
«بخوانمنبا»تصویری گزارش 
و فنوجمناطق نیکشهر و کنارک
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مهری صفایی-مریم اخگری: پروژهمسئوالن 

تکمهندسی ایداج و شرکت بالینشرکت : پشتیبانان



پیشینه ی برنامه 
«  با من بخوان»

سال گذشتهدر 

96-95سال تحصیلی 

قصرقند و نیکشهر،برای اولین بار مناطق 96-95با من بخوان در سال تحصیلی 
:تحت پوشش قرار دادرابنت و فنوج 

آموزشگاه54

آموزگار77

(اولپایه یکودکاندرصد25حدود)کودک1835

:شدبرگزارآموزگارانبرایزیرموضوعاتباآموزشیکارگاه26دوره،دودر

الفباورزیوآواورزی

یکوصفرلولوپیریاضی آموز

نخودیفارسی آموز 

تصویریچیستانیواژه نامه

بلندخوانیباپیونددرنمایشوهنرکارگاه

باکیفتکتاب هایوکودکادبیاتکارگاه

بلندخوانیکارگاه

داستانعناصر



اجرای برنامه در منطقه
برای سال دوم 

97-96تحصیلی سال 

نایبرنامهمجریانوکارشناسانتالششدهانجامبرنامه ریزی هایطبقامسال
نیزقهمنطجدیدآموزگارانگذشته،سالآموزگارانآموزش هایتکمیلضمنتابوده

.بپیوندندبرنامهبه

دریتغییراتباآمدخواهدگزارشادامه یدرکهدالیلیبهمنطقهایندربرنامهاین
:استشدهاجرازیربخشچند

«شهرنیکآموزگارانبرایپایهسوادکتاب هایارسالو«پایهسوادخالقآموزش

«،چوبچاردرفنوجآموزگارانبرای،«کودکانادبیاتوبلندخوانیکتابخوانی
ام کلثومدبستانکتابخانه

«،کنارکآموزگارانبرای،«کودکانادبیاتوبلندخوانیکتابخوانی

فعالآموزگارانبرای«پایهسوادخالقآموزششیوه های»تکمیلیآموزش های
گذشتهسال



«  با من بخوان»برنامه ی 
اطق در من

جنیکشهر ، کنارک و فنو
97-96در سال تحصیلی 

نگاهدر یک 

همکاران 

مهری صفایی–مریم اخگری : پروژهنمسئوال

:همکاران و آموزشگران پروژه
هدیه مسعود انصاری سهیال فالح پور، لیال رهنما، 

تکشرکت مهندسی ایداج و شرکت بالین:پشتیبان

1397تابستان: پایان–1396شهریور :شروعزمان

تعداد 
و آموزگاران 
مدارس

تحت پوشش

کودک   68 عالوه بر کودکان سال قبل، :نیک شهر
راهبر آموزشی3آموزگار و 31

(درصد دانش آموزان پایه اول 4حدود )کودک  125: کنارک
آموزگار35

کودک 4  1عالوه بر کودکان سال قبل، :فنوج
،(درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی13حدود )

آموزگار 44
مرکز به عنوان کتاب خانه در فنوجو یک



تهبرای هر دو گروه آموزگاران جدید و سال گذش-سواد پایه-کارگاه های دور اول نیکشهر 

1396مهرماه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

.داشتندشرکتکارگاه هاایندرآموزگارنفر52 .شدبرگزارجدیدتحصیلیسالدرکارگاه هانخستدور،96مهر28و27در

ندکردشرکتپایهسوادخالقآموزشکارگاه هایمجموعهدروبودندپیوستهبرنامهبهجدیدسالدرنفر35تعدادایناز:

الفباورزیوآواورزی•

یکوصفرلولوپیریاضی آموز

نخودیفارسی آموز 

تصویریچیستانیواژه نامه

ماسکانواعوفکیدستکشی،عروسکساختپایه،سوادخالقآموزشباپیونددرنمایشوهنرکارگاه

دیدندوزشآمتکمیلیکارگاه هایدرآموزگاراناین.داشتندحضوربرنامهدرنیزگذشتهسالدرکهبودندآموزگارانیازنفر17و.



