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 نام خداوند بخشنده ي مهربانبه                                                

 :ضرورت و اهميت 

ه پردازي و تاثير اين ه و قصّگرايش فرهنگي و رواني  ايرانيان به مقوله ي قصّبا توجه به       

آموزشي،  يك شيوه يه گيري از قالب داستان به عنوان بهر صر، در رشد و بالنگي نسل امروز،عن

و برنامه درسي ملي به آموزش آسان ، تاثير گذار و پايدار، تحقق تفاهم  تاكيد سند تحول بنيادين

، اجراي «توسعه و تقويت نگارش و انشا» برنامه ي در راستاي نامه ي سازمان آموزش و پرورش، 

 يك ضرورت به حساب مي آيد؛ زيرا:« نويسنده ي كوچك، انديشمند فردا» طرح 

كه در عين ايجاد لذت و كودكان است اتي طالعيکي از رغبت هاي مداستان خواندن   .1

؛ ماهيّت دوگانه دارد كالًمي، به رشد فکري و شناختي آن ها كمك مي كند. ادبيات ، رسرگ

 هم امکان لذّت بردن را فراهم مي كند و هم شناخت را گسترش مي دهد. يعني

تجربه ي ، خود  خواندنِ داستان در واقع سفري است آسان و كم هزينه كه براي مسافرِ .2

فراواني به ارمغان مي آورد. خواندن داستان كسب تجربه و اطّالعات است. تجربه ي 

تعليميِ محض نيست كه كليشه اي، انتزاعي و فرّار باشد.  تجارتبرگرفته ازداستان از نوع 

 .ي عمل است نه تعريف عمل خواندن داستان عين زندگي كردن، تجربه

 ،ميراث فرهنگي است، كودكاني كه داستان مي خوانندوسيله ي انتقال و شناخت داستان   .3

 فرهنگي شوند .  ر خودباختگيِكمتر اتّفاق مي افتد دچا

، شخصيّت هاي  كودكان مي شود رش دامنه ي تخيّلترشد و گسداستان سبب ندن اخو  .4

اعمال خود را به  فکني مي زنند و حاالت ودست به نوعي فرا ،داستاني در حين عمل

در خواننده  به شکل ناخودآگاه و از طريق تخيّل،خواننده نسبت مي دهند؛ اين خاصيