
«با من بخوان»گزارش پروژه های سوادآموزی برنامه ی 

1400اسفند 





درهتجربسالدهازبیشبا«بخوانمنبا»برنامه ی◦
ازبازماندهکودکانبهپایهسوادآموزشحوزه ی

هرملک شسراوان،جهادآبادچونمناطقیدرتحصیل
جاریتحصیلیسالدر...وتهرانشوشاصفهان،

ازبازماندهکودکانسوادآموزیپروژه هاینیز
.دمی کناجراایرانازگوناگونیمناطقدرراتحصیل

وطراحیمسئولیتپروژه هاایندر«بخوانمنبا»◦
ارزیابیآموزگاران،آموزشآموزشی،برنامه یتدوین

راآموزشیمنابعتامینوآموزشروندبرنظارتو
.داردبرعهده



کرمان

انجمن حمایت از کودکان •
مرکز بم-کار

سیستان و بلوچستان

سوادآموزی کودکان -موسسه نوید زندگی کوشا•
شیرآباد زاهدان-

سوادآموزی مادران -موسسه نوید زندگی کوشا•
شیرآباد زاهدان-

جهادآباد سراوان-موسسه نویدزندگی کوشا•

-سوادآموزی کودکان و مادران-دبستان بهار•
کریم آباد زاهدان

تهران

مرکز مولوی-انجمن حمایت از کودکان کار•
بازارمرکز-انجمن حمایت از کودکان کار•
مرکز خاوران-انجمن حمایت از کودکان کار•
مرکز همه کودکان-انجمن حمایت از کودکان کار•

1400-1401در سال « با من بخوان»پروژه های سوادآموزی برنامه ی 



مادر60وآموزگار70کودک،1100حدود1400-1401تحصیلیسالدر

کرمانوبلوچستانوسیستانتهران،استان هایازمختلفینقاطدر

رنامهبتحصیلازبازماندهکودکانسوادآموزیپروژه هایپوششزیر

نامهبراینامکاناتازتوانسته اندوگرفته اندقرار«بخوانمنبا»

.شوندبهره مند

پراکندگی پروژه های 
سوادآموزی

پراکندگی پروژه های 
سوادآموزی مادران

«با من بخوان»پراکندگی و آمار جمعیتی پروژه های سوادآموزی برنامه ی 



به ترتیب حروف الف با1401-1400در پروژه های سوادآموزی در سال تحصیلی « با من بخوان»کارشناسان برنامه ی 

مریم اخگری
برنامه با »مشاور پروژه های سوادآموزی *

«من بخوان

مشاور و ناظر اجرای پروژه سوادآموزی *
انجمن حمایت از کودکان کار در پنج مرکز

آموزشگر پایه های نهضت انجمن حمایت*
از کودکان کار در پنج مرکز

شیدا رضایی
مسئول پروژه های سوادآموزی کودکان *

بازمانده از تحصیل و مادران شیرآباد و 
انجمن حمایت از کودکان کار در پنج مرکز

آموزشگر پایه های پیش دبستان و اول*
زانجمن حمایت از کودکان کار  در پنج مرک

ادآموزشگر پروژه سوادآموزی مادران شیرآب*

سپیده آرمین
برنامه با »مشاور پروژه های سوادآموزی *

«من بخوان

مسئول پروژه و آموزشگر پروژه های *
سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل و

مادران  شیرآباد و کریم آباد



فرهاد محمدی
ای آموزشگر شمارورزی با لولوپی در پروژه ه*

و انجمن حمایت از کودکان کار در پنج مرکز
کودکان بازمانده از تحصیل شیرآباد

مهری صفایی
آموزشگر پایه های سوم تا نهم پروژه *

انجمن حمایت از کودکان کار در پنج مرکز

برنامه با »مشاور پروژه های سوادآموزی *
«من بخوان

هورزاد عطاری
مسئول پروژه های سوادآموزی کودکان *

بازمانده از تحصیل کریم آباد و جهادآباد

فرشته یوسفی
آموزشگر پروژه سوادآموزی کودکان *

بازمانده از تحصیل جهادآباد

برنامه با »مشاور پروژه های سوادآموزی *
«من بخوان



و « انموسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک»همچنین به جهت اهمیت و  اجرای تخصصی پروژه های سوادآموزی، دو مدیر و سرپرست 
به طور مستقیم بر تمامی مراحل نظارت داشته اند« با من بخوان»برنامه ی 

محمدهادی محمدیزهره قایینی 



:نظارتوآموزش
اجرایبرایتاکرده اندشرکت«کودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسه»مجازیوحضوریکارگاه هایمجموعهدرآموزگارانتحصیلیسالآغازدر

طوربهنامهبرکارشناسانتاشدهعضومجازیفضایدرگروه هاییدرآموزگارانکارگاه ها،گذراندنباهم زمان.ببینندآموزشکالس های شاندربرنامه
کردنرطرفبوراهنماییبهآموزگارانسویازارسالیگزارش هایبربازخوردارائه یوفعالیت هابررسیباوباشندارتباطدرآنانبابتوانندمستمر

