس

آمووووزش مفووواهیم ریاضوووی
از راه داستان



جنت دستودخانم : آموزگار/ مرآبادمدرسه خندق / مرابادروستای 



بگووو در ! آهووای سووی بی لک
دنیای آواها چه خبر است؟

(1)خیام مدرسه /ایرانشهر 

مهدویفرخانم شهناز : آموزگار



ِی عنکبوت های دوست داشتن
الفبا کودکان را در آموختن 

.واک ها یاری می دهند
(  1)تیرشهدای هفت دبستان 

جمالزهیثریا خانم : آموزگار



انواع ماسک  برای آموزش خالق سواد پایه

مهرانگیز رودینی: آموزگار/ بغدانیه مدرسه 



آموزگار بر اساس آموزش های کارگواه، 
انووواع ماسووک های آموووزش خووالق 

ار سوادپایه را ساخته و در کالس به کو
...می گیرد

/ اولپایه (/ 1)تیردبستان شهدای هفت 
ثریا جمالزهی: آموزگار





کتاب خانه های کالسی راهی برای 

...در درسترس بودن و انس بیش تر با کتاب



تاثیرگذار از آموزگاران و مربیانخاطره و تجربه ی چند 

تاسکردهزیادیپیشرفتومی کندصحبتخوبیبهماسکپشتآواورزیباکارزماندرداردپایینینفسبهاعتمادکهدانش آموزی.
سهرونیزهراخانم/رضویهمدرسه/بلوکروستای

برطرحاینتاثیرازمی برد،پیشاولپایهدررا«بخوانمنبا»برنامه یکهاستسالسهامسالکهمدارسازیکیفعالوعالقه مندآموزگار
ال هایسخاطراتیادآوریباباالترکالس هایبچه هایکهمی کردتعریفاو.می گفتسخنرفته اندباالتر پایه هایبهاکنونکهکودکانی

اربابیگل نساخانم/الزهرافاطمهمدرسه/ایران شهر.می کنندتکرارراشعرهاواستمنکالسبهحواس شانگذشته

واورانگوتاندرباره یخانهدرکالسکودکانازیکی.بودکردهکار...ونمایشوماسکبارااورانگوتاندرسو«او»واکآموزگارانازیکی
هچدیگراورانگوتاناینکهبودپرسیدهآموزگارازکنجکاویباوزدهزنگمادرشرورآنفرداریبود،کردهصحبتکالسیفعالیت های

.می کندتعریفآنازهیجانباطوراینبچه امکهموجودی ست

شنوندهکیکالسدرفقطونبودهصحبتبهقادراصالشدیدتشنجاثردرکهداشتهکالسدردانش آموزیکهمی کردتعریفآموزگارهمین
انورانجآوایماسک هاپشتدرکالسدراکنونواستشدهعالقه مندوافتادهکردنصحبتبهکم کمداستان هاایناجرایبااما.استبوده

جمال زهیثریاخانم(/1)تیرهفتمدرسه/ایران شهر.می کنداجراحدودیتارا

امهواژه ندرومی سازندشعرخودشانکهدارندشوقآنقدرکودکانازبعضیالفباورزیدر.دارنددوسترانخودیشخصیتخیلیبچه ها
قبانجمهخانم/(1)نرجسمدرسه/ایرانشهر.می کننددرستچیستانخودشان



چند خاطره و تجربه ی تاثیرگذار از آموزگاران و مربیان

خیلیراکتاب هاوهستندپیگیرومی گیرندیادخوببسیارشیوهاینباافغانستانیدانش آموزانکهبوداینآموزگارانازیکیجالبتجربه ی
فردوسیمدرسه/علیزادهروستای.دارنددوست

کالسابومی کنندرهاراخودشاندرسمی شنوند،راشعرخوانیصدایوقتیکالس شاندانش آموزانکهمی گویندباالترپایه هایآموزگاران
روستای.استشدهزیادیشادیوشوقموجبومی شوداجرامدرسهایندرهستسالسهطرحاین.می کنندشعرهاخواندنبهشروعما

دامن سبزخانم/زکیهمدرسه/آبادان

کودکانابراگربهصدایوآواورزیوقتیکهکردتعریفآموزگاری.استیافتهبهبودکودکانشنیداریمهارت هایکهبودندمعتقدآموزگاران
.تاسدرآوردهراگربهمختلفآواهایخودشونمی کنندمیومیومدلیکفقطگربه هاکهگفتهدانش آموزازیکیبعدروز،کردندتمرین

اربابینساگلخانم/الزهرافاطمهمدرسه/ایران شهر

برایژهبوییادگیریدراولپایه یارزشیابیدرومی کننداستقبالطرحاینازهمهمننظارتحوزه یدر:پرورشوآموزشرابطینازیکینظر
.می آورندمکوقتکهاستاینچندپایهمعلمانبرخیمشکل.شوندمسلط ترفارسیزباندرشدهباعثوبودهموثربسیاردوزبانه کودکان

مننظارتتحتمدرسه5درفقط«بخوانمنبا»برنامهمتاسفانهاماهست،مدرسه19منحوزه یدر.می کننداستقبالخیلیتک پایه هاولی
.شوداجرامدارسهمه یدرطرحاینامیدواریم.می شوداجرا



ارزیابی کلی بازدید

یارزیابباال،بهرومتوسطحددرپوشش،تحتمدارسدردومکارگاهتااولکارگاهبینآموزگارانکارکلیطوربه
کردهعملعالیبسیارداشتند،حضوربرنامهدرگذشتهسال هایازکهتعدادیویژهبهآموزگارانازشماریالبته.می شود

.بودند
رایلذتبخش تر وشادترفضایکالس هااغلبوپی برده اندپایهسوادآموزشبرخالقروش هایتاثیربهآموزگاران

.می کنندتجریه
می شودارزیابیضعیفدرصد30ومتوسط،درصد30فعال،بسیاروعالیآموزگاراندرصد40حدودعملکرد.
راهنماییواشکال هاکردنبرطرفبهدومدورکارگاه هایدرنیزوبازدیدهادربخوانمنباکارشناسانوآموزشگران

.بخشنداارتقراخودکارشیوهمی توانندچگونهکهدادندنشانآنانبهحضوریوعملیشیوهبهوپرداختندآموزگاران



کارگاه هادومدوربرگزاری 
برای آموزگاران

1396آذرماه 



1396آذر ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 
بلندخوانیکارگاه  آشنایی با کتاب باکیفیتکارگاه 



1396آذر ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 
(پیرنگ و توالی رخدادها)عناصر داستان، کارگاه 



1396آذر ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 
نمایش، عروسک دستکشی و صحنه ی نمایشکارگاه 



شرح محتوای 
دور دومکارگاه های 

با من بخوان

باعملیوتئوریشیوهبهآموزگارانکارگاهایندر:باکیفیتکتاب هایوکودکادبیاتباآشناییکارگاه
چندهکارگاایندر.شدندآشناآنکارکرهایوویژگی هاوکودکادبیاتادبی،غیروادبیمتنتفاوت های

بامخاطبانهمچنین.گرفتقراربررسیموردگروهیوعملیکاربانوجوانوکودکادبیگونه ی
چندیبررسدرعملیشکلبهراخودآموخته هایوشدندآشنابی کیفیتوباکیفیتکتابویژگی های

.گرفتندکاربهبی کیفیتوکیفیتباکتاب
ودیداری،دسواوتصویراهمیتکارگاهاینموضوع:تصویرخوانیوکودکانکتاب هایدرتصویرباآشنایی

دیکاربروتئوریشکلبهکارگاهایندرمخاطبان.استکودکانکتاب هایدرتصویرجایگاهونقش
.دارندگریکدیباتنگاتنگوسویه دورابطه ایتصویرومتنتصویریکتاب هایدرچگونهکهآموختند

بخشکودکان،برایکتابخوانیدرتصویرجایگاهبررسیوعملیشکلبهتصویریکتابچندتصویرخوانی
.استکارگاهاینازدیگری

پردازی،شخصیتپیرنگ،)داستانعناصرباکارگاهایندرمخاطبان:داستانعناصرباآشناییکارگاه 
وکتابخوانیباآن هارابطه یوعناصرایناهمیتو(…ودیدزاویهموضوع،درون مایه،صحنه پردازی،

وعملیفعالیت هایوبازی ها باچگونهکهگرفتندیادوشدندآشنانوجوانانوکودکانبرایبلندخوانی
.شوندسهیمنوجوانانوکودکانباراادبیعناصراینجذاب،

بهژهویطوربهکارگاهاینکتابخوانینشست هایبرگزاریوسامان دهیوبلندخوانی،شیوه هایکارگاه
آموزگارانآندرو.دارداختصاصخواندنترویجراه هایموثرترینازیکیعنوانبهکتاببلندخوانی

بلندخوانیتکنیک هایوشیوه هاباکنند،آمادهبلندخوانینشستیکبرایراکودکانچگونهکهآموختند
ودرکترشگسبهکتابباپیونددرفعالیت هایانواعاجرایوطراحیباچگونهکهگرفتندیادوشدندآشنا
.کنندکمکداستانوکتابازکودکانلذت

اجرایوماسکصحنه،پشتصحنه،عروسک،ساخت)کتاب خوانیباپیونددرنمایشوهنرکارگاه
یکیرونایازوداردکودکاناجتماعیوعاطفیشناختی،رشدویادگیریدرعمیقیتاثیرنمایش:(نمایش

«وانبخمنبا»برنامههنرکارگاه هایدر.استکتابخوانیوکتابباپیونددرفعالیت هایمهم تریناز
ناآشنمایشاجرایوماسک انواعصحنه،پشتصحنه،عروسک،ساختسادهتکنیک هایباآموزگاران

.شدند





جیرفت





نگاهیک در منطقه جیرفت در « با من بخوان»برنامه ی 

همکاران 

مریم اخگری: مسئول پروژه

سهیال فالح پور: همکاران و آموزشگران پروژه

شرکت عمران آذرستان:پشتیبان

1396شهریور :شروعزمان

تعداد کودکان
آموزگاران و 

مدارس
تحت پوشش

کودک670 

پایه اول دبستانآموزگار15و پیش دبستان مربی 15

مدرسه 23

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



کارگاه های برگزار شده

1396مهرماه 21–19: دور نخستهای کارگاه
ز، فارسی آموآواورزی و الفباورزی، : کارگاه های سواد پایه شاملمجموعه  

ک ، ساخت عروسکارگاه هنرریاضی آموز لولوپی و واژه نامه چیستانی، 
دستکشی، فکی و انواع ماسک 

1396آذر 23و 22: کارگاه های دور دوم
ناصر و کتاب های باکیفت، کارگاه بلندخوانی، عکارگاه ادبیات کودک

داستان، تصویر در کتاب های کودکان، هنر و نمایش در پیوند با 
مایش کتابخوانی، بیان و بدن، اجرای نمایش عروسکی، ساخت صحنه ن

سواد پایهرفع اشکال و تکمیلو

1396آذر ماه 21-19: بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1396ماه مهر: دور نخست
عدد بسته ها و کتاب های آموزش خالق سواد پایه240

پارچه ای کالسیکتابخانه ی به همراه دستنامه 
1396آذر ماه: دورم دوم

ادبیات کودکانجلد کتاب1020
یکتابخانه ی پارچه ای کالسو فعالیتبه همراه دستنامه و برگه های 

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 

«  با من بخوان»برنامه ی 
هنگایک در منطقه جیرفت در 



برنامه ی 97-96در سال تحصیلی 
لی با پشتیبانی ما« با من بخوان»

، برای شماریشرکت عمران آذرستان
از مدارس منطقه ی جیرفت اجرا 

ال می شود و به این ترتیب در این س
در کودک 700 نزدیک به تحصیلی، 

ر تحت پوشش برنامه قرامدرسه 23
.گرفته اند

همکاری آموزش پرورش مجموع در 
و آموزگاران جیرفت مناسب است 

ند هستنیز از انگیزه زیادی برخوردار 
را به ادامه  ی« بخوانمن با »که گروه 

موفق برنامه در این منطقه امیدوار 
.کرده است



کارگاه هانخستدوربرگزاری 
برای آموزگاران جیرفت

1396مهرماه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

پیریاضی آموز لولوکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

در  این کارگاه ها آموزگاران می آموزند که
چگونه با روش های خالق و از راه 

داستان، و بازی و نمایش، آموزش سواد
.پایه را برای کودکان جذاب کنند



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

نمایش کارگاه 
ساخت عروسک 

دستشکی و 
انواع ماسک



مهر22شنبهروزدرکرمان،بهگروهبازگشتونخستدورکارگاهاجرایازپس
آموزشنمعاوطالبیگیرضاآقایانحضوربانشستیبخوان،منباکارشناسان

تداییابآموزشدومدورهادارهرئیسضیاعباس،کرماناستانکلادارهابتدایی
مورددروکردندبرگزارآموزشیگروه هایوتکنولوژیادارهرئیسفتحیبهزادو

مذاکرهوگفت وگوبهترچههرهمکاریروش هایو«بخوانمنبا»برنامه ی
.شد



پس از کار گاه های نخست، 
آموزگاران به کالس های درس 

رفتند و کار اجرای این مهارت ها و 
آموخته ها را در کالس های درس 

آذر21تا 19روزهای  در . آغاز کردند
من با »کارشناسان 1396ماه 

ا ، نخستین بازدید خود ر«بخوان
تحت پوشش در از مدارس 

جیرفت به عمل آوردند ومنطقه ی 
کار آموزگاران و روند اجرای برنامه

.قرار دادندارزیابی را مورد 



انواع ماسک  برای آموزش خالق سواد پایه

ریناهید امیمربی خانم / پیش دبستان پرنیان



اجرای آموخته های کارگاه ریاضی آموز لولوپی

«سرزمین بهار»
مربی خانم ناهید امیری/ پیش دبستان پرنیان



استفاده از بطری های بازیافتی شیر، توجه به محیط زیست در کالس
مربی خانم ناهید امیری/ پیش دبستان پرنیان



اجرای نمایش سایه 
خانم سحر فرزان/ پیش دبستانی خانه ی مادر/ جیرفت

بلندخوانی داستانک

مدرسه / روستای دهنوی فتح المبین/ جیرفت
خانم میترا نادری/ شیرودی



 ها و ماسک هاساخت عروسک

ن پیش دبستانی سرزمی/ جیرفت
حمیده رئیسی/شادی



ز کودکووان بووه بلنوودخوانی یکووی ا
داسوووتانک های کتووواب آواورزی 

.گوش فرا داده اند

مدرسوه / روسوتای جوزفطن/ جیرفت
خوووانم سوووعیده / حضووورت رقیوووه 

صادقی پور



ز کودکووان بووه بلنوودخوانی یکووی ا
داسوووتانک های کتووواب آواورزی 

.گوش فرا داده اند

/ رروستای حسین آبواد ده دا/ جیرفت
سوا خوانم پری/ پیش دبستانی هانیوه

دانشی 



روسوتا و مدرسوه کوه در با تمام محدودیت هایی 
هوم دورریوز دیده می شد دانش آمووزان بوا مووار 

. درست کرده اندکاردستی های زیبایی 

/ روسووووتای حسووووین آبوووواد ده دار/ جیرفووووت
خانم پریسا دانشی/ پیش دبستانی هانیه



.کودکان به بلندخوانی یکی از داستانک های کتاب آواورزی گوش فرا داده اند
خانم لیال حسن پور عسگری/ پیش دبستان قاصدک/ روستای کلرود/ جیرفت



دکخانم راضیه سنجری و خانم لیال شریف پور ف/ مدرسه فدک/ جیرفت



...  مربیان خانه ی سی بی لک را به زیبایی با حداقل امکانات ساخته اند
.خانه ای طبیعی و دوست داشتنی که کودکان را به دنیای آواها می برد

/  مدرسه رضویه/ روستای بلوک/ جیرفت
زهرا سهرونیخانم 



انخانه سی بی لک بر دیوار  دبست
ریحانهپیش دبستان / جیرفت

شخصیت های کاکاکالغه و سی بی لک شخصیت های 
کتاب های آواورزی و الفباورزی

خانم سحر فرزان/ پیش دبستانی خانه ی مادر/ جیرفت



ویخانم زهرا مصطف/ مدرسه میکاییل/ روستای دوران آباد/جیرفت

ر وسایل آموزش خالق سواد پایه که آموزگار فعال مدرسه ب
کالس به مکانی. اساس آموزش های کارگاه ساخته است

