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با من بخوان در لرستان

داوطلبمربی22سالایندر.کردآغازکوهدشتشهرستاندرو1393-94تحصیلیسالازرالرستاناستاندرخودکاربخوانمنبا

پرورشوآموزشکودکان،برآنتاثیراتمشاهده یوبرنامهشدنشناختهبا.کردنداجرادانش آموز1300ازبیشبرایرابخوانمنبا

واردبخوانمنبابرنامه یترتیببدینوکرداعالمراخودآمادگیمدرسه هاکالس هایدررسمیصورتبهبرنامهاجرایبرای

.استدادهقرارخودپوششزیررامنطقهایندردانش آموز4000ازبیشکنونتاوشدلرستانعشایریمدرسه های



.ردادامه پیدا کبا من بخوان در این منطقه با پشتیبانی بنیاد یارا فعالیت 1396-97در سال تحصیلی 



کارگاه های سواد راستا در همین 

الف باورزی وپایه شامل آواورزی، 

و 3و 2، 1معرفی فارسی آموزهای 

کارگاه فضای سرشار از سواد و 

خدمات کتابخانه ای در روزهای 

محل مهرماه در 12و 11، 10

حضرت دخترانه ی آموزشگاه 

.زینب در خرم آباد برگزار شد

نفر آموزگار و 36در این کارگاه ها 

از . دیک نفر کتابدار شرکت کردن

نفر سال های پیش 21این تعداد 

هم زیر پوشش با من بخوان 

نامه نفر به تازگی به بر15بودند و 

.پیوسته بودند



.در جریان این سفر کتابخانه ی کودک محور با من بخوان در خرم آباد نیز تجهیز و فضاسازی شد

.در ادامه عکس هایی از این کتابخانه پیش و پس از فضاسازی را می بینید





۱۵۰ه نزدیک ببا جلد کتاب باکیفیت، دست نامه و فعالیت، کیف های کتابی ۳۰۰در این کتابخانه افزون بر 

.کتاب و دستنامه و فعالیت قرار دارند



کیف های کتابی که در این 

کتابخانه قرار داده شده اند 

طوری طراحی شده اند که پس

وار از باز شدن قابل نصب بر دی

ت هستند و می توانند به صور

کتابخانه های کوچک کالسی

.مورد استفاده قرار بگیرند

ا آموزگارانی که در کارگاه های ب

من بخوان آموزش داده 

شده اند این کیف ها را از 

و با کتابخانه به امانت می برند

دانش آموزان کالس های خود 

.سهیم می شوند



کالسی کوچک کتاب های باکیفیت را در دسترس کتابخانه های 

.  دانش آموزان مدرسه های روستاهای دوردست قرار می دهند



ه شماری از آموزگاران بنا بر آن چ

نه ها در کارگاه فضاسازی کتابخا

آموخته بودند، کتابخانه های

کوچکی در مدرسه های خود 

.راه اندازی کردند



کتاب ها و 

پوسترهای با من 

بخوان به 

دیوارهای خالی و 

بی رنگ کالس های

این کودکان رنگ 

.می دهند



ان و نمایش نقاشی و کارهای دستی کودکان در کتابخانه و کالس موجب افزایش اعتمادبه نفس کودک

.داشتن حس مثبت به خود می شود



صندوق 

آرزوهایی در 

کتابخانه قرار 

داده شده تا 

ان کودکان به بی

خواسته ها و 

آرزوهای خود 

.بپردازند



. ندکودکان به همراه کتابدار گیاهانی را در گلدان هایی کوچک می کار» من و یک گلدان خالی«پس از خواندن کتاب 

.کاشت و نگه داری از گیاهان افزون بر مسئولیت پذیری، کودکان را با صبر و شکیبایی نیز آشنا می کند



وم دانش آموزان دبستان باقرالعل

روستای دول گز پس از 

بلندخوانی کتاب درخت خرما و

ز بزی، با کمک یکدیگر طرحی ا

س کتاب را می کشند و دیوار کال

ه خود را با تصویری از کتاب ب

.زیبایی می آرایند



مانند چهار (ساخت پوسترهای آموزشی 

فصل و چرخه ی گردش آب که در این 

ل بخشی از اصو) تصاویر دیده می شوند

فضاهای سرشار از سواد است که در 

کارگاه های با من بخوان آموزش داده 

.می شود



و ساخت پرنده های کاغذی» چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد«فعالیت پس از بلندخوانی کتاب 



ساخت ماسک و نمایش پس از خواندن کتاب چه و چه و چه یک بچه



رونسفید قبله ضقبادی، روستای احمد دبستان شهید در » چه و چه و چه یک بچه«بلندخوانی کتاب 



ابتدایی آموزشکه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی روستای آسمان دول در انقالب آموزگار دبستان -مدیرعارف بهادری، 

.آموخته استمطالب بیشتری با من بخوان است می گوید در مقایسه با آموزش های دانشگاهی، در اجرای 



:قبرموسیروستای-قبرموسیشهدایدبستاناولپایه یآموزگارکونانی،فتانه

بهمربوطانداستکنند،گوشخوبرادرساگرمی شدگفتهآن هابه.استکردهعالقه مندهمدرسبهبلکهکتاببهتنهانهراکودکان،بلندخوانی