.استداشتهادامهتحصیلیسالطولدرحضورییامجازیآموزشیجلسات.بپردازنداشکاالت



« موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان»عناوین کارگاه های مجازی برگزار شده  
1400تا اسفند 1401-1400در هر پروژه در سال تحصیلی 

نام پروژه

ینمایش در پیوند با بلندخوان شمارورزی با لولوپی نیآشنایی با ادبیات کودکان و بلندخوا آواورزی و الف باورزی سوادآموزی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در 
پنج مرکز 

شمارورزی با لولوپی سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل شیرآباد

ینمایش در پیوند با بلندخوان شمارورزی با لولوپی نیآشنایی با ادبیات کودکان و بلندخوا آواورزی و الف باورزی سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل دبستان بهار 
آینده در کریم آباد

ینمایش در پیوند با بلندخوان شمارورزی با لولوپی نیآشنایی با ادبیات کودکان و بلندخوا آواورزی و الف باورزی سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل جهادآباد 
سراوان

شمارورزی با لولوپی سوادآموزی مادران شیرآباد





فیلموعکسهمراهبهسوادآموزیپروژه هایدرآموزگارانهفتگیارسالیگزارشنمونه
برنامهکارشناسانتوسطگزارش هابربازخوردارائهو



افزون بر این کارگاه های مجازی در پروژه های سوادآموزی در زمان های متفاوتی متناسب با شرایط هر یک،
.نشست های آموزشی از سوی کارشناسان برنامه برگزار شده است



رانسفی،«بخوانمنبا»برنامه یپروژه هایازبعضیاجرایدر
.ددارنهمکاریپروژه هاپیش برددر(بومیآموزشگران)برنامه

«دشیرآباتحصیلازبازماندهکودکانسوادآموزی»پروژهدر
یرسفدو«شه بخشعبدالغفور»و«ریگی زادهمهدی»آقایان
وکارگاه برگزاریباپروژهاجرایابتدایاززاهداندربرنامه

.ندداشته ابرنامهپیش برددرمهمنقشیحضوریبازدیدهای
ششمجموعدرسفیر،دواین1400-1401تحصیلیسالدر

یحضور شکلبهمراکزاینازنوبتدووکردهبرگزارکارگاه
.کرده اندبازدید

فیرسنیزجهادآبادتحصیلازبازماندهکودکانسوادآموزیدر
«سلیمانی نژادسمیه»خانمسراوان،در«بخوانمنبا»

.داشته اندهمکاری



برایآموزشیمنابعتهیهوآموزش،«بخوانمنبا»سوادآموزیپروژه هایدر
ویکتنهضکالس هاینیزودبستاندومتادبستانپیشپایه هایکودکان

کمکبهکودکاناینواست«بخوانمنبا»برعهده یکاملطوربهدو،
تاریخپژوهشیموسسه»ادبیاتراهازسوادپایهخالقآموزشبسته های

اینبترغباهم ترازکهکودکادبیاتباکیفیتکتاب هایو«کودکانادبیات
.می آموزندسواداستمخاطبانگروه

اکیفیتبکودکانادبیاتکتاب هاینیزباالترپایه هایکودکانبرایهمچنین
.می شودارسال

آموزشبسته هایشامل)کتاب جلد5000ازبیشجاریتحصیلیسالدر
ارسالزمراکاینبرای(کودکانادبیاتباکیفیتکتاب هایوسوادپایهخالق
.استشده

:کتاب ها و منابع آموزشی

https://amoozak.org/taxonomy/term/9


همراه کتاب ها، کتابخانه های پارچه ای ویژه ای برای کالس ها ارسال شده که در فضای کالس ها نصب شده اند تا 
. کتاب ها همواره در معرض دید و در دسترس کودکان باشند



گزارش تصویری گزیده ای از فعالیت های اجرا شده در پروژه های سوادآموزی 
1400تا اسفند 1401-1400سال تحصیلی 



کار با بسته های آواورزی با سی بی لک و 
الف باورزی با کاکاکالغه

تی برپایه ی مطالعات، بدون بیداری آواشنناخ
و واج شناختی یادگیری مهارت های خواندن و

زبانه، نوشتن برای کودکان، به ویژه کودکان دو
ه ها کار با این بسنت. بسیار دشوار خواهد بود

سبب هموار شدن مسنیر ینادگیری کودکنان
کننار آمننوزش کودکننان در مقطننع . می شننود

وه خنالق پیش دبستانی با این بسته ها به شی
ا به همچنین از این بسته ه. پیش رفته است