...خالق برای یادگیری بدل شده است



ر کتابخانه های کالسی، کتاب ها را د
معرض دید و در دسترس کودکان 

.قرار می دهند



!قطار الفبا
/ امام سجاددبستان /جیرفت

خانم منیژه فاریابی نژاد



زیبا سنجری/ پیش دبستانی اندیشه نو/جیرفت



پروین رضاخانی نژاد/پیش دبستانی سرزمین شادی/ جیرفت



چند تجربه ی تاثیرگذار از آموزگاران و مربیان

زیادیتپیشرفومی کندصحبتخوبیبهماسکپشتآواورزیباکارزماندرداردپایینینفسبهاعتمادکهدانش آموزی
سهرونیزهراخانم/رضویهمدرسه/بلوکروستای.استکرده

اندبست/جیرفت.بودکردهدرگیرهمراخانواده هاوگرفتهکمکمادرانازواک  هاوماسک هاساختبرایآموزگارانازیکی
راینیفکریمریم/دخترانهشاهد

توانستمیکهداشتخودبرایعروسکیککودکهروبودندساختهکاکاکالغهعروسکعددسیپیش دبستانمربیدو
وتارملیالخانم/ریحانهدبستانپیش/جیرفت.کندپیداالفباحروفوداستانک هاباعمیق تریارتباطوبگیردارتباطآنبا

مسلمیمطهر
قبلازبهترن هاآواستگذاشتهتاثیرکودکانشنواییحساسیتبروضوحبهروش هااینباکارکهبودمعتقدمربیانازیکی

رئیسیحمیده/شادیسرزمینپیش دبستانی/جیرفت.می دهندگوش



ارزیابی بازدید

باآنانمربیوآموزگاراناغلبکهاستمناطقیجملهازجیرفتمنطقه.می شودارزیابیمثبتبسیارکالس هادرطرحاجراینتایج
.گرفته اندکاربهدرسکالسدرراکارگاهآموخته هایعالقه

درنمایشیفعالیت هایآموزگاراننیزکالس هادراغلبوبودشدهانجامپایهسوادبسته هایباکارکالس هادرصد90 ازبیش در
اجراخود هایکالسدردرستیبهرانکاتوآموخته هاتکتککهآموزگارانیتعداد.بودندکردهاجراکودکانباراکتابخوانیباپیوند
.بودزیادبودند،کرده

.داشتندقراردانش آموزاندسترسدرودیدمعرضدرکتاب ها.بودشدهنصبکتابخانهکالس هادر

.دمی کردنمشارکتفعالیت هادرخوبیبهکودکان.می شددیدهکالس هادرپایهسوادخالقآموزششخصیت هایوفعالیت ها

نتایجتاهکردکمکاست شانکارینخستسالکهمربیانیوآموزگارانحتایاکم تجربه،آموزگارانبهبخوانمنباخالقشیوه های
.باشندداشتهپیشرفتیبهرووخالقکالسوبگیرندخوبی

پیشآموزدرزیست محیطیمفاهیماهمیتبهآموزگاراناینمی رسدنظربه.بودندکردهاستفادهدورریزوسایلازآموزگارانبرخی
.گرفته اندکاربهخودفعالیت هایدرراآنوبرده اند



96آبان و آذر –تهیه و بسته بندی و ارسال کتاب های دور دوم 



کارگاه هادور دوم برگزاری 
برای آموزگاران جیرفت

1396آذرماه 



1396آذرماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 

یتکارگاه ادبیات کودک و کتاب باکیف



1396آذرماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 

کارگاه عناصر داستان
بلندخوانی و تکنیک های آن



1396آذرماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 

یکارگاه ساخت صحنه ی نمایش و عروسک دستشک



آبادروستای دوران -جیرفت-پیش دبستانی میکائیل



رمان با کجیرفتسیستان و بلوچستان و در ایرانشهردر « با من بخوان»
گیزه پشتیبانی شرکت عمران آذرستان و همراهی آموزگاران دلسوز و باان

...به آینده ی کودکان امیدوار است