کاروشدهبهترآن هاروخوانیویافتهافزایشآن هاتمرکزوشنیداریقدرت.می کنیمبازیهمنماکارت های اشباومی خوانمبرای تانرادرسهمان

.بروندورزشوتفریحزنگبهنمی خواهندکهدارنددوستراکتابخوانیزنگبچه هاآن قدر.استکردهآسان ترآموزگارمنِ برایراتدریس

:قبرموسیروستای-قبرموسیشهدایدبستانپنجمپایه یآموزگارگله دار،محمدیزینب

.استداشتهمثبتتاثیرنیزخانواده هابرکتاب هاامانت دهی

:ضرونگدارگهروستای-مطهریدبستاناولپایه یآموزگارصالحی،ماهره

.داشتندپیشرفتحروفتلفظدرآواورزیتمرین هایباداشتنداشکالتلفظدرکهزبانهدودانش آموزان

:ُبرهَچمروستای-شهسواریحسینشهیددبستانآموزگار-مدیرزهابی،مجتبی

.استشدهشادتردرسکالس هایوبیاندیشندخوداطرافمحیطبهبیشتردانش آموزانشدهباعثبخوانمنبا

تان تاثیرات با من بخوان بر دانش آموزان عشایر لرس

از زبان آموزگاران



:سرآمدروستای-اصفهانیاشرفیشهیددبستانآموزگار-مدیرفالح،سعید

.گرفتندیادمفهومیوعالقهباراریاضیبچه ها.کردعالقه منددبستاندرحضوربهرابچه هاطرح،

:طاییبزرگهدهروستای-زین العابدیندبستانآموزگار-مدیرفرخ نژاد،فرج

.شوندفعالوگروهیفعالیت هایواردخجالتیوکم رودانش آموزانشدهباعثریتمباآشناییواحساسبیانصداها،بهتوجه

:رودانارروستای-باهنرشهیددبستانآموزگار-مدیرکرمی،فرهاد

چقدرهبچیادگیریدرطرحاینکهشدممتوجهدیدماجراهنگامرابچه هاشوقوذوقوکردمکاروقتیبعدامانبودجالبزیادبرایمطرحابتدادر

موزشآدرزیادیچیزهای.بودمنخودبرایخوبیتجربه یطرح.داشتمفراوانیاشتیاقآناجرایبهنسبتوشدمخوشحالبسیارواستمفید

.اولپایه یبرایتدریسدرخصوصبهیادگرفتم

:حیدرآبادروستای-عصرولیدبستانآموزگار-مدیربارانی،عزیز

.می کنندککموالدین شانبهبهتروکردهدرکرامفاهیمخوبیبهآن هاعشایربچه هایزندگیبهنماکارت هاوکتاب هاموضوعبودننزدیکدلیلبه

تان تاثیرات با من بخوان بر دانش آموزان عشایر لرس

از زبان آموزگاران



.شدیمآن هااندیشیدننوعوبرخوردنحوه یکردن،صحبتشیوه یلحاظبهدانش آموزاندرزیادیتغییراتمتوجهمدارسازبازدیددر

بزرگ ترسالندچرفتاریلحاظبهآن هاکهمی رسیدنظربه.می کنندبلندخوانیخوبیبهشده اندآشناطرحبااستسالدومینبرایکهدانش آموزانی

.شده اند

تداوموحفظمنظوربهصرفااداره،اینپرسنلجابه جاییوجودباعشایریوروستاییمدرسه هایاداره یپرورشیمعاوناستذکربهالزم

دانش آموزانوآموزگارانشدنآشناومنطقهدربرنامهاجرایسابقه یوتجربهسال3بهتوجهبا.استنکردهترکراخوداداریپستبخوانمنبا

دربسزایییفرهنگتحولمی تواندبرنامهاجرایادامه یکیفی،لحاظبهدانش آموزانمحسوستغییراتوباکیفیتکتاب هایوبلندخوانیباروستا

چیزمههازکهکودکانیبهاستبرنامهکتاب هایهمانکهرابهشتشما«:عشایریمدارسمسئولینازیکیگفته یبهبنا.نمایدایجادمنطقه

داشتننگهفعالابخوشبختانه.بودمنطقهدربرنامهپشتیبانیجهتدرمناسبیگامعشایریمرکزیکتابخانه یتشکیل».دادیدهدیههستندمحروم

.داشتنخواهندکتابتهیه یجهتبهخاطریدغدغه یعالقه مندانکتابخانه

باکیفیتکتاب هایزابیشتریکودکانتاگیرندقرارپوششزیرجدیدیروستاییمدرسه هایآیندهتحصیلیسالشروعبامی شودپیشنهاداینبربنا

.شوندبهره مندبخوانمنبابلندخوانینشست هایو

جمع بندی مسئول پروژه ی با من بخوان

در مدرسه های عشایری لرستان از اجرای برنامه 



دبستان شهید حسین شهسواری از مدرسه های 

1396چولهول، اسفندبره روستای چم عشایری لرستان، 
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