ر صورت تلفیقنی بنر حسنب نیناز بنرای سنای
.پایه ها نیز استفاده شده است



کار با بسته های آواورزی در پایه ی پیش دبستان و برحسب نیاز در پایه ی اول دبستان به کمک فعالیت های متنوع 
...چون ساخت ابزار، اجرای نمایش، بازی و 



آشنایی کودکان با واک جدید با استفاده از شعر و داستانک های بسته های الف باورزی



درسالابتدایدرشده اند،تدوینسومتااولپایهسهمخصوصوجلدسهدرکهادبیفارسی آموزکتاب هایمجموعه
وارسیفاوباوشدههمراه(کتاباصلیشخصیت)نخودیباکتاب هاایندرکودکان.گرفتندقرارکودکاناختیار
.فراگرفته اندنخودیکودکانه یدنیایدررانیازشانموردمهارت هایسایر



با فعالیت های متنوع و خالقانه« ر»آموزش واک 



پس از آموزش واک جدید و 
خواندن داستانک نخودی 

مربوط به آن، کودکان نمایش 
داستانک خوانده شده را در 

.کالس اجرا کرده اند







...کار با کتاب واژه نامه چیستانی و انجام فعالیت های متنوعی چون پازل واکی، پازل تصویری، پانتومیم، چیستان و 



:لولوپیباشمارورزیبستهباکار
.راگرفتندفادبیاتراهازراریاضیخالق،شیوه ایبهلولوپیباشمارورزیبسته هایبابرنامهپوششزیردانش آموزان
تانیداسکنش هایوشخصیت هاراهازاستپایهریاضیبنیادهایراآن چههرکهمی کوشدلولوپیداستانک های

.استشدهبرنامه ریزیکودکدرونیکششپایه یبرآموزشازسبکاین.برساندکودکانبه



همکاری و مشارکت کودکان برای آماده سازی 
سرزمین بهار



آموزش مفاهیم پیش ریاضی به کمک سرزمین بهار



آموزش مفاهیم ریاضی با اجرای نمایش



انجام فعالیت های متنوع دست ورزی براساس کتاب کنش ورزی های بسته های لولوپی



ودک است که هنوز منتشر و روانه ی بازار کتاب ک« یک+لولوپی»و « صفر+لولوپی»ادامه ی بسته های شمارورزی با « 2+لولوپی»
ا اما در سال جاری به دلیل نیاز کودکان پایه های دوم پروژه های سوادآموزی با همکاری ناشر تعدادی از این کتاب ه. نشده است

.منحصرًا برای استفاده در این پروژه ها آماده سازی و چاپ شدند و در اختیار کودکان قرار گرفتند



شرایطبه دلیل1400-1401تحصیلیسالدر◦
«کارکودکانازحمایتانجمن»کودکانویژه ی

کودکاناینکهزمانیبودنمحدودجملهاز
مهاجرتشوند،حاضرکالس هادرمی توانند

دردیگرشهرهایبهتهرانازکودکانازبرخی
آموزشیمنابعبرعالوه،...وبهارفصل

کارورزیکتابچه یسوادآموزی،پروژه های
ناظرومشاوراخگریمریمتوسطجداگانه ای

انجمنمرکزپنجدرسوادآموزی»پروژهاجرای
ردوشدتهیهوتالیف«کارکودکانازحمایت

.گرفتقرارمراکزاینکودکاناختیار



برگزاری نشست های بلندخوانی به همراه فعالیت های پیش و پس از خواندن کتاب



و ساخت کالژ« ف»بلندخوانی کتاب المر و تلفیق با آموزش واک 



ساخت ابزار برای اجرای نمایش پس از بلندخوانی کتاب های قورباغه و آواز پرنده، قورباغه و غریبه



«چه و چه و چه یک بچه»بلندخوانی و اجرای نمایش به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی کتاب 



« هیوال سبز دریا را نجات می دهد»پاکسازی داوطلبانه کوچه توسط کودکان به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی کتاب 



«المر»و « دویدم و دویدم»اجرای نمایش سایه به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی کتاب 



«دشمن»بلندخوانی و اجرای نمایش به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی کتاب 



بههه منظههور رشههد دایههره ی واژگههان و خالقیههت 
کودکههان، دانش آمههوزان پایههه ی اول دبسههتان 

نند بهه زمانی که هنوز نمی توانستند کتاب بخوا
اب روایت داستان ها با اسهتفاده از تصهاویر کته

.  ترغیب می شدند
رشد دایهره ی واژگهانی در ایهن کودکهان کهامال  
محسوس است چرا کهه حتهی واژگهان نهادر را 
به درسهههتی در گفت وگوهایشهههان اسهههتفاده 

.می کنند



برگزاری جشن های مناسبتی در مراکز
جشن شب یلدا، بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب بنفشه های عمو نوروز



برگزاری جشن  هفته کتاب خوانی، شیرآباد زاهدان



اجرای برنامه ی سوادآموزی مادران، شیرآباد زاهدان



انندهمه ی کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخو


