
»همه  کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند!«

با من بخوان
با من 
بخوان

»با من بخوان« برنامه ای برای ترویج کتاب خوانی برای همه کودکان

به ویژه کودکان محروم و در بحران و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است.

این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اجرا می شود.

با من بخوان و آموزش خالق از راه ادبیات از سال 1387 به شکل آزمایشی

از حاشیه شهر تهران آغاز و اکنون در 19 استان ایران فعالیت دارد

و تاکنون بیش از 80 هزار کودک تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند

و نزدیک به 4000 مربی، آموزگار و کتابدار

با شرکت در کارگاه های آموزشی گوناگون مهارت های الزم را کسب کرده اند.

www.khanak.org :سایت برنامه با من بخوان
شماره تلفن: 98-21-88716442+

khanak.org@gmail.com :ایمیل



»با من بخوان« برنامه ای برای ترویج کتاب خوانی برای 

همه کودکان به ویژه کودکان محروم و در بحران، کودکان 

نظر  زیر  برنامه  این  است.  بدسرپرست  و  بی سرپرست 

اجرا می شود.  ادبیات کودکان  تاریخ  موسسه پژوهشی 

»با من بخوان« و آموزش خالق از راه ادبیات کودکان از 

سال 1387 به شکل آزمایشی از حاشیه شهر تهران نزدیک 

به کوره پزخانه های محمودآباد شهرری آغاز شد و اکنون 

در شماری از مراکز آموزشی و فرهنگی در 19 استان ایران 

فعالیت دارد و بیش از 80 هزار کودک زیر پوشش برنامه 

قرار گرفته و نزدیک به 4000 مربی، آموزگار و کتابدار با 

شرکت در کارگاه های آموزشی گوناگون مهارت های الزم 

را کسب کرده اند. 

»با من بخوان« به سبب دستاوردهای چشم گیر خود 

در سال 95 )2016( جایزه ایبی-آساهی، جایزه بین المللی 

ترویج کتاب خوانی را از دفتر بین المللی کتاب برای نسل 

جوان دریافت کرد و اکنون سه دوره است که از سوی 

آلما )جایزه  نامزد جایزه  چندین نهاد ملی و بین المللی 

یادبود آسترید لیندگرن( شده است.

پایه رساندن کتاب های مناسب و  بر  »با من بخوان« 

باکیفیت به دست همه کودکان بنا شده است، به ویژه 

از  این گونه  به  زندگی  معمول  وضعیت  در  که  کودکانی 

کودکان  گزاره محوری »همه  ندارند.  کتاب ها دسترسی 

حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند« در سرلوحه این 

برنامه قرار دارد.

بــا من 
ن  ا بخــو

چیسـت؟

نقش بازی کودکان پس از بلندخوانی کتاب در کالس، زابل

سهیم شدن کتاب با کودکان در یک کتابخانه کوچک،
روستای گورانکش چابهار

با من بخوان در یک چادر عشایری پیرامون زاهدان

شدن  سهیم  و  پایه  سواد  تقویت  بر  بخوان«  من  »با 

کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی، گفت وگو 

با  هم زمان  تا  دارد  تمرکز  کتاب  با  پیوند  در  نمایش  و 

و  ذهن  بر  ژرف تری  تأثیر  خواندن  شوق  و  لذت  ایجاد 

جان کودکان بگذارد. این برنامه بر اساس این رویکرد، 

افزون بر گزینش آگاهانه کتاب های مناسب و باکیفیت 

برگزاری  با  می کوشد  کودکان،  دست  به  آن  رساندن  و 

زمینه  در  را  آموزگاران  و  مربیان  گوناگون،  کارگاه های 

بلندخوانی و فعالیت های در پیوند با آن توان مند کند.

برنامه »با من بخوان« در مناطق مختلفی که کودکان 

داشته  باکیفیت  کتاب های  به  نیاز  بحران  در  و  محروم 

باشند، از سوی نیکوکاران پشتیبانی می شود.
شوسف، نهبندان، خراسان جنوبی

کارگاه آواورزی  و الف باورزی در تهران



هدف های برنامه
 شناساندن روش های آموزش خالق از راه 

ادبیات کودکان به عنوان روشی منحصر به فرد در 

تقویت سواد پایه
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 ترویج مهارت ها و ارزش های زندگی و 
ارزش های زیست محیطی
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 باال بردن سطح آگاهی خانواده ها درباره نقش 
کلیدی کتاب خوانی در رشد همه جانبه کودک از 

دوره نوزادی تا جوانی
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 ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در خانه، 
مدرسه و جامعه به ویژه در مناطق کم برخوردار
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مأموریت های برنامه
 توان مندسازی مربیان، آموزگاران و 

عالقه مندان در زمینه دانش پایه ادبیات کودکان و 

مهارت های بلندخوانی و فعالیت های هنری

 استفاده از روش بلندخوانی به عنوان یکی از 
موثرترین راه های ترویج خواندن

 همراه کردن فعالیت های خالق ادبی و هنری 
با کتاب خوانی

 راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 
با من بخوان در روستا یا شهر، کالس یا مدرسه با 

کتاب های باکیفیت 

 ایجاد فضاهای سرشار از سواد و ادبیات در 
خانه، کالس یا کتاب خانه
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کتاب خانه کودک محور صدرالواعظین، خوانسار



زیرساخت های

1 شناسایی کتاب های باکیفیت 
و بررسی پیوسته این گونه کتاب ها و 

ثبت در بانک اطالعاتی برای استفاده در برنامه 

»با من بخوان«.

2 شناسایی مربیان، آموزگاران و کتابداران عالقه مند در مناطق 
محروم برای همکاری با این برنامه.

3 انتشار کتاب های باکیفیت کودکان برای همه گروه های سنی از سوی 
انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ویژه این برنامه.

4 پژوهش، تدوین و انتشار مواد آموزش خالق، آثار مرجع درباره ادبیات 
کودکان و دست نامه های فعالیت در پیوند با کتاب.

5 تولید افزارهای ویژه برای برنامه »با من بخوان« هم چون 
کتاب خانه های برزنتی، پرده های نمایش و هر آن چه در 

برنامه نیاز باشد.

6 طراحی و فضاسازی 
کتاب خانه های کودک محور 

»با من بخوان«.
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 اجرای برنامه در آموزشگاه های مناطق محروم
 اجرای برنامه برای کودکان در بحران همچون 

کودکان مناطق زلزله زده و کودکان بی سرپرست یا 

بدسرپرست

 راه اندازی کتاب خانه های کودک محور
 گسترش فرهنگ کتاب خوانی در خانواده ها با 
تکیه بر آموزش گروه های مادر و کودک )نوزاد، نوپا 

تا پیش دبستان(

فعــالیت

روستای ذکری، درمیان، خراسان جنوبی

بلندخوانی کتابدار نوجوان یک کتاب خانه کوچک
برای کودکان روستای رادوچاهی، عشایر زاهدان



  مراکز حمایتی در حاشیه

کالن شهرهای تهران و اصفهان

»با من بخوان« در منطقه محمود آباد شهرری با انجمن 

شهرری  محمود آباد  آموزشی  حمایتی  خانه  و  پویش 

کودک،  مهد  کالس های  و  دارد  همکاری  )شکوفان( 

پیش دبستانی و کتاب خانه کودک و نوجوان این دو مرکز 

به روش »با من بخوان« کار و فعالیت دارند. کتاب خانه 

کودک   300 از  بیش  محمود آباد  آموزشی  حمایتی  خانه 

پویش  به  وابسته  اشرف آباد  کتاب خانه-کانکس  و 

نزدیک به 600 عضو دارد و هر روز از این کتاب خانه ها، 

برای  و  برده  پیرامون  مدرسه های  به  کتاب هایی  کوله 

دانش آموزان کتاب خوانده می شود. 

و  مادر  گروه  چندین  شهرری  محمود آباد  در  تاکنون 

پوشش  زیر  سال  یک  مدت  به  گروه  هر  و  نوپا  نوزاد/ 

بار  یک  ماه  سه  هر  آموزش،  بر  عالوه  و  بوده اند  برنامه 

برنامه  این  است.  اهدا شده  آن ها  به  کتاب  کیسه  یک 

در »کانون نوید زندگی کوشا« در منطقه بهارستان نیز در 

حال اجراست. برای پایداری تاثیرات این طرح گروه های 

مادر و کودک نیز تشکیل شده است تا کودکان از دو تا 

پنج سال در کنار مادران خود آموزش ببینند.

»با من بخوان« تاکنون با شماری از مراکز کودکان کار و 

خانه های کودک در جنوب تهران همکاری داشته است و 

هم اکنون این همکاری در شماری از این مراکز هم چون 

آوای  توانمندسازی  »مرکز  کوشا«،  زندگی  نوید  »کانون 

ماندگار« و »مرکز مهر و ماه« فرحزاد ادامه دارد.
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»با من بخوان«
از  )سپاهان(  اصفهان«  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  دوستداران  »انجمن 

سال 91 همکاری خود را با برنامه »با من بخوان« آغاز کرده است و تا کنون 

این برنامه را در پنج محله اصفهان برای کودکان در سه گروه سنی مهد کودک، 

پیش دبستان و دبستان و گروه های مادر و نوزاد/ نوپا و کودکان بازمانده از 

تحصیل به اجرا درآورده است.

 کارگاه ماریت تورن کویست تصویرگر هلندی برای کودکان منطقه حصه، اصفهان



کودکان کارگران فصلی کوره پزخانه های محمودآباد، شهرری تهران



 کتاب خانه کودک و نوجوان 

در یک کارخانه

سازه  سازور  شرکت  مالی  پشتیبانی  با   1۳9۳ پاییز  از 

خانواده های  برای  بخوان«  من  »با  برنامه  آذرستان 

کارگری این کارخانه به اجرا درآمده است. در حال حاضر  

حدود 300 خانواده عضو کتاب خانه کارخانه سازور سازه 

نوجوان  و  کودک   350 به  نزدیک  که  هستند  آذرستان 

پذیرای  روز  هر  کتاب خانه  می دهد.  قرار  پوشش  زیر  را 

فرزندان شان  و  خود  برای  عالقه،  با  که  است  پدرانی 

کتاب به امانت می برند. کتابداری آموزش دیده زیر نظر 

کارشناسان »با من بخوان« هر روز آماده پاسخ گویی و 

است. مراجعه کنندگان  راهنمایی 
کتاب خانه کارخانه سازور سازه آذرستان

 آموزشگاه های 

مناطق محروم

 کودکان دوزبانه

سیستان و بلوچستان

سیستان  استان های  در  تاکنون  برنامه  این 

کرمان،  فارس،  جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و 

گیالن  مازندران،  قزوین،  کرمانشاه،  لرستان، 

بیش  برای  تهران  پیرامون  روستاهای  و 

از 50 هزار دانش آموز به اجرا درآمده 

است.

برنامه »با من بخوان« در استان سیستان و بلوچستان کوشیده است از 

راه تقویت سواد پایه از راه ادبیات، به کودکان دوزبانه این استان محروم یاری 

رساند. زابل، زاهدان و ایرانشهر، قطب نیک شهر شامل چهار شهرستان نیک شهرلاير 

قصر قند، فنوج و بنت، چابهار، کنارک و سراوان از مناطق زیر پوشش »با من بخوان« در این 

استان هستند که از سال 94 تا کنون به گفته مسئولین به موفقیت های چشم گیر آموزشی دست 

یافته اند و از میزان اختالالت یادگیری کودکان دوزبانه کاسته شده است. 
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 شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها

سه  در  »با من بخوان«  امروز  به  تا   1393 سال  از 

شیرخوارگاه آمنه، حضرت رقیه و شیرخوارگاه ترکمانی با 

کودکان صفر تا هفت سال کار کرده است و با تکیه بر 

بسته های آموزش خالق سوادپایه )اشاره ورزی، آواورزی 

و الف باورزی( و برگزاری هفتگی نشست های بلندخوانی 

توانسته تغییرات چشم گیری در رشد زبانی، اجتماعی و 

بیاورد. به وجود  کودکان  این  عاطفی 
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»با من بخوان« با هدف رساندن کتاب های 

باکیفیت به دست کودکان بیمار در جهت باال 

در  تاکنون  آن ها  زندگی  کیفی  سطح  بردن 

چند مرکز درمانی به اجرا درآمده است.

 از تابستان 1392، با آموزش روان شناسان 
محک،   بیمارستان  داوطلب  نیروهای  و 

در  بیماری های سرطانی  با  درگیر  800 کودک 

قرار  »با من بخوان«  پوشش  زیر  مرکز  این 

گرفتند.

 از پاییز 1393 با همکاری انجمن شاه پری 
در  بلوچستان  و  سیستان  زنان  یاری گران 

کودک   300 زاهدان،  علی اصغر  بیمارستان 

به تاالسمی و  تا 16 ساله مبتال  و نوجوان 3 

پیوستند.  برنامه  این  به  هموفیلی 

انجمن  همکاری  با  نیز   1395 سال  از   
تبریز  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت 

برای  بلندخوانی  نشست های  )تسکین( 

کودکان مبتال به سرطان بیمارستانی در تبریز 

اجرا می شود. 

 کودکان بیمار

انجمن حمایت از کودکان مبتال به سرطان تبریز )تسکین(



 کودکان مناطق زلزله زده

پس از رخ داد زلزله در 21 آبان ماه 1۳96 در استان 

کرمانشاه، کارشناسان و هم یاران »با من بخوان« 

و  شتافتند  زلزله زده  مناطق  کودکان  یاری  به 

در  7 کانکس  برپایی  با  تاکنون  زمان  آن  از 

سر پل ذهاب، ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود و 

روستای دستک علیا و یک کتاب خانه آموزشگاهی 

کودکان  به  کتاب درمانی  راه  از  قصر شیرین  در 

رسانده اند. یاری  آسیب دیده 

در چارچوب این برنامه تاکنون هزاران جلد کتاب 

باکیفیت به منطقه فرستاده شده است که بخشی 

از این کتاب ها در کتاب خانه هایی که در کانکس ها 

راه اندازی شده اند، قرار داده شده و بخشی دیگر 

اختیار  در  کتاب  کیسه های  و  کیف ها  صورت  به 

و  روستاها  در  تا  گرفته اند  قرار  بومی  داوطلبان 

آسیب دیده  کودکان  برای  پیرامون  منطقه های 

کنند. بلندخوانی 

رعایت با  زیبا،  و  آرام بخش  فضاهایی   ایجاد 

 تمامی حقوق کودک و تربیت کتابداران و ترویج گران

»با من بخوان«  دستاوردهای  جمله  از  داوطلب 

برای  مناسبی  الگوهای  که  است  منطقه  این  در 

همگان به هنگام یاری رسانی به کودکان در شرایط 

به  طبیعی  بالیای  دیگر  یا  زلزله  همچون  بحران 
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 سفیران »با من بخوان«

در  برنامه  گسترش  و  پایداری  جهت  »با من بخوان« 

طول فعالیت های خود مربیان و آموزگارانی را به عنوان 

می دهد.  آموزش  منطقه  در  »با من بخوان«  سفیر 

به  مناطق  پرورش  و  آموزش  سوی  از  که  سفیران  این 

رسمیت شناخته می شوند، می توانند کارگاه های آموزشی 

»با من بخوان« را در روستاها و شهرهای پیرامون محل 

کیسه کتاب هایی  با  و همزمان  کنند  برگزار  زندگی خود 

که به آن ها داده می شود، کتاب های مورد نیاز آموزگاران 

عالقه مند را در دسترس آن ها قرار دهند.

مناطق  در  »با من بخوان«  سفیران  حاضر  حال  در 

و  سیستان  و  جنوبی  خراسان  استان های  گوناگون 

ایرانشهر،  سراوان،  زاهدان،  عشایر  میان  در  بلوچستان 

هستند. برنامه  ترویج  مشغول  فنوج  و  زابل 

برنامه ها و 
فعالیت های

دیگر

 جایزه جبارباغچه بان،

همزاد سیمرغ

در 19 اردیبهشت 1395، زادروز جبار باغچه بان، موسسه 

جایزه  کار  به  آغاز  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی 

»جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ« را با پشتیبانی »شرکت 

عمران آذرستان« اعالم کرد. در این مسابقه که هر دو سال 

یک بار در هفته کتاب خوانی در آبان ماه برگزار می شود 

»با من بخوان«  برنامه  خالق  آموزگاران - مروجان 

تشویق و تقدیر می شوند. برگزیدگان به عنوان سفیران 

گسترش  در  ایران  مختلف  نقاط  در  »با من بخوان« 

داشت. خواهند  بسزایی  سهم  برنامه 

مراسم اهدای جایزه جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ
در دومین همایش ساالنه با من بخوان، سال 1397



چگونه می توانیم
به گسترش برنامه »با من بخوان«

یاری رسانیم؟ 
افراد، شرکت ها و سازمان ها می توانند به شیوه های زیر 

به برنامه »با من بخوان« یاری رسانند:

 تأمین هزینه  اجرای برنامه  »با من بخوان« در یک 
یا چند مدرسه در مناطق محروم

کالسی  کوچک  کتاب خانه  یک  هزینه های  شامل 

مختلف  سنی  گروه های  برای  باکیفیت  کتاب های  از 

آموزگاران،  و  مربیان  برای  آموزشی  کارگاه های  کودکان، 

سال یک  مدت  به  برنامه  ارزیابی  و  نظارت 

 تأمین هزینه  راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 
»با من بخوان« در مناطق محروم

شامل تجهیز و راه اندازی کتاب خانه  »با من بخوان« در 

اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ در یک منطقه

 کمپین یک کالس - یک آموزگار - یک کتاب خانه
در این کمپین افراد و سازمان ها می توانند پشتیبان مالی 

یک یا چند کالس شوند تا برنامه »با من بخوان« در آن ها 

اجرا شود. برای اجرای »با من بخوان« در یک کالس، باید 

هم مربی یا آموزگار آموزش ببیند و هم یک کتاب خانه 

کالسی با کتاب های باکیفیت در دسترس کودکان گذاشته 

شود تا آموزگار نشست های بلندخوانی و فعالیت های در 

پیوند را با آموزش هایی که دیده است، اجرا کند. 

برای این منظور از آموزگاران و مربیان مناطق محروم 

که حاضر به اجرای داوطلبانه این برنامه در کالس های 

بپیوندند.  کمپین  این  به  می شود  دعوت  باشند  خود 

و  می شود  اعالم  پشتیبان ها  به  کالس ها  مشخصات 

یا  از سال  نیمی  برای  را  یا چند کالس  پشتیبان ها یک 

می کنند. مالی  پشتیبانی  سال  یک 

کالس درس در روستایی در خراسان جنوبی

کتابخانه-کانکس، ثالث باباجانی، کرمانشاه

کتابخانه کالسی در یک کانکس-مدرسه، عشایر لرستان

منطقه زلزله زده ریجاب، کرمانشاه


