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برنامه ی

»  من بخوانبا «

طقه ی بازفتدر من

در یک نگاه

همکاران 

مونا جمشیدی: مسئول پروژه

نهضت قریشی، مریم امشاسپند:همکاران و آموزشگران پروژه

کسراییخانم خرمن :پشتیبان

1396مهر :شروعزمان

تعداد 
آموزگاران و 

مدارس
پوششزیر 

)مدرسه ی چندپایه9(مدرسه 15

آموزگار پایه ی اول16

مدیر مدرسه که آموزش پیش دبستانی را بر عهده دارند15

چندپایهآموزگار پایه های باالتر و کالس های44

96تحصیلی سال آغاز از 

کنونتا



برنامه ی

»  با من بخوان«

طقه ی بازفتدر من

در یک نگاه

ار کارگاه های برگز
شده

، اصفهان1396آبان 4: کارگاه ویژه ی کتابداران
.سه کتابدار از بازفت از طرف مؤسسه در این کارگاه شرکت کردند

، بازفت1396آبان ماه 9و 8:های دور نخستکارگاه
آواورزی و الفباورزی، ریاضی آموز : مجموعه  کارگاه های سواد پایه شامل

و واژه نامه چیستانیصفر و یکلولوپی
1396دی ماه 5و 4:کارگاه های دور دوم

دبیات بلندخوانی، عناصر داستان، ا: شاملبلندخوانیمجموعه  کارگاه های 
کودک، کتاب های باکیفیت، تصویر و کتاب های تصویری

1396دی ماه 5و 4:بازدید نخستبازدیدها

کتاب ها، 
دستنامه ها و 
فعالیت های
ارسال شده

سال16تا 0جلد کتاب برای 350عنوان و 175:کتابخانه ایمنابع

کتاب های مناسب برای بزرگ ساالن

نسخه دستنامه و فعالیت200

کیف کتاب چندپایه14:کیف های کتاب

کیف کتاب مناسب برای پایه های دو و سه6

ششتا کیف کتاب مناسب برای پایه های چهار6

برگ فعالیت600نسخه دستنامه و 150جلد کتاب، 500از با بیش

96تحصیلی سال آغاز از 

کنونتا



آغاز در منطقه ی بازفت، کسراییخرمن با پشتیبانی مالی » با من بخوان«برنامه ی 97-96در سال تحصیلی 

.گرفتندمدرسه در بازفت زیر پوشش با من بخوان قرار 15در چارچوب این برنامه . به کار کرد



اهداف برنامه در منطقه

کودک محورخالقآموزشنوینشیوه هایبابازفتمنطقه یآموزگارانکردنآشنا

 برای کودکان این منطقه ی محرومدر دسترس قرار دادن کتاب های باکیفیت

تشکیل کتابخانه های کوچک کالسی با استفاده از کیف های کتاب

واد پایهبهبود مهارت های شنیداری و گفتاری و شناختی کودکان با استفاده از بسته های آموزشی س

ی در سهیم شدن کتاب های باکیفیت با کودکان از راه آموزش شیوه های بلندخوانی و فعالیت ها

پیوند با کتاب به آموزگاران
بلندخوانی کتاب های باکیفیت و

اب ها انجام فعالیت های در پیوند با کت

برای ترویج» با من بخوان«شیوه ی 

.کتاب خوانی در مناطق محروم است

در پیوند با کتابفعالیت 

،»پاکوتاهسرخ مرغ «

بازفتچم غریب، دبستان 



1396آبان ماه –آموزگاران برای نخست کارگاه هابرگزاری دور

آواورزی و الفباورزیکارگاه 



ریاضی آموز لولوپیکارگاه 

1396آبان ماه –برای آموزگاران نخست کارگاه هابرگزاری دور



آموزش تکنیک های بلندخوانی

1396دی ماه –برای آموزگاران کارگاه هادوم برگزاری دور



یشناخت کتاب باکیفیت و کتاب های تصویر 

1396دی ماه –برای آموزگاران کارگاه هادوم برگزاری دور



شناخت فضاهای کودک محور و سرشار از سواد

1396 ماه آبان–فضاسازی کتابخانه ها در اصفهانکارگاهشرکت کتابداران بازفت در 



آموزگاران منطقه ی بازفت پس از دریافت آموزش های مورد نیاز در کارگاه های با مـن بخـوان، کیف هـای 

تاب هـای کتاب کالسی را با خود به کالس های شان بردند و با تشـکیل کتابخانـه های کوچـک کالسـی ک

.باکیفیت را در دسترس کودکان قرار دادند



بازخوردها

 9کالس اول و 11(کردند کالس بازدید 20از  دی ماه 5و 4مسئولین برنامه ی با من بخوان در منطقه ی بازفت، روزهای

.کالس دیگر به علت فاصله ی زیاد، محدودیت زمانی و شرایط جاده ها وجود نداشت10امکان بازدید از ). پیش دبستانی

 م بی انگیزگی آموزگاران در آغاز کار و عد(بنا به گزارش بازدید، با وجود بازخوردهای نخست از زمان برگزاری کارگاه ها

ر به جز تعداد محدودی، بیشتر آموزگاران از آموخته های خود در کارگاه و بسته های سواد پایه د) پذیرش روش های جدید

.کالس هایشان بهره برده بودند

 ش پیدا کمک کرده که مهارت شنیداری دانش آموزان افزایالف باورزی «بنا به گفته ی یکی از آموزگاران زیر پوشش برنامه

».شاداب می کندکند و دانش آموزان را 

لولوپی هم آموزش ریاضی به کودکان را آسان تر کرده است.

 همه شادی تا حاال اینببینند؛ این چیزها را باید ) آموزگاران(باالخره این ها «: بازفتبنا به گفته ی رئیس آموزش و پرورش

».حتما در کارهایشان تأثیر خواهد داشت. و نشاط ندیده اند



بلندخوانی کتاب

»تخم پنگوئن امپراتور«

و گفت وگوی گروهی درباره ی 

موضوع کتاب

منتظرالقائم،دبستان 

سفلی، پایه پنجمتبرک 



و بـه در ابتدا یک مدرسه را به طور کامل در اختیار کتابخانه قرار دادند کـه خـارج از شـهر: محل کتابخانه

.بیشتر آموزگاران دور بود

راه اندازی اولیه ی کتابخانه ی بازفت



به علت محدودیت زمانی که آموزش و پرورش در اختیار گروه با من بخوان قرار داده بـود و عـدم اطمینـان از ایـن کـه مکـان 

نـه در نظـر بـرای کتابخااختصاص داده شده برای کتابخانه مناسب باشد، تصمیم گرفته شد اتاقی در محل آمـوزش و پـرورش 

دادن و گـرفتن شود و با امکانات اولیه به صورت کتابخانه کار خود را آغاز کند و تا زمان راه اندازی کتابخانه ی اصلی برایگرفته 

تعاریف اس در قفسه ها قرار گرفتند، بر اسپس از نظافت اتاق، کتاب ها در این مرحله . کیف های کتاب مورد استفاده قرار بگیرد

.گونه و گروه سنی طبقه بندی شدند و برچسب خوردند و فهرست آن ها تهیه شد

راه اندازی اولیه ی کتابخانه ی بازفت

رفتتصاویری از فضایی که برای راه اندازی کتابخانه از سوی آموزش و پرورش در اختیار گروه با من بخوان قرار گ



بازکردن بسته های کتاب، نظافت و چیدمان محل کتابخانه



.آموزگاران می توانند کیف های کتابی که در این مرکز قرار داده شده را به امانت به کالس های خود ببرند



ی را با این کیف های کتاب کتابخانه های کوچک کالسی را شکل می دهند و آموزگاران نشست های بلندخوان

.استفاده از کتاب های این کیف ها در کالس هایشان برگزار می کنند



چالش های اجرای برنامه در منطقه

 دن خارج از دسترس بو. به منطقه فرستاده شدند) هم زمان با برگزاری کارگاه ها(این مرکز در دو نوبت کتاب های

.ودمنطقه و نپذیرفتن باربری ها برای فرستادن بسته از مشکالت این منطقه برای رساندن کتاب هایشان ب

در ماه های آذر تا . برنامه ریزی گروه اجرایی را با مشکل زیادی روبه رو کردآب وهوای این منطقه رایط جاده ها و ش

ا اسفند دسترسی به این منطقه دشواری هایی دارد که زمان بندی برای حضور در منطقه و برگزاری کارگاه ها را ب

.محدودیت های زیادی روبه رو می کرد

 تالش . دبازفت می آینآموزگارانی که در مدرسه های بازفت درس می دهند، بومی نیستند و بیشتر آن ها از شهرکرد به

ویژه ی با من بخوان در این منطقه آشنا کردن این آموزگاران با روش های جدید برای جذاب تر کردن کالس ها و 

.شیوه ی آموزشی آن ها بود



ا بازفت بدر منطقه ی » با من بخوان«

الش تکسرایی خانم خرمن پشتیبانی 

ن می کند رنگی دیگر به کالس های ای

ر منطقه بدهد و با تالش برای تغیی

از رویکرد سنتی آموزگاران، کودکان را

.  دشیوه های نوین آموزشی بهره مند کن
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