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ریاضی آموز لولوپیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ریاضی آموز لولوپیکارگاه 



1396مهرماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ساخت عروسک دستشکی و انواع ماسک–نمایش کارگاه 







جرای پس از کار گاه های نخست، آموزگاران بسته های کتاب های خود را تحویل گرفتند و به کالس های درس رفتند و کار ا
.  این مهارت ها و آموخته ها را در کالس های درس آغاز کردند



تغییرات برنامه

شهرستان هایآموزگارانانتقالجهتنیکشهرمنطقه یپرورشوآموزشاداره یمالیمشکالتبهتوجهبا
بیش ترزتمرکوآموزشضرورتونیازبهتوجهبانیزوآموزشی،کارگاه هایدرشرکتبرایفنوجوبنتقصرقند،

دومدوردرگرفتندتصمیم،«بخوانمنبا»برنامهکارشناسان،پایهسوادتقویتبربخشسهاینآموزگاران
ردودهندادامهکالس هادرراپایهسوادتقویتبرنامه یهمچناننیکشهروقصرقندبنت،مناطقآموزگاران

نیازمندقه یمنطبهکودکان،ادبیاتکتاب هایتهیه یوبلندخوانیکارگاه هایبرایشدهدرنظر گرفتهبودجهعوض
.یابدانتقالکنارکعالقه مند  و

منضتاشداینبرتصمیمفنوج،منطقهدرپرورشوآموزشبیش ترهمکاریوآموزگارانعالقه مندیبهنظر
دومدور،فنوجمنطقهکلبرایکتابامانت دهیپایگاهعنوانبه،فنوجمدارسازیکیدرکتابخانهیکراه اندازی
.شودبرگزارکودکانادبیاتوبلندخوانی،موضوعبامنطقهایندرکارگاه ها





عناصر ادبیات کودک و کتاب های باکیفت، کارگاه بلندخوانی،کارگاه : کارگاه های  کنارک
96دی -هنرداستان، تصویر در کتاب های کودکان و 



1396دی ماه -برای آموزگاران کنارکنخست کارگاه هادوربرگزاری 



1396آذر ماه -برای آموزگاران کنارکنخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396آذر ماه -برای آموزگاران کنارکنخست کارگاه هادوربرگزاری 



1396اسفند -بازدید از مدارس تحت پوشش نیکشهر و کنارک



1396اسفند -بازدید از مدارس تحت پوشش نیکشهر و کنارک



1396اسفند–بازدید از مدارس نیکشهر و کنارک 



1396اسفند -کنارکمدارس شهرستان بازدید از 

دوباهمراهانصاری،مسعودهدیهواخگریمریم،«بخوانمنبا»کارشناسانازنفردو1396ماهاسفند12در
نشهرستادربرنامهپوششزیرمدارسراهیپودینه،وروان بخشآقایانمنطقه،پرورشوآموزشکارشناس

شدهزیبرنامه  ریآموزگارانماههیککارروندبررسیبرایماه،دیکارگاهبرگزاریپیدربازدیداین.شدندکنارک
.بود



1396اسفند -نیک شهرمدارس شهرستان بازدید از 

دندشموفقکارشناساندرپیپیهماهنگی هایباازپسمنطقه،پرورشوآموزشدرفراوانمشکالتوجودبا
ایندررا ه هادوریوموازیشیفت هایبهتوجهباوکنندآغازاسفند15صبحدررانیکشهرمدارسازبازدید

ازداشتامکانکهجاییتا-بودفاصلهکیلومتر 2تا15حداقلبازدیدموردروستایهربینکه-شهرستان
.شدبازدیدمدارس































96بهمن –کارگاه های فنوج 



1396بهمن -برای آموزگاران فنوج کارگاه برگزاری 

فعالورنامهباجرایبهعالقه مندوبودندکردهعملخوببسیارگذشتهسالفنوجمنطقه یآموزگاراناینکهبهتوجهبا
انتخابفنوجمنطقه یگذشته یسالآموزگارانازنفر22پروژه،مسئوالنصفایی،واخگریخانم هاپیشنهادبهبنابودند،
.کنندشرکت"پایهسواد"روزهیکتکمیلیکارگاهیجلسهیکدرتاشدند

برایماهبهمندر(شدراه اندازیام کلثوممدرسه یمحلدرکه)فنوجکتابخانه یپروژهچارچوبدرهمچنین
رعناصبلندخوانی،کارگاه،باکیفیتکتاب هایوکودکادبیاتآموزشیکارگاه هایفعالمدرسه17ازآموزگارنفر44

فادهاستبرایالزمآموزش هایآموزگارانراستاهمیندرهمچنین.شدبرگزارهنروکودکانکتاب هایدرتصویرداستان،
.کردنددریافتراکتابخانهایناز



1396بهمن ماه -برای آموزگاران فنوجبرگزاری کارگاه 





1396بهمن ماه -برای آموزگاران فنوجبرگزاری کارگاه 





1396بهمن ماه -برای آموزگاران فنوجبرگزاری کارگاه 





کیف کتاب های چرخشی
رارقآموزگاراناختیاردرکیف کتاب هاییفنوج،منطقهکتابخانهپروژه یچارچوبدر

برایکانکودادبیاتباکیفیتکتاب هایشاملکهراکتاب هاکیفاینآموزگاران.گرفت
وبلندخوانینشست هایومی برندمدارسبهخودبااستچهارمتااولپایه های

.می آورنددراجرابهخوددرسکالس هایدرراآنباپیونددرفعالیت های

384ودستنامهجلد114همراهبهکتاب،جلد492،کیف کتاب12قالبدرترتیباینبه
کیفاینازمدرسه17آموزگارانوشددادهتحویلآموزگارانبهفعالیتبرگه ینسخه

.کرده انداستفادهچرخشیصورتبهکتاب ها

موسسهانتشاراترایگانکتاب هایازام کلثومکتابخانه یتجهیزبرایاستذکربهالزم
برنامه یهبکهدیبایهنشروفنیانتشاراتهوپا،نشرکودکان،ادبیاتتاریخپژوهشی

 23بربالغکتاب هااینکلتعداد.استشدهاستفادهکرده اند،اهدا«بخوانمنبا»
.استکتابجلد



97اردیبهشت –بازدید از مدارس فنوج 



1397اردیبهشت ماه -بازدید از مدارس فنوج

تحتمدارسازرهنما،لیالوصفاییمهریخانم ها،«بخوانمنبا»کارشناسانازنفردو1397ماهاردیبهشتدر
رکاسفر،اینباهمزمان.دهندقرارارزیابیموردراآموزگارانکارروندتاآوردندعملبهبازدیدفنوجپوشش

عنوانبهخانهکتاباینوشدانجامکارشناساناینتوسطنیزام کلثومدبستانکتابخانه یراه اندازیوفضاسازی
.کردکاربهآغازمنطقهمدارسبرایپایگاهی



بلندخوانی کتاب

خانم زری به گردش 
می رود



وحشی هااجرای نمایش کتاب سفر به سرزمین -پایه دوم



-دومپایه 

نمایش کتاباجرای 
سفر به سرزمین 

وحشی ها



نمایش کتاباجرای 
سفر به سرزمین 

وحشی ها



نمایش عروسکی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه



اجرای نمایش کتاب المر



نمایش با عروسک انگشتی



دومپایه 

همراه با بلندخوانی 
ماسک

خرگوش کتاب 
کوچولوی خوشحال



نمایش کتاب

مرغ سرخ پاکوتاه



اجرای نمایش کتاب رفتم به باغی-پایه اول



ب با کتارنگ ها ترکیب 
آبی کوچولو و زرد 

کوچولو



بلندخوانی-پایه اول



ج مشارکت یکی از مادران فنو
در بلندخوانی برای کودکان

کالس



97اردیبهشت –فضاسازی کتابخانه













ک با سپاس فراوان از شرکت مهندسی ایداج و بالین ت

«با من بخوان»و همه ی همراهان 


