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آشناییبامرکز
و
برنامهپیشینهی

«بخوانمنبا»

اقعوتهرانغاردروازه–مولویمنطقهدرکهماندگارآوایتوانمندسازیمرکز
مرکزاین.استشدهتاسیسمادرانوکودکانشرایطتغییرهدفبااست
ودخترانمادران،مهارتهایارتقایوآموزشسوادآموزی،باداردتالش
باآنانتوانمندسازیودرآمدکسبوکاربرایخانوارسرپرستزنان

وخانهمشکالتبارویاروییدرراآنانالزم،شغلیواجتماعیمهارتهای
خودهمکاری93اردیبهشتاز«بخوانمنبا»برنامهی.کندیاریاجتماع

براجتماعیآسیبهایاثراتکاهشراستایدروآغازمرکزاینبارا
.استکردهاجرامرکزایندرراگوناگونیبرنامههاینوجوانانوکودکان

باوانیکتابخکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهکوششبه93بهاراز
آغازدکانکوبرایماندگارآوایتوانمندسازیمرکزدرپیشدبستانیکودکان

کهتبدسرپرسیاخانوارسرپرستزنانکودکان برایکهبودآنهدف.شد
در.شودبرگزارکتابخوانیبرنامهیهستند،خیاطیسرگرممرکزایندر

آموزشو«بخوانمنبابرنامه»مدارس،شدنتعطیلبا93تابستان
کالسودبستانپیشکودک،مهدسنیگروههایدرکودک۶6برایخالق
.آمددراجرابهدبستاندومواول

«بخوانمنبا»دیدهیآموزشمربیانازنفر6نیز،9۶سالتابستاندر
وبلندخوانینشستهایاجرایبهمرکزایندرحضورباروزسههفتهای
.پرداختندکودکانباکتابباپیونددرفعالیتهایانجام



در مرکز توانمندسازی آوای ماندگار آغاز شد« با من بخوان»فاز جدیدی از اجرای برنامه 1396در سال تحصیلی 



رانیبحشرایطبهتوجهباوماندگارآوایمدیرههیئتدرخواستبهبنا1396سالدر
اریبیکوفقراعتیاد،جملهاززیادیاجتماعیآسیبهایدرگیرکهتهرانازمحلهاین

برایکودکمحورکتابخانهراهاندازیبرایرابرنامهازدیگریفاز«بخوانمنبا»،است
درکتابخوانیترویجوادبیاتراهازآموزشبرنامههایاجرایوسنیگروههایهمه

.کردآغازمرکزاینپیشدبستانکالسهای

:بودزیرشرحبهبخشسهشاملبرنامهاین

مصطفیزادهمحمودآقایپشتیبانیبهکودکمحورکتابخانهراهاندازی

پژوهشیموسسهسویازبرنامهاجرایبرنظارتوآموزشیکارگاههایبرگزاری
کودکانادبیاتتاریخ

کالسهایدرکتابخوانیترویجوادبیاتراهازخالقآموزشبرنامههایاجرای
ارماندگآوایتوانمندسازیمرکزمسئولینپشتیبانیبامرکزپیشدبستان



برگزاریکارگاههایآموزشیوکارورزی

ویسازکهآموزشیکارگاههایدرگذشتهسالطولدرماندگارآوایتوانمندسازیمرکزسویازشدهمعرفیمربیان
.کردهاندشرکتاستشدهبرگزارکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهآموزشگرانوکارشناسان

گردیمربیانحضورباو«شهرریمحمودآبادآموزشیحمایتیخانه»محلدرمشترکطوربهکارگاههااینازشماری
رگزاریببهکه،«بخوانمنباخانه»محلدرنیزکارگاههاازتعدادیوشدهبرگزار«بخوانمنبا»پوششتحتمراکز

.شدهانداجرادارد،اختصاصکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهکارگاههای

آمورشیحمایتیخانهدرمدتیمرکز،ایندربرنامهاجرایشروعازپیشماندگارآوایتوامندسازیمرکزمربیان
ازدباغفرشتهخانمنظارتتحتاست،تهرانحاشیهیدر«بخوانمنبا»موفقمراکزازکهشهرری،محمودآباد
وآموزشدرراکارگاههاآموختههایعملیشکلبهوپرداختندکارورزیبه«بخوانمنبا»تجربهیباکارشناسان
.گرفتندکاربهکودکانباکتابخوانی



