
نوروز با طعم داستان

دبیرخانه  سامان دهی منابع آموزشی  و تربیتی

پرونده 
ویژه

اكنون پنج سال است كه كتاب های حوزه ادبیات داستانی توسط دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر 
سال نزدیك به هزار عنوان كتاب مناسب در این حوزه به مدارس كشور معرفی می شوند.

از این رو حال كه وزارت آموزش و پرورش از مدارس خواسته است به جای تكالیف نوروزی معمول، اهتمام خود را متوجه حوزة داستان 
كنند و بچه ها را به ســوی داستان خوانی، داستان نویسی و داستان گویی سوق دهند، صدها كتاب مناسب داستانی در گنجینةكتاب 

سامان دهی وجود دارد كه می تواند متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان مورد بهره برداری قرار گیرد.



یادگیری پنهان در بستر داستان

خانم دکتر رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش، با شور و شوق خاصی از اجرای طرح »عید و داستان« سخن 
می گوید. وی در گفت وگو با »رشد جوانه« تأکید دارد که دورة پیک ها به پایان رسیده و حاال باید جای خود را به یک رشته تکالیف هدفمند، 
 متنوع و اختیاری بدهند که به تعمیق و تثبیت یادگیــری دانش آموزان بینجامد. دکتر حکیم زاده، توجه به آموزش مهارت های مغفول در 
بچه ها، حتی در طول سال تحصیلی را از اهداف بزرگ طرح جایگزین می داند و بر پرورش قدرت خالقیت، مهارت بیان، ابراز وجود و رشد 
قوة تخیل بچه ها تأکید دارد. با دیدگاه ها، نظرات و تحلیل این متولی اجرای طرح جایگزین پیک های نوروزی، یعنی برنامة »عید و داستان«، 

در گفت وگوی صمیمانه ای که با ایشان انجام شده است، آشنا می شویم.

 خانم دکتر حکیم زاده!  انگیزه و هدف شما از جایگزین 
کردن طرح »عید و داستان« با پیک های نوروزی، که هر 

سال برای تعطیالت عید تهیه و توزیع می شد؛ چه بود؟
نخســت از فرصتی که برای من فراهم شــده است تا از طریق 
مجله ارزشــمند »رشــد جوانه« با مخاطبان گرامی شما سخن 
بگویم، بسیار تشــكر می کنم. طرح »عید و داستان« همان  طور 
که می دانید شامل سه فعالیت داســتان خوانی، داستان گویی و 
داستان نویســی برای دورة ابتدایی است که ما تصمیم گرفتیم 
آن را به عنــوان یك تكلیف هدفمند جایگزین پیك های نوروزی 
کنیم که طی سال های گذشــته به دانش آموزان داده می شد و 

آن هــا هم موظف بودند در ایام عید آن را تكمیل کنند و بعد از 
عیــد تحویل معلم خود بدهند. امــا اینكه دلیل این  جایگزینی 
چه بوده اســت، می توانم به دالیل متعددی اشــاره کنم. اصوالً 
تكالیفی که برای دانش آموزان مقرر می شود باید با هدف تعمیق 
و تثبیت یادگیری باشد یا ایجاد یك رشته مهارت هایی که امكان 
تحقق آن در ســاعات مدرسه کمتر فراهم می شود. بررسی های 
ما نشــان می داد که پیك های نوروزی در رسیدن به این هدف 
موفق نبودند و براســاس ســیری که پیك ها طی کردند، شاهد 
تولید متمرکز پیك ها در همه اســتان ها بودیــم؛ بنابراین ما به 
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تکلیف دقیقه نودی!
 آیا ســیری که دربارة پیک ها مطرح می کنید، شامل 

قبل از انقالب هم می شود؟
نه؛ تأکید و توجه ما به بعد از انقالب اســالمی مربوط می شود. 
زمانی که مدرســه می رفتیم، به ما »رونویسی« می دادند و چیزی 
به عنــوان پیك نوروزی وجود نداشــت. پیك های نــوروزی بعد 
از انقالب وارد برنامه ها شــد تا اینكه در ســال 139۲ مقرر شــد 
معلمان برای دانش آموزان به جای پیك نوروزی تكالیفی را معین 
کنند تا در عید انجام دهند؛ اما جاهایی که معلمان ما کالس های 
پرجمعیت و چند پایه داشــتند واقعاً با چالش های جدی روبه رو 
بودند. یك معلم نمی توانســت تكالیف را کاماًل بررســی کند، لذا 
رونویسی ها و تمرین هایی که به دانش آموزان داده می شد تأثیری 
نداشــت. عالوه بر آن، تجربۀ بسیاری از دانش آموزان آن زمان که 
حاال فارغ التحصیل شــده اند و بســیاری از آنان هم اکنون اولیای 
دانش آموزان ما هســتند، و یا کسانی که در سنین باالتر هستند، 
نشان می دهد که بسیاری از دانش آموزان خودشان پیك ها را انجام 
نمی دادند بلكه خانواده ها در تكمیل آن ها مشــارکت داشتند، آن 
هم اغلــب در آخرین روز تعطیالت و ســاعات پایانی و با اجبار. 
خالصه پیك ها به یك جریان فرسایشــی تنــش زا در خانواده ها 
تبدیل شده بودند که نه به یادگیری و تسهیل و تعمیق آن کمك 
می کردند و نه به بچه ها فرصــت می دادند از تعطیالت عید خود 
لــذت ببرند و نه هدف خاصی را دنبــال می کردند. به این خاطر، 
سال گذشته تصمیم گرفتیم طرح »عید و داستان« را اجرا کنیم. 
در این طرح از این فرصتی که دانش آموزان در تعطیالت دارند به 
نفع خودشان استفاده کردیم تا بعضی از مهارت ها را که به نحوی 
در طول ســال تحصیلی از طریق برنامه درسی ما قابل یادگیری 
نیست، یاد بگیرند. از جملۀ این مهارت ها مهارت خواندن و درک 
مطلب بود. همچنین نوشتن، خالصه کردن، مستند سازی، مهارت 
بیــان کردن، ابراز وجود، پرورش قدرت خالقیت، پرورش تخیل و 

مانند این ها.
قالبی که ما روی آن کار کردیم بســیار منعطف بود. مثاًل اینكه 
بچه هــا پای قصۀ پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بنشــینند تا از این 

طریق آن ارتباط بین نسلی تقویت شود. 

جدایی کودکان از قصه
 نظر شــما در مورد اینکه با وجــود دنیای مجازی و 
شبکه های اجتماعی بی شمار، کتاب تقریباً از زندگی همه 

بیرون رفته است، چیست؟
بله، کتاب از زندگی همه بیرون رفته است و به خصوص از زندگی 
کودکان، و کودکان دیگر مثل گذشــته با قصه سر و کار ندارند. 
مهم تر آنكه کودکان ما وقتی تلویزیون نگاه می کنند دریافت کنندة 
یك طرفه هستند. این ها با توجه به اینكه آسیب های جدی ایجاد 
می  کند، ما را بر آن داشت که سراغ این طرح برویم. بحث بیگانه 
شــدن بچه ها با کتاب یك آسیب جدی اســت و ما با این طرح 
دنبــال آن بودیم که بچه ها با کتاب آشــتی کنند، با آن درگیر 

شوند و قصه بخوانند.
 برای اجرای طرح »عید و داســتان« در مدارس، چه 

تمهیدات و مقدماتی را فراهم ساختید؟
براســاس بررسی هایی که در سال های گذشته انجام شده بودـ  
از جمله در سال 9۲ دستورالعملی صادر شده بود که دیگر تولید 
پیك ها متمرکز نباشــد ولی متأسفانه رعایت نشدـ و با توجه به 
تفاوتی که مدارس داشــتند، طوری کــه گاهی وقت ها بعضی از 
مدارس فعالیت هایی را برای دانش آموزان در نظر می گرفتند که 
خیلی بیشتر از پیك ها وقت بچه ها را می گرفت و فایده چندانی هم 
نداشت، جلسات متعددی را برگزار و داده هایی را از همكارانمان 
جمع آوری کردیم. تجربه های دانش آموزان، خانواده ها، و همكاران 
را گردآوری کردیم و بعد از بررسی مزایا و معایب شیوه هایی که در 
گذشته انجام شده بود، به این نتیجه رسیدیم که ما باید تكالیف 
هدفمندی برای بچه ها داشــته باشــیم، در غیر این صورت بهتر 

است اصاًل تكلیفی نباشــد! لذا اعالم کردیم 
که طرح »عید و داســتان« برنامۀ جایگزین 
ما خواهد بود. دستورالعمل اجرایی آن را هم 
تهیه کرده و همراه با بخشــنامه ای با امضای 
وزیر محتــرم آموزش و پرورش، به اســتان ها 
ابــالغ کردیم و نامه ای هم زدیم که امســال 
دیگر پیك نوروزی داده نمی شود. پس از آن، 
من بالفاصله، طی جلسه ای، ویدئو کنفرانسی 
با معاونین آموزش  ابتدایی استان های سراسر 
کشور داشــتم و اهداف طرح را مجدداً برای 
آنان شــرح دادم و گفتم که این طرح، شامل 
همۀ  مدارس دولتی و غیردولتی می شــود و 
همۀ ۷/5 میلیــون دانش آموز دورة ابتدایی و 

نوآموزان دورة پیش دبستانی مشمول این طرح خواهند شد.
خوشبختانه با اقبال عمومی که نسبت به اجرای طرح از جامعۀ 
فرهنگی، جامعۀ ادبی و دوســتداران کــودک و نوجوان دریافت 
کردیم، خیلی دلگرم شدیم. صدا و سیما هم در این زمینه خیلی 
خوب پیگیری  کرد و برنامه هایی زنــده در اوقات پربیننده به ما 

اختصاص داد تا توضیح بدهیم که این کار انجام شد.

همکاری خوب رسانه ها
 آیا همکاری و همراهی رســانه ها با طرح هم خوب و 

قابل توجه بود؟
بله، همكاری رسانه ها با اجرای طرح  »عید و داستان« خوب بود. 
در این زمینه، با کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان جلساتی 
داشــتیم و آن ها از ما کاماًل حمایت کردند. کانون کتابخانه های 
بســیاری دارد که تعدادی از آن ها را در مراکز اســتان ها در ایام 
عید باز گذاشتند تا بچه ها بتوانند کتاب بگیرند. وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی نیز اعالم آمادگی کرد و مقداری کتاب در اختیار 
ما قرار داد. همچنین حمایت هایی را از ناشران کودک و نوجوان  
شــاهد بودیم. خوشــبختانه کســانی که به این طرح ورود پیدا 

پیک های نوروزی به 
یک جریان فرسایشی 
و تنش زا در خانواده ها 
تبدیل شده بود که نه 
به یادگیری و تسهیل 
و تعمیق آن کمک 
می کردند و نه به بچه ها 
فرصت می دادند از 
تعطیالت عید خود لذت 
ببرند
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در این طرح، پرورش 
قدرت خالقیت، مهارت 

بیان و ابراز وجود و رشد 
قوه تخیل دانش آموزان 

مورد توجه بود

بیگانه شدن بچه ها با 
کتاب یک آسیب جدی 

است

کردنــد، به صورت صد در صد رایگان طرح را مورد حمایت خود 
قرار دادند. ما واقعاً هیچ مشكلی در زمینه تأمین کتاب نداشتیم، 
چون راه را باز گذاشــته بودیم. بچه ها می توانســتند از دوستان 
خود کتاب قرض بگیرند؛ از کتاب های منزل خود استفاده کنند؛ 
از کتابخانۀ شهرشــان کتاب بگیرند و در این رابطه اطالع رسانی 
شد. قبل از عید هم، همكاران ما با استان های مختلف در ارتباط 
بودند و نقطه نظرات آنان را می گرفتند. با مرکز نیروی انســانی 
جلسات خوبی داشــتیم، تا بتوانیم از اجرای طرح گزارش گیری 
کنیم. ما همچنین سایت ســامانۀ همگام را راه اندازی کردیم تا 
معلمــان ابتدایی بتوانند گــزارش کار کالس خود را ثبت کنند. 
گــزارش کار کالس هم ســاده بــود. هر معلم تعداد و اســامی 
دانش آمــوزان کالس خود را در فرمــی وارد و نوع فعالیت آنان 
را مشــخص می کرد. در حال حاضر، یك گزارش از دفتر ارزیابی 
عملكرد و رســیدگی به شكایات داریم. یك سامانه هم مشخص 
کرده بودیم کــه اگر تخلفاتی بود به ما گــزارش کنند. در این 
مدت خبرنگاران هم بســیار پیگیر بودنــد. گزارش دفتر ارزیابی 
عملكــرد  نیز بازخورد خوبی بود که برای آسیب شناســی طرح 

مورد استفاده قرار می گیرد.

 اجرای طرح را از نظر کمی و کیفی و 
سطح پوشش و فراگیری چگونه دیدید 

و در مجموع، چقدر رضایت دارید؟ 
آخرین  اردیبهشــت  پنجم  البته، چــون 
مهلتی بود که همــكاران باید گزارش خود 
را از کــم و کیف اجرای طرح در ســامانه 
وارد می کردند یا به صورت دستی به مناطق 
می دادند. ما هنوز جمع بندی کاملی نداریم 
که بتوانیم با آمار و ارقام ارائه کنیم، اما مرکز 
ارزیابی و عملكرد ما که به صورت مستقل در 
همۀ استان های کشور پیگیری کرده بود و 
اطالعــات خود را جمع آوری و به ما ارائه کرد. در گزارش مرکز، 
86 درصد دستورالعمل ما رعایت و اجرا شده بود و در 14 درصد 
بقیه، مواردی بود که یك مقدار با اهداف دستورالعمل ما فاصله 
داشــت که برخی از آن ها مربوط به شــكل اجراست. به عنوان 
مثــال، ما اعالم کرده بودیم که دانش آموز حق دارد خودش یك 
فعالیت را انتخاب کند، در حالی که برخی از معلمان ما بچه ها را 
تقسیم بندی کرده بودند که مثاًل این دانش آموزان داستان بخوانند 
 و آن تعداد داستان بنویسند. در هر حالی که ما گفته بودیم اگر
3۰ دانش آموز یك کالس هم همگی دوست داشتند یك فعالیت 
را انتخاب کننــد، به آن ها اجازه بدهید این انتخاب را داشــته 
باشند. بیشتر مشكل به این شكل بوده است. یا اینكه مثاًل گفته 
بودند که همــه دانش آموزان یك نوع فعالیــت را انجام دهند، 
در حالــی که ما بــه هیچ وجه یك چنین اجباری را نداشــتیم. 
خوشــبختانه، استقبال خوبی از طرح شده است. به عنوان نمونه، 
بعــد از هفته اولی که اعالم کرده بودیم بچه ها امســال در ایام 

عید، پیك های نوروزی نخواهند داشــت و به جای آن می توانند 
فعالیت های داستان خوانی، داستان گویی و داستان نویسی داشته 
باشــند، سفری به جزیرة ابوموسی داشتیم و در آنجا، یك دختر 
دانش آموز در گفت   وگو با من، از حذف پیك ها تشــكر کرد. او با 

خوشحالی از طرح جدید استقبال می کرد. 
بــرای من جالــب بود که می دیــدم چطــور دانش آموزان در 
دورترین نقاط کشــور، از حذف پیك های نوروزی و جایگزینی 

آن حمایت می کنند.

 به نظر شما، آیا این استقبال و خوشحالی دانش آموزان 
به خاطر رفع مســئولیت از آن ها و فرار از انجام تکلیف و 

راحتی و آزادی بیشتر نبوده است؟ 
ببینید این، نشان می دهد که پیك ها به هر صورت، برای بچه ها 
یك تكلیف خوشایند نبوده است، وقتی من از بچه ها می پرسیدم 
که حاال چه تصمیمی برای تعطیالت نوروز گرفته اند، می گفتند 
که، مثاًل، من تصمیم گرفته ام قصه ای دربارة خاطراتم از شــهرم 
بنویسم. من واقعاً کارهای دانش آموزان را دیدم که چقدر متنوع 
بــود. مثاًل یك دانش آموز از هــر روز تعطیالت عید خود عكس 
گرفتــه بود و دربارة آن توضیحــی داده بود؛ که این حتی برای 
آینده اش هم می تواند یك مســتند خیلی خوبی باشــد و نشان 
دهد که ایــن دانش آموز، در فروردین ماه ســال 139۷، در این 
ســن، در کالس پنجم دبستان، کجاها رفته و با چه کسانی بوده 
است. این کار شــكل هنری و خالقانه دارد. تقویت مهارت های 
نوشــتن برای ما در این طرح بسیار مهم بود. ما دوست داشتیم 
که بچه ها با خط خودشــان بنویسند و به نظر می رسد که حتی 
در زمینــه پرورش خالقیت بچه ها، طرح ما بیشــتر از آنچه که 
فكر می کردیم موفق بوده اســت. جالب اســت که بســیاری  از 
صاحب نظــران ادبــی و هنری نیز از طرح مــا حمایت کردند و 

پیشنهاداتی ارائه دادند.

استفاده از غیر داستان
 چــرا برای اجرای طــرح »عید و داســتان«، روی 
کتاب های علمی، تاریخی و آموزشــی تمرکز نشد و فقط 

داستان مورد تأکید قرار گرفت؟ 
اینكه ما فقط داســتان را مطــرح کردیم، به خاطر این بود که 
داســتان یكی از بهترین قالب هایی اســت که با دوران کودکی 
همخوانی دارد و بیشتر مورد عالقۀ بچه هاست و جذاب تر است. 
ما اگر بخواهیم بچه ها با رغبت کاری را انجام دهند حتماً باید به 

عالئق و نیازهای آنان توجه کنیم. 
البته ما مشــكلی نداشــتیم که دانش آموز مثــاًل یك گزارش 
بنویســد. فقط یك قالب خاص مطــرح نبود؛ طرح منعطف بود. 
بچه ها می توانستند گزارش روز طبیعت را بنویسند و یا گزارش 

اماکن تاریخی را که بازدید می کنند، بنویسند. 

 منظور مــن عنوان فعالیت نبود، بلکه در مورد کتاب 
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بــود و اینکه چرا فقط موضوع داســتان در طرح مطرح 
است؟

در فعالیت، فقط داستان خواندن نبود، یعنی می توانست نوشتن 
هم باشد، احساسات خودشان را بنویسند و اینكه می پرسید چرا 
کتاب علمی نگذاشــتید، به نظر می رسد در این زمینه هم آزاد 
بودند، چون می توانســتند یك داستان بخوانند که علمی باشد، 

تاریخی باشد، سرگذشت انبیا باشد و ... .

 آیا امکان دارد که برای سال آینده، در اجرای طرح، 
تأکید شود که بچه ها می توانند سوژه ها و عناوین دیگری 

هم انتخاب و کار کنند؟
به هر حال، ما بازخوردهای نهایی را که گرفتیم و تحلیل کردیم، 
حتماً برای اینكه در ســال آینده، به چه شــكل این چالش  ها را 
برطرف کنیم و این کار را ادامه بدهیم، از آن بازخوردها استفاده 
خواهیم کــرد. این بازخوردها را هم جامعــه ادبی و فرهنگی و 
هنــری می توانند به ما بدهند و هــم معلمان و جامعۀ فرهنگی 
و خانواده هــا و دانش آموزان که ما نیز حتماً اســتقبال خواهیم 
کرد. در عین حال، نتایج تحلیل طرح که بچه ها کدام را بیشــتر 
دوست داشــته اند و در کدام بخش بیشــتر کار تولید کرده اند، 
این ها همه مدنظر ما خواهد بود و برای سال آینده حتماً از همۀ 

این بازخوردها استفاده خواهیم کرد. 

استقبال فراتر از تصور
 در مجموع، آیا امسال از اجرای طرح راضی هستید؟ 
طرح »عید و داستان« چند درصد موفق بوده و آمارها و 

ارقام در حد تصور و برآورد شما بوده است؟ 
قطعاً؛ با توجه به اینكه امسال هم، سال اول اجرای طرح بود و 
هم ما مدت زمان کمی در اختیار داشــتیم، از نتایج طرح خیلی 
راضی هستیم. اســتقبالی که صاحبان خرد و اندیشه در زمینۀ 
هنر، ادبیات و تربیت کودک از این طرح داشــتند، فراتر از تصور 
ما بود و بســیار دلگرم شدیم. این شاید یكی از آن اقداماتی بود 

که کمتر کسی را منتقد آن می دیدید.
اگر انتقادی هم وجود داشــت. بیشــتر دربارة این بود که در 
شــكل اجرا چه باید کرد و کسی منكر این نمی شد که تكالیف 
پیك های نوروزی ناکار آمد بودند؛ کسی نگفت »عید و داستان« 
و داستان خوانی، داستان گویی و داستان نویسی مناسب شرایط 
دانش آموزان ما نیســت و طرح مناسبی نیست. در عین حال، 
مثل هر طرح دیگر در ســال اول، قطعــاً چالش ها، کمبودها و 
کاســتی هایی را همراه خود دارد، نتایج را که ان شاءاهلل نهایی 
کنیــم حتماً به آن ها توجه خواهیم داشــت، ولی اگر بخواهیم 
به صــورت کلی نگاه کنیم، به نظر می رســد یكــی از آن نقاط 
بســیار روشن و امیدبخشــی اســت که به ما نوید می دهد از 
طریق یك رشــته فعالیت  هایی که مدنظر است، دنیای مدرسه 
را به ســمتی ببریم که از قالب های مناسب دوران کودکی مثل 
بازی، داستان، هنر و ادبیات، حتی برای آموزش مفاهیم علمی 

اســتفاده کنیم و قطعاً هدف ما این نیست که این کار محدود 
به ایام نوروز باشــد. ما می خواهیم بــا نتایجی که از این طرح 
می گیریم به این ســمت برویم که اوقاتی که بچه های ما برای 
تكالیف صرف می کنند، اوقاتی باشــد کــه مهارت های مغفول 
آنان را حتی در طول ســال تحصیلی تقویــت کنیم، در عین 
اینكه هدفمند باشــد و باعث تعمیق و تثبیت یادگیری شــود. 
با توجه به پژوهش هایی که انجام شــده اســت هر چه قدر سن 
کودکان کمتر باشــد، انجام تكالیف »روزمره، تكراری« یا مشق 
شــب، تأثیر کمتری در یادگیــری دارد و این، ارتباط معكوس 

با سن دارد.

 به نظر می رســد با اجرای طــرح جایگزین »عید و 
داســتان« و حذف پیک های نوروزی، صرفه جویی بسیار 
خوبی هم در هزینه ها صورت گرفته اســت. چون تهیه، 
تولید و توزیع پیک ها چرخۀ مالی گســترده ای را دربر 
می گرفت. در این ارتباط، آیا کمکی هم به آموزش و پرورش 

شده است؟ 
بله، درست است. امیدواریم ان شاءاهلل این 
امر تحقق یافته باشــد. یكــی از چالش های 
جدی که ما داشــتیم، نامشــخص بودن و 
شفاف نبودن گردش مالی پیك ها، به عنوان 
امــری نگران کننده، بود. اگر بخواهیم از این 
زاویه به مســئله نگاه کنیم، باز به نفع همه 
بوده اســت. به هر صورت، مــا این تصمیم 
را گرفتیــم که واقعاً بــه کودکانمان فرصت 
بدهیم به عنوان یكی از ذی نفعان اصلی برای 
اولین بار خودشــان انتخاب کنند و انتخابگر 

باشند.

به نظرتان تمهیــدات و مقدماتی   
ابتکاری  و  طرح جدید  اجرای  برای  که 
»عید و داستان« فراهم شد، کافی بوده 

است؟ 
شــاید اگر ما زمان بیشــتری  داشــتیم بهتر بود، ولی تجربه  
مفیدی که شــخصاً در این طرح به دســت آوردم، این بود که 
هر چقدر دســتورالعمل هایی که می نویسیم، ساده تر و کوتاه تر 
باشــد، ابهام کمتــری ایجاد می کند. زیرا یكــی از دالیلی که 
برخــی از معلمان و مدیران عزیز ما، در اجرای طرح، بعضی از 
نكات را رعایــت نكرده بودند، این بود که ما زیاد توضیح داده 
بودیم. بنابراین به این نتیجه رسیدم که اگر همه دستورالعمل 
یــك صفحه بود یا در یــك نیم صفحه، راحــت می گفتیم که 
دانش آموزان حق انتخاب از بین ســه فعالیــت را دارند، هیچ 
قالــب خاصی را هم نمی خواهیم در نظــر بگیریم و هیچ پولی 
نباید رد و بدل شــود. این آزادی عمــل را می دادیم و همین 

کفایت می کرد.

ما در پی آن بودیم تا 
بچه ها با کتاب آشتی 
کنند، با آن درگیر شوند 
و قصه بخوانند

قالب داستان، قوی ترین 
و بهترین قالبی است که 
به کودکان نزدیک است

در طرح »عید و داستان« 
ما توجه ویژه ای به 
پوشش مهارت های 
مغفول بچه ها داشتیم
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