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عشایر زاهدان



«  با من بخوان»برنامه ی 
مدارس عشایری در 

نگاهیک در زاهدان 
همکاران 

سپیده آرمین:مسئول پروژه

سهیال فالح پور، لیال رهنما :همکاران و آموزشگران پروژه

شرکت سازورسازه آذرستان:پشتیبان

1396شهریور :شروعزمان

تعداد کودکان
آموزگاران و 
مدارس

تحت پوشش

عشایری-روستاییکودک216
کودک استثنایی29

مدارس چندپایهآموزگار12
آموزگار مدارس استثنایی3

عشایریمدرسه10
مدرسه استثنایی3

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



کارگاه های برگزار شده

1396آبان 5و 4: 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 

دی ماه 8و 7: 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

1396دی ماه 6تا2: بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1396ماه آبان: دور نخست
آموزش خالق سواد پایهو کتاب هایبسته  ها-عدد 274

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

ادبیات کودکانجلد کتاب850
سیکتابخانه ی پارچه ای کالو به همراه دستنامه و برگه های فعالیت 

«  با من بخوان»برنامه ی 
مدارس عشایری در 

نگاهیک در زاهدان 

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



سومینبرای«بخوانمنبا»برنامه ی97-96تحصیلیسالدر
.شداجرازاهدانمنطقهعشایریمدارسدرمتوالیسال

عشایریمدرسه10امسال،آذرستانسازهسازورمالیپشتیبانیبا
.فته اندگرقراربرنامهپوششتحتاستثناییکودکانمدرسه3و

برنامه ی فردبهمنحصرمناطقجملهاززاهدان،عشایرمنطقه
ایندلسوزوانگیزهباخالقآموزگاران.است«بخوانمنبا»

روحدرکبامحرومیت ها،ومحدودیت هاهمه یعلی رغممدارس
راتتاثیتوانسته اندکارگاه ها،آموخته هایدرستاجرایوبرنامه
.گذارندبکودکانیادگیریفضایتغییروکودکانرشددرشگرفی



نخست کارگاه هادوربرگزاری 
برای آموزگاران

1396آبان 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396آبان -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ریاضی آموز لولوپیکارگاه 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ویریکارگاه  واژه نامه چیستانی تص



نخستدوربرگزاری 
برای کارگاه ها

آموزگاران 
1396آبان ماه 

کنمایش ، ساخت عروسک دستشکی و انواع ماسکارگاه 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

کساخت عروسک دستشکی و انواع ماس–نمایش کارگاه 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

کساخت عروسک دستشکی و انواع ماس–نمایش کارگاه 



ان اتاق های کم نور را با جادوی کتاب و داست« با من بخوان»
... به مکانی جذاب و روشن تبدیل می کند



،  «بخوانمن با »کارشناسان 1396دی 6تا 2
مسیرهای پیش از برگزاری کارگاه دور دوم، 

فراز و نشیب را برای و پر ، خاکی طوالنی 
ز ارسیدن به روستا ها طی کردند و به بازدید 

.  برنامه پرداختندمدارس تحت پوشش 

بازدید از 11. بازدید انجام شد19مجموع در 
امه روستایی که امسال به برن-مدارس عشایری
روستایی از -مدرسه عشایری4پیوسته اند، 

بازدید از کالس های 4و مدارس سال گذشته
.مدارس استثنایی انجام شد



دکودکان بیان آوا ها را تمرین می کنن...
: وزگارنام آم/ روستای لونکه/ ذی النوریندبستان 

مجید خدری  



واد پایه را کارشناسان با من بخوان به شیوه ی عملی به آموزگاران می آموزند که چگونه می توانند بسته های آموزش خالق س
دبستان نبوت. با کودکان سهیم شوند



چادربامن بخوان در سیاه 



کانکس را رت سیاه چادری در مجاواین دبستان تنها با یک کالس چندپایه، در کانکس کوچکی تشکیل می شود، از این رو آموزگار، 
. اختصاص داده  است« با من بخوان»به نشست های بلندخوانی و فعالیت های 