عناوینوموضوعهای
کارگاهها

باکیفیتکتابهایوکودکادبیاتباآشناییکارگاه

تصویرخوانیوکودکانکتابهایدرتصویرباآشنایی

داستانعناصرباآشناییکارگاه

کتابخوانینشستهایبرگزاریوساماندهیوبلندخوانی،شیوههایکارگاه

حنه،صپشتصحنه،عروسک،ساخت)کتابخوانیباپیونددرنمایشوهنرکارگاه
(نمایشاجرایوماسک

مربیقشنسواد،ازغنیفضایوکودکمحورکتابخانهباآشنایی)کتابخانههاکارگاه
(سادهشیوهبهکتابهاسازماندهیوترویجگریکعنوانبهکتابداریا

روشهای:پایهسوادخالقآموزشهایکارگاهسریاز)الفباورزیوآواورزیکارگاه
انکودککردنآمادهوبازی،وموسیقیشعر،داستان،راهازالفباوآواهاآموزشخالق
(نوشتنوخواندندورهیبرای

باکار:پایهسوادخالقآموزشهایکارگاهسریاز)ریاضیخالقآموزشکارگاه
وغیرمستقیمروشهای،"یک+لولوپی"و"صفر+لولوپی"آموزریاضیبستههای

(زیباوموسیقیشعر،داستان،راهازریاضیمفاهیمواندیشهورزیشیوههایجذاب





راهاندازیکتابخانهکودکمحورآوایماندگار

رایبماندگارآوایتوانمندسازیمرکزمسئوالنآنکهازپس
اینانساختمدومطبقهیدررابزرگیاتاقکتابخانهتاسیس

نکارشناسادادند،قرار«بخوانمنبا»گروهاختیاردرمرکز
صولااساسبر«بخوانمنبا»کتابخانههایفضاسازیگروه

جذاب،فضاییکودکمحور،کتابخانههایاستانداردهایو
.کردندطراحیکودکانبرایآموزندهحالعیندروراحت



در حال آماده سازی کتابخانه« با من بخوان»همکاران 



کتابخانه در حال آماده سازی



جلددستنامه100کتابباکیفیتوبیشازجلد1100ازبیشکتابخانهدراین
.برگههایفعالیتقراردارندبههمراه



چهویژگیهاییدارد؟« بامنبخوان»کتابخانه

ههایبرناممنابعتأمینبرایاستپایگاهیوپویاوفعالکتابخانهای«بخوانمنبا»کودکمحورکتابخانهی
ویقتشخواندنبهراکودکانآنبرنامههایواجزاءهمهیکهمکانیدرکودکانحضوربرایفرصتیوکتابخوانی

.دهندپرورشآندرراخویشتخیلوخالقیتمیتوانندکودکانومیبخشدشادیوآرامشآنهابهمیکند،

دارایاستکتابخانهایبلکه.نیستفردیمطالعهیوکتابنگهداریبرایمکانیتنها«بخوانمنبا»کتابخانهی
آندرهاکتابباپیونددرفعالیتهایوبلندخوانینشستهایکهآموزشدیدهکتابدارانوباکیفیتکتابهای

انههاکتابخگونهایندر.سوادازسرشارفضایدارایوکودکانرغبتهمترازاستکتابخانهایمیپذیرد،صورت
.استشدهتوجهکودکحقوقونیازهابهودارندقرارکودکاندیدمعرضدرودسترسدرهموارهکتابها

انجامسادهروشهایبهفنیخدمات.میگیردقرارتوجهموردکتاببودندسترسدرکتابهاسازماندهیدر
ازاستفاده.میشوندطبقهبندیرنگیبرچسبهایازاستفادهباگونه،وسناساسبرکتابها.میشود

.میکندکمککتابسنیگروهوموضوعآسانشناختدرکودکانبهرنگیبرچسبهای

!کتابخانهآوایماندگارازاینگونهکتابخانههاست





.گروههایسنیمیتوانندبهاینکتابخانهزیبامراجعهکنندوازخدماتآنبهرهمندشونددرهمهیونوجوانانمحلکودکان
.  عضوداردوبهتدریجاعضایآندرحالافزایشاست110حالحاضراینکتابخانهحدوددر



ونهمچنیناینکتابخانهاکن
هرصبحوبعدازظدوشیفتدر

40بیشازآموزشمحل
واستکودکپیشدبستان

ایندیدهیآموزشمربیان
نمرکزبهاجرایبرنامهبرایای

گروهسنیمشغولندو
آموزشهایخودرادرمقطع

کردبراساسرویپیشدبستان
دروآموزشخالقسوادپایه
یشپیوندباادبیاتکودکانپ

.  میبرند



شناخت و آگاهی درباره ی احساس ها از 
درک کودکان با . استمهارت های اجتماعی 

بی می توانند واکنش مناساحساس های گوناگون 
.  داشته باشند و خود را به درستی بروز دهند

و « احساس های خرگوشی»مجموعه کتاب های 
ی، با آن و گفت وگوی گروهفعالیت های در پیوند

کودکان را در شناخت احساس های خود و دیگران 
.یاری می دهد( مانند شادی، غم، ترس و خشم)



نصیریمنیژه،جوزیفریده:مربیان-97/6/14-شنبهچهار:تاریخ

نفر1۶عصرنوبت-نفر12صبحنوبت:کودکانتعداد-دبستانپیش:مقطع

ترسوکوچولویخرگوش:کتابنام

گوشخرکهنمیدانستکودکانازکدامهیچ.کردیمسوالخرگوشچهرهیحالتدربارهیودادیمنشانکودکانبهراکتابجلدرویآغازدر
.استترسیدهچیزیازاوکهدادیمتوضیحآنهابهاست،شدهناراحتخرگوشکهگفتندبعضیاست؛ترسیده

ازکوچولوخرگوشمپرسیدیمثالبرایپرداختیمداستانمتندربارهیپاسخوپرسشبهبلندخوانیازپسوکردیمبلندخوانیراکتابسپس
...وهیوالتاریکی،،عنکبوتاز:دادندپاسخکودکانمیترسید؟چیزهاییچه

:گفتدیگری.میترسممیشودخاموشالمپوقتیمن:گفتآنهاازیکی،میترسندچیزهاییچهازخودشانکهپرسیدیمکودکانازبعد
.میترسمجنازمن:گفتیکیو.میترسممیکنددستگیرراآدمهاکهپلیسمامورازمن

باشند؟هترسیدخیلیچیریازکهمیآیدیادشانآیاپرسیدیمآنهااز.دادیمربطکودکانتجربههایوخاطراتبهراداستانموضوعسپس
تویومیگرفترابچههادزدیککهدیدمترسناکخوابیکمنباریک:کهکردتعریفیکی.آوردندیادبهترسیدنازخاطراتیکودکان
.کردمفراراودستازمنومیبردخودباومیانداختگاریاش

نوبتدروکننددرستخمیربامیترسندآنازکهراچیزهاییکهخواستیمآنهاازودادیمبازیخمیرکودکانبهصبحنوبتفعالیتبرای
.کنندنقاشیمیترسندآنهاازکهراچیزهاییتادادیمسفیدبرگهآنهابههمعصر

مربیانازگزارشهاینمونهای



کودکان همراه با 
گ رنگارنفیل «  المر»

داستان  به اهمیت 
د تفاوت ها پی می برن

و اعتماد به نفس 
خود را تقویت 

.می کنند



نی تقویت مهارت های دست ورزی کودکان در فعالیت های در پیوند با بلندخوا



فعالیت های 
و قورباغه»کتاب 

«گنج



ساختماسکشخصیتهایکتابهاتوسطکودکان



ت کودکان با الهام از شخصی
شخصیت )کاکاکالغه 

(داستانک های الفباورزی
با کمک مربیان کالغ های 

ا کوچکی ساخته اند و آن ها ر
روی شاخه های درختان 

.می نشانند



یفعالیت کتاب آموزش خالق ریاض-ساخت اشکال هندسی با طناب 



چرخ »پس از خواندن داستانک 
مربیانآواورزی، از کتاب « خیاطی

ارگاه کودکان را به طبقه پایین و ک
خیاطی آوای ماندگار بردند تا 

.  ندچرخ را بشنوند و تکرار کنآوای 

و بانوان زیادی دراین مادران 
کارگاه ها به کار و درآمدزایی برای

.مشغول اندخانواده 

پیوند دادن یادگیری با زندگی
و ی کودکان تاثیر زیادی در ماندگار 

.دارددرک کامل آموخته ها



فعالیت های خالق هنری  بخش 
مهمی از فعالیت های پس از 

.  بلندخوانی است



(پرنده ای اهل استرالیا و دوست کاکاکالغه در کتاب الفباورزی)ای مثل ایمو 

...ای مثل ایران

...  ایران، کویر، دریا و رشته کوه های بلندی دارد



«  وچکپیکو جادوگر ک»بلندخوانی کتاب 
.سال13-10برای کودکان گروه سنی 

«  جادوگر کوچک»هر کدام از کودکان 
آیا این جادوگر . خود را ساخته اند

ا شگفت انگیز قرار است آرزوهای آنان ر
؟برآورده کند



بلندخوانیبامادراننشستهای

درهکمادرانیوزنانبرایبلندخوانینشستهایباریکهفتهایاستقرارماندگارآوایمسئالنباهماهنگیبا
بههعالقایجادوبانواناینروحیهیبهبودبهمیتواندنشستهااین.شودبرگزارهستندکاربهمشغولمرکز