سعید ولی روح : آموزگار/ وارو روستای / شاهوزهیدبستان شهید ابراهیم 



ی از با این که مدرسه نیمه ساخته و بخش های
آن مخروبه است، اماا آموزگااران باا فارش 
کاااردن کاااالس فضاااای مناسااابی بااارای 
.نشست های بلندخوانی به وجود آورده اند

شت عبداغفور شه بخش، دبستان به: نام آموزگار



ا برجسته همراه بعروسک های معلم واک ها را به شکل 
و نا تا بچه های کم بیعالمت خط بریل درست کرده است 

کنندپیدا واک ها نابینا درک بهتری از 
 مطلق و نابیناایویژه ی کودکاان کم بیناا، / مهر و بصیردبستان 

سمیه جهان تیغ : آموزگار/ نابینای دارای مشکالت ذهنی 



ا و کتابخانه کالسای ساواد پایاه و کارت هاای الفبا
لولوپی بر دیوار کالس 

نا میرمی: آموزگار/ روستای توحیدآبادتمار دبستان میثم 



روستای زردچاه / علیمحمدیشهید مسعود دبستان 



...در درسترس بودن و انس بیش تر با کتاب
کتابخانه مدرسه استثنایی امید



20دبستان شهدای شماره ی 



واد پایه کودکان استثنایی، شیوه های آموزشی ویژه خود را دارند، اما آموزگاران معتقدند که کمک گرفتن از شیوه های آموزش خالق س
تمام نخودی را خیلی دوست دارند و در کل بابچه ها . و بسته های آن، یادگیری را برای این کودکان ماندگارتر و شادتر کرده است

.می کنندسواد پایه ارتباط برقرار شخصیت های داستانک های 
سربیشه ایمهدیه : آموزگار/ ذهنیویژه دانش آموزان کم توان / خوابگاه شبانه روزی نرگس/ دبستان فروغ



کتابخانه کودک محور روستای رادوچاهی

در پی سه سال اجارای برناماه 
در مدرسااه « بااا ماان بخااوان»

شااااهید عااااالی روسااااتای 
رادوچاااهی، و بااا خالقیاات و 
عالقه منااادی آموزگاااار ایااان 
مدرسه، آقاای جلیال بریچای،  

ق صاندوامسال باا پشاتیانی 
توان مندسااااازی و آمااااوزش 

ه ، وابساتکودکان کار و محروم
به موسساه پژوهشای تااری 
ادبیااات کودکااان، کتابخانااه
کودک محور کوچاک و زیباایی
در این روستا راه انادازی شاده 

.است



اجرای نمایش آرش کمان دار در کتابخانه کودک محور روستای رادوچاهی



ارزیابی کلی بازدید
نفریکعملکردتنهاوبوده اندمتوسطنفر4خوب،نفر6بسیارخوب،سطحدرنفر4.می شودارزیابیمثبتبسیارکلیطوربهآموزگارانعملکرد

یقتلفخوددرسیبرنامه هایباراآنوگرفته اندکاربهخودکالس هایدرراپایهسوادآموزشبسته هایآموزگاران. استشدهارزیابیضعیف
.دارندقرارکودکاندسترسدرکتاب هاوشدهنصبکالس هااکثردرکالسیکتاب خانه های.کرده اند

می شوددیدهکارهایشانومی گذارندوقتآن هابرایکارشناسانمی بیننداین کهازآن ها.داردآموزگارانانگیزهایجاددرمثبتیبسیارتاثیربازدیدها
.می شوندراغب ترطرحادامه یبه

آنفعالیت هایو«بخوانمنبا»بهرااتاقیمدرسهدو.استشدهایجاد«بخوانمنبا»برنامهاجرایبرایمناسبیفضایمدارسهمه یدر
.می کندهاستفادبلندخوانینشست هایبرگزاریبرایسیاه چادرازآموزگاریک.می کننداستفادهاتاقاینازمدرسهمعلمدوهروداده انداختصاص

ندخوانیبلنشست هایاجرایبرایزیراندازازنیزبقیهوکرده اندفرشراکالسکلآموزگارپنجو.داردکافیفضایکالس هایشانآموزگارانسایر
.کنندمیاستفاده

اولالسکهمعلم  هاییویژهبه.استآوردهماکالسبهراشادیطرحاینکهمی گفتندآموزگارانبیشترشدهانجاممصاحبه هایوکلیارزیابیدر
.می دانستندمفیدبسیاردانش آموزانجذبدرراآنوبودندکردهبرقرارارتباططرحاینباخوببسیاربودتدریس شان

نمایشووانیبلندخنبودند،پوششتحتکهکالس هاییحتیامسالداشت،شرکت«بخوانمنبا»برنامهدرقبلسال هایدرمدیرکهدبستانیدر
.بودندکردهاجرا

می کنندهمذات پنداریآن هاباومی شناسندراپایهسوادخالقآموزشبسته هایشخصیت هایکودکان.



اتفاق هایوجمله هابرخیازدانش آموزانروزانه،اتفاق هایتعریف در
کهتمداشراچیزی:می گفتدانش آموزیمثال.می کننداستفادهداستانک ها

روباهکهکاکاکالغهمثلخوردمغصهخیلیمنورفتوگرفتدوستم
ازودکانک.امام زین العابدیندبستان/شهرکیفاطمه:آموزگار.بردراگردویش
وندمی کنبرقرارارتباطآنباداستانشخصیت هایباهمذات پنداریطریق
.می دهدیارییادگیریومفاهیمدرکدرراآن هاامراین

موثربسیاربرنامهاینخوانداریمهارتتقویتبرایچندپایهکالس هایدر
انگیزهبچه هاومعلمبهداستان هاجذابیتوتنوع،هیجان.استبوده

مقدمدولتیشهیداندبستان/رودنیمریم:آموزگار.می دهد

بامنربهتارتباطباعث« بخوانمنبا»واستتدریسمسالاولینامسال
ودشمیایجادکالسدرشادیونشاطآنقدرگاهی.استشدهدانش آموزان

تمارممیثدبستان/میرمینا:آموزگار.استخوردهزنگ شویمنمیمتوجهکه

یلیخکهخصوصاپسرها.دارنددوستخیلیرالولوپیداستان هایبچه ها
ووندمی شساکتبسیارلولوپیداستان هایخواندنهنگامهستندشیطان
برحسینمولویدبستان/کیخاربابه:آموزگار.می کنندگوش

چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی



چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی

ازدهاستفاشیوهاین.استبودهموثربسیاربچه هاشادیوروحیهدرطرح
نایزیرااستشدهکودکانذهندردرسماندگاریباعثفعالیتوداستان
چهگر.نمی کنندکاریمنزلدرواستکالسدریادگیری شانتمامکودکان
معلم هابیشتر.استشدهساده ترآموزشکارولیشدهبیشترکتاب هاتعداد
دهندجامانبایدبیشتریکارکتاب هازیادحجمدلیلبهطرحاینمی کنندفکر
دبستان/خدریمجید:آموزگار.می شودراحت ترکارشانکهنمی دانندولی

لونکهروستای/ذی النورین

روزآنفردایازوگذاشتیملکسی بیرادانش آموزانازیکیاسمنمایشدر
/ریخدمجید:آموزگار.استسی بی لکاسمممی گویدمی پرسمکهرااسمش
لونکهروستای/ذی النوریندبستان

وقتی.رفتمبیرونکالسازوکردمکاربچه هابارا«...روزهروزروز»شعر
بقیهباراشعرداردمعلمیکماننددانش  آموزانازیکیشدممتوجهبرگشتم
مدیعلیمحمسعودشهیددبستان/فقیریمرتضی:آموزگار.می کندتمرین

چاهزردروستای/

یزهانگبودمدت ها.شدهبهترخودشروحیهبرنامهاینبامی گویدآموزگار
باهمخانهدربلکهمدرسهدرتنهانهحاالوبوددادهدستازراتدریس
/جانیمیرزازهرا:آموزگار.می کندکارالف باورزیوآواورزیخودشبچه های
زردچاهروستای/علیمحمدیمسعودشهیددبستان



بریلخطعالمتباهمراهبرجستهعروسک هایشکلبهراواک هامعلم
داپیواک هاازبهتریدرکنابیناوکم بینابچه هایکهاستکردهدرست
ولقنابینایان مطکم بینایانویژهمهردبستان/جهان تیغسمیه.کنند

ذهنیمشکالتداراینابینایان

تکرارهبنیازوهستندذهنیکم توانمنکالسبچه هایاین کهبهتوجهبا
میسرراتدریسروش هایدرتنوعبخوانمنباطرحدارند،زیادتمرینو

/ینیحسمرضیه.بودکنندهخستهبسیارقدیمیسیستم.استکرده
امیداستثناییدبستان

اممیمعلبیست سالهدورهایندردورهبهترین«بخوانمنبا»کارگاه های
یاربساستثناییبچه هایمورددر.آمدمکالسبهعشقولذتباوبوده
آموزشبهمجبوراستثناییمدارسمعلم هایزیرا.استاجراقابلخوب

ردهکهموارترراراهاین«بخوانمنبا»کههستندکتابازفراتروانفرادی
استثناییمدرسهآموزگارانازیکی.است

ازوباشمهداشتناشنوایانبرایتصویریکتاب هایکهبودممشتاقبسیار
.می کنمتشکرداده ایدنشانمابهراجدیدیوجذابروش هایاین که
ناشنواکودکانآموزگار

چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی



کارگاه هادومدوربرگزاری 
برای آموزگاران

1396دی ماه 



1396دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومدوربرگزاری 

(پیرنگ و توالی رخدادها)عناصر داستان، کارگاه 



دومبرگزاری دور
برای کارگاه ها
دی -آموزگاران
1396ماه 

نمایش ، ساخت عروسک دستشکی و صحنه نمایشکارگاه 



1396دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومبرگزاری دور

ی کنندآموزگاران به صورت گروهی یک کتاب باکیفیت را بررسی م



1396دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومبرگزاری دور

بلندخوانی و تکنیک های آنکارگاه 



و« آرش کمان دار»پرورش همراه با نمایش با حضور مسئوالن آموزش و « شادی را با من بخوان» نمایش فیلم 
آقای بریچی دانش آموزان مدرسه شهیدعالی، با اجرای « دویدمو دویدم »کتاب 



ل از دانش آموزان بازمانده از تحصی، یکی اسما
محور که در حال حاضر کتابدار کتابخانه کودک

ت اسشهید عالی دبستان روستای رادوچاهی 
با من بخوان و مسئولیندست اندرکاران از 

ایر آموزش و پرورش تقاضا کرد که اگر امکان د
ا حتمنیست، کردن دبیرستان در روستاها 

ست زیرا او فهمیده اکنند، کتابخانه تاسیس 
او حاال نیست، که همه چیز درس خواندن 

اد یکتاب ها چگونه زندگی کردن را در ال به الی 
.  گرفته است

...اسما، کتابدار نوجوان، در هفته ی بلندخوانی برای کودکان کتاب می خواند





“

”
زابل



همکاران 

مهتاب مقدم: مسئول پروژه

فرشته یوسفی، مهری صفایی:همکاران و آموزشگران پروژه

شرکت سازورسازه آذرستان:پشتیبان

1396شهریور :شروعزمان

تعداد کودکان
آموزگاران و 
مدارس

تحت پوشش

کودک900 نزدیک به 

آموزگار و مربی32

مدرسه 24

«  با من بخوان»برنامه ی 
منطقه زابلدر 

نگاهیک در 

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



کارگاه های برگزار شده

1396آبان ماه 5و 4: 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 

1396دی ماه 6و 5: 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

1396دی ماه 4-2: بازدید نخستهابازدید

کتاب ها، دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

1396ماه مهر: دور نخست
بسته ها و کتاب های آموزش خالق سواد پایه-عدد 286

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

ادبیات کودکانجلد کتاب540
یکتابخانه ی پارچه ای کالسو به همراه دستنامه و برگه های فعالیت

کیف کتاب برای پایه های دوم و سوم و چهارم 20جلد کتاب در قالب 560 
به همراه دستنامه و برگه های فعالیت

«  با من بخوان»برنامه ی 
منطقه زابلدر 

نگاهیک در 

کنونتا96از ابتدای سال تحصیلی 



«  انبا من بخو»امسال برای سومین سال متوالی برنامه ی 
نطقه ی در م، آذرستانسازور سازه شرکت با پشتیبانی مالی 
900 نزدیک به ، 96-95در سال تحصیلی . زابل حضور دارد

.تحت پوشش برنامه قرار گرفته اندمدرسه 24در کودک 

شادوندالهام : آموزگار/ هراتیدبستان شهید / هامون



نخست کارگاه هادوربرگزاری 
برای آموزگاران

1396آبان ماه 



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

آواورزی و الفباورزیکارگاه 
آموزگاران، نقش آواهای زبرزنجیری را در جمله ها 

.تمرین می کنند



1396آبان ماه -برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ریاضی آموز لولوپیکارگاه 



1396آبان ماه-برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ساخت انواع ماسک–نمایش کارگاه 



1396آبان ماه-برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

ساخت انواع عروسک نمایشی–نمایش کارگاه 



1396آبان ماه-برای آموزگاراننخست کارگاه هادوربرگزاری 

در پیوند با آموزش خالق سواد پایه–هنر و نمایش کارگاه 



تیغجهان مدرسه / پیریحسین آباد روستای /زهک



دو تن از ، 1396ماه دی ماه 4تا2روزهای  در 
ازدید ، نخستین ب«بخوانمن با »کارشناسان 

قطب های تحت پوشش در خود را از مدارس 
زابل، زهک، بنجار، نیمروز، )منطقه ی زابل 

طبق . آوردندبه عمل ( هامون، هیرمند
یکی از کارشناسان به هر روز برنامه ریزی 
رابط که کارشناس آموزشی همراه یک 
مدارس منطقه بود، از مربوطه منطقه ی 
آموزگاران و روند اجرای کردند و کار بازدید 

.قرار دادندارزیابی را مورد برنامه 



.تانواع وسایل آموزش خالق سواد پایه در گوشه کالس، که آموزگار بر اساس آموخته های کارگاه ساخته اس
عصمت گل  بیکی: آموزگار/ سیاسرشهید احمد دبستان /قربانکربالیی روستای /بنجار 



کودکان با انواع نمایش و فعالیت های خالق، آواها، الفبا و مفاهیم ریاضی را 
.می آموزند

گل  بیکیعصمت: آموزگار/ دبستان شهید احمد سیاسر/روستای کربالیی قربان/بنجار 



فضااای « بااا ماان بخااوان»
کااالس را دگرگااون کاارده 

.است



!دکتر الفبا، دکتر محبوب کودکان کالس
آذریانمحمد : آموزگار/ جرعبدالرحمن روستای /بنجار



آواها
سی بی لک 

و
ماسک های مختلف

...کودکان را فرا می خوانند

/مدرسه عترت/زابل

سیاسرشفیعی : آموزگار



صحنه نمایش کوچکی در کالس درس

یاسرشفیعی س: آموزگار/ مدرسه عترت/زابل



!خواندن چه لذت بخش است
سراوانیانیس : آموزگار/ مدرسه هجرت/زابل



...درختان هم مانند ما زنده هستند
/  روستای حسین آباد پیری/زهک

مدرسه جهان تیغ



به ایستگاه با من بخوان 
!خوش آمدید

/روستای حسین آباد پیری/زهک
مدرسه جهان تیغ



...در درسترس بودن و انس بیش تر با کتاب
مدرسه نجمه/ زهک 
مدرسه جهان تیغ/ روستای حسین آباد پیری/زهک



خمبریخانم : آموزگار/ لوتکآزادگان مدرسه /لوتک



کهخازهرا شیردل : آموزگار/ روستای خراشادی/ نیمروز



رگاه واک های نمدی الفبا که آموزگار عالقه مند، بر اساس آموخته های کا
.دور اول ساخته است

شجاعیخانم : آموزگار/ البنینام مدرسه / شهرک گلخانی/ نیمروز
نصیرآبادی

خانه سی بی لک-اجرای نمایش
منصورینسرین مشهدی : آموزگار/ کبریخدیجه مدرسه / نیمروز



سی بی لک، 
دوست آواها و کودکان 

بر دیوار مدرسه
...منتظر دانش آموزان است

شادوندالهام : آموزگار/ هراتیدبستان شهید / هامون



!ت، ت، ت! هستم« ت»من 

/  مدرسه شاهد معلم /هیرمند 

قادریفاطمه : آموزگار



در بازدیااد از ماادارس هااامون معاااون 
از آموزشاای اداره ی آمااوزش و پاارورش 

ا تاخواست « با من بخوان»کارشناسان 
نشسااتی درباااره ی روش هااای آمااوزش 

ل اوآموزگاران پایاه ی برای خالق به ویژه 
دی مااه در ساالن 4روز در . کننادبرگزار 

معلم ایان نشسات باا خانه ی همایش 
برگزارمعلم در پایه اول 60حضور حدود 

بااا ماان »شااد و ضاامن معرفاای برنامااه 
تقویاات ، درباااره ی  روش هااای «بخااوان

ویات بلنادخوانی در تقسوادپایه، تااثیر 
گفاتن، و شنیداری و ساخن مهارت های 

همه جانبااه ایاان طاارح در رشااد تاااثیر 
کودکااان صااحبت شااد و بااه سااواالت 

.آموزگاران پاس  داده شد

نشست روش های آموزش خالق در هامون



ارزیابی بازدید

برنامهدربلقسال هایازکهآموزگارانی.می شودارزیابیخوببهرومتوسطپیوسته اندبرنامهبهنخستسالبرایامسالکهآموزگارانیاغلبسطحبازدیدهادر
آموزگارانازندکیاتعداد.می گفتندسخنباالترپایه هایدردانش آموزانبربرنامهاینمثبتتاثیراتازآموزگاراناین.برخوردارندباالتریسطحازداشته اندحضور
.می شوندارزیابیضعیف

نیازشانورورتضبهبناهمچنین.بودندکردهاستفادهخوبیبهداشتهدرسی شانکتاب هایباتنگاتنگیارتباطکهالفباورزیبسته هایازآموزگاراناکثریت
.ندکلذت بخشوسهل تررایادگیریتوانستهالفباورزیشعرهایکهمی داشتنداظهارآموزگاران.بودندکردههمکاررانخودیوواژه نامهولولوپی،آواورزی،

.می دهندنشانزیادیعالقهسی بی لکونخودیداستانک هایبهدانش آموزان

تاثیرکودکانرییادگیبهبودنتیجهدروکالسمفرحوشادفضایایجاددرکارگاه هاکهداشتنداعتقادآناناغلبشده،انجامآموزگارانباکهمصاحبه هاییبهبنا
.آمدمیدراجرابهمدارسهمه یدرطرحاینکاشکهمی گفتندآموزگاران.می آیندکالسومدرسهبهشوقوعالقهبادانش آموزان.استداشتهزیادی

ه نفساعتماد بکهکودکانیشدهموجبداستان هاخواندنوشعرهااجرایطرح،اینکهبودندمعتقدآموزگاراناغلبمشاهداتیدفترهایومصاحبه هااساسبر
.بگذارندنمایشبهدخوازبیشتریمشارکتوبنشینندجلووبیایندمی نشستندکالستهدرقبالاگروشوندفعالبودند،کم حرفوخجالتیوداشتندکمتری

هستندداربرخورکالسدربهتریاحساسازکودکهموآموزگارهموشدهصمیمی ترطرحایناجرایباکودکانباخودشانرابطه یکهبودندنوشتهمعلم هااکثر
.استشدهبیش تردوهردریادگیریشوقو



 ه دانش آموزی ک. شیوه باعث شده کودکان به صداها حساس تر شونداین
ودی آواها تا حدتکرار لکنت زبان داشته و گاهی در تلفظ مشکل داشت با 

/  لوتکآزادگان مدرسه /روستای لوتک/هامون. شده استمشکل او برطرف 
خانم خمبری: آموزگار

 برای. می دهندنشان عکس العمل نسبت به آواهای اطرافشان فراگیران
عد در شنیده بود و روز برا در روستا صدای تراکتور بچه ها مثال روزی یکی از 
ذت اولین بار تدریس با این روش برایم بسیار لبرای . کالس عنوان کرد

/ وریمدرسه ام البنین منص/شهرک گلخانی/نیمروز. جذاب و خوشایند است
نصیرآبادیشجاعی طاهره : آموزگار

 دارم که قبالدانش آموز کم بینایی خوبی که دارم این است که خاطره ی
ر نمایش یا بلندخوانی داریم از همه جلوتهر بار ولی حاال نمی آمد نزدیک 

ش آموزان دانشده و شاد و لذت بخش این برنامه کالسم بسیار با . می نشیند
واژه ها یاد شعر نوشتن یاد می گیرند و در هنگام را به خوبی شعرها 
تانک ها داسو با عالقه به می کنند لولوپی را دنبال آن ها سرنوشت . می افتند
.دمی کننداستان تصور شخصیت های جای خود را و همیشه می دهند گوش 
بیکی گل عصمت : آموزگار/ قربانکربالیی روستای /بنجار

چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی



چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی

 گی و با توجه به جو فرهنکالس اکثرا بی سواد هستند بچه های مادر پدر و
با . می کنندسالگی ازدواج 15-14اغلب دخترها در سن حاکم براین روستا 

اد و تا حدودی سومی فهمند بخشی از مسائل زندگی را کتاب ها الاقل این 
/  بنجار.عبور کنندبتوانند پیش رو دشواری های و از می کنند زندگی کسب 

محمدآذریان: آموزگار/ جرعبدالرحمن مدرسه /عبداهللحاجی روستای 

 دو روز به آنها اعالم شد که دانش آموزان پس از این که بعضی از والدین
ودکان کاست اظهار داشتند که به همین دلیل تعطیل داریم و مدرسه کارگاه 

وست دمی کردند و می گفتند این مسئله خیلی ناراحت شده و حتی گریه از 
طی آن ها به محیکه کالس برای می دهد نشان این . به مدرسه بیاینددارند 

زنگ هایدر همچنین . می برندو از آن لذت تبدیل شده جذاب و خوشایند 
ا را و شعرهمی کنند آواهای حیوانات را در حیاط مدرسه تکرار بچه ها تفریح 

: آموزگار/مدرسه شهید عذباشی/زابل. هم در خانه و در مدرسه می خوانند
فرحناز یوسف زهی

 دو کودک در کالس دارم که لکنت زبان دارند و در جمع زیاد صحبت
اول. از آن ها خواستم که داستانی که می خوانم تکرار کنند. نمی کردند

نند و خجالت می کشیدند و اما تشویقشان کردم و کم کم دارند تعریف می ک
/  تکلوآزادگان مدرسه / روستای لوتک/ هامون. لکنت شان کمتر شده است

خانم خمبری: آموزگار



 د رسیذهن مان یک ایده با همکاری والدین به « بخوانمن با »برنامه برای
بچه هایآن هم ایجاد فضایی در حیاط مدرسه بنام ایستگاه مطالعه که 

هستند، « بخوانمن با »طرح تحت پوش فقط پایه اول که نه مدرسه 
و برای کتاب بخوانندمی شوند بتوانند در زنگ تفریح یا ورزش که خسته 

که کردیمفضایی درست فرسوده و بلوک و سیمان الستیک های همین از 
االتر کالس ببچه های خیلی مورد استقبال کودکان قرارگرفت و موجب شد 

در استفاده کنند و این امر باعث شد » بخوانمن با »کتاب های هم از 
مدرسه /زهک. درس هایی مانند امال و روان خوانی پیشرفت نشان دهند

دامن سبزخانم : مدیرمدرسه/ وحدتشهدای 

 قرمز ده ی پرنپدرم کتاب برای »: دارم که برایم تعریف کردکتابدار کودک یک
هم پدرم گفت من . هستمن هم خاطره ی را خواندم و پدرم گفت این 

پدرم . بخوانیخیلی سختی کشیدم ولی درس نخواندم و تو سعی کن درس 
پایه هایکودک کتابدار مدرسه هم هست و به کودکان این «.کارگر است

بچه هاکه کتابی »: این کودک می گوید. امانت می دهدباالتر هم کتاب 
ی که به بخاطر تفاوتبود، بودند المر بیش از بقیه کتاب ها به آن عالقه مند 

دامن سبزخانم : مدیر مدرسه/ وحدتشهدای مدرسه /زهک « .داشتبقیه 

چند خاطره و تجربه ی
به یادماندنی



کارگاه هادومبرگزاری دور
برای آموزگاران

1396دی ماه 



دومبرگزاری دور
برای کارگاه ها

آموزگاران
1396دی ماه 



1396دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومبرگزاری دور

 های آموزگاران پس از آشنایی با ویژگی
یک به صورت گروهیکتاب با کیفیت

یفت کتاب باکیفیت و یک کتاب بی ک
.را بررسی می کنند



1396دی ماه -برای آموزگارانکارگاه هادومبرگزاری دور

بلندخوانی و تکنیک های آنکارگاه 



...کتاب خانه های با من بخوان، راهکاری برای تضمین پایداری و استمرار برنامه در مناطق تحت پوشش هستند

«با من بخوان»کتاب خانه 
در زابل



یاراختدرکیف کتاب هایی،«بخوانمنبا»کتابخانه هایتشکیلچارچوبدرزابل،در«بخوانمنبا»پروژهازدیگریفازدر
اتادبیباکیفیتکتاب هایشاملکهراکتاب هاکیفاینآموزگاران.گرفتخواهدقرارچهارموسومودومپایه هایآموزگاران
درراآنابپیونددرفعالیت هایوبلندخوانینشست هایومی برندمدارسبهخودبااستچهارمتادومپایه هایبرایکودکان

.می آورنددراجرابهخوددرسکالس های

تاب هایکامانت دهیبرایپایگاهیعنوانبهوشدخواهدتجمیعکتاب خانهیکدرتحصیلیسالپایاندرکتاب هاکیفاین
.کردخواهدفعالیتبعدسال هایوتابستاندرباکیفیت

وارزیابیبهکارشناسانسفرهمیندرهمچنین.شودبرگزار1396ماهاسفنددرآموزشیکارگاه هایآموزگاراناینبرایاستقرار
.کرداهندخومشخصراکتابخانهمحلوپرداختخواهندزابلمنطقهمدارسدرکتابخانهاینبرپاییبرایمناسبمکانبررسی

در زابل« با من بخوان»کتابخانه 





«  با من بخوان»
برای سال سوم 

در مناطق زابل و زاهدان در سیستان و بلوچستان 
با پشتیبانی شرکت سازور سازه آذرستان 

و 
همراهی آموزگارانی که دل هاشان برای کودکان می تپد

با وجود همه محرومیت ها
...ندمی کوشد لحظاتی سرشار از خالقیت، لذت و یادگیری برای کودکان بیافری