«بخوانمنبا»برنامهیودارندحضورهمنوجواندخترانازتعدادینشستهاایندر.رساندیاریکتابخوانی
یگردکودکانبرایوشوندتبدیلحرفهایبلندخوانهایبهخوددختراناینتدریجبهراهاینازکهاستامیدوار

تقویتکتاب،هبآنانعالقهمندکردننوجوانان،وکودکانغیرمستقیمآموزشبرایروشبهتریناین.کنندکتابخوانی
.استگرفتهقرارمادراناستقبالموردپیشنهاداین.استماندگارآوایآتینیروهایآموزشوسواد



انتخاب کتاب مناسب و 
 ی بلندخوانی آن در جمع، زمینه
خوبی برای بحث، گفت وگو و

.تبادل نظر فراهم می کند



ارزیابیبرنامهودستاوردها

شماری.ندنبودبهرهمندسیستماتیکیآموزشیبرنامهیازمرکزاینکودکان،«بخوانمنبا»برنامهیاجرایازپیش
مربیاننزدپیشدبستانیامهدکالسهایدرومیآوردندهمراهراخودکودکماندگارآوایدرشاغلمادراناز

ردنکسرگرمبرایصرفایامیخواندندکودکانبرایراکتابییاقصهخودتوانحددرهممربیانومیگذاشتند
و«بخوانمنبا»برنامهاجرایبااما.میپرداختندکاردستیونقاشیبهخاصیبرنامهیوهدفبدونکودکان
ویکردروبرنامهباسیستماتیک،شکلبهخالق،آموزشاصولاساسبرکودکانیادگیریاینکمربیان،آموزش
.میشودانجامویژهای

گفتاروتاررفشیوهیدرکهآمدهبوجودمثبتیتغییراتیادگیری،وکودکبهنسبتمربیانبینشونگاهنوعدر
.استمشخصکودکبهنسبتمربیان

وبلندخوانیولولوپیالفباورزی،آواورزی،پکیجهایباکودکانآموزشوشیفتدودرپیشدبستانیکالستشکیل
واردکالسبهشوقباوعالقهباکودکان.استداشتهخوبیتأثیرکودکانرشددرکتابهاباپیونددرفعالیتهای

.میشوند
داشتهاندخوبیرشدخالقکارهایودستورزیدرکودکان.



ندمیدهنشانواکنشوفراگوشخوبیبهآواهایاصداهابهوشدهحساسشنیدنبهنسبتکودکانگوش.
بهودکانکازبسیاریپیشتر.داشتهاندخوبیبسیاررشدخوانیشعردروگرفتهاندیادخوبیبهرا(حروف)واکها
لکنتدککودو.استشدهکمتربسیارمشکلاینکهمیکردندتلفظغلطراواژههاازبسیاریبودنزبانهدودلیل
ازسپکودکدواینخانواده.میدهداختصاصآنهابهبیشتریوقتمربیوشدهاندشناساییکهداشتندزبان

.کنندمراجعهدرمانگفتاربهکهشدهاندقانعبسیارصحبتهای
امانتکتابزروهرپیشدبستانکودکاناغلب.استشدهبیشتربسیارکتابخوانیوکتاببهکودکانعالقمندی

تابکامانتفهرستکارت.بخوانندبرایشانراآنکهمیخواهندآنهاازباشندسوادباپدریامادراگرومیگیرند
.استشدهپرصفحهچندینباکودکانازبسیاری

فعالاربسینظراظهاروبیانقدرتنظراز.کردهاندرشدخودسالهایوسنهمباارتباطگیریوتعامالتدرکودکان
شدهاند

شونتخموردروزهرآنانازبسیاریوهستندجامعهآسیبپذیرقشرازکودکانبیشتراینکهدلیلبهنهایت،در
هکردفراهمآنانبرایراآرامشبخشیساعات«بخوانمنبا»کالسهایمیگیرندقراراجتماعیمحیطوخانواده
.است

ارزیابیبرنامهودستاوردها



« انبا من بخو»خود را در آینه کتاب ها می یابیم و همگام با برنامه ی 
...به سوی آینده روشن تر گام بر می داریم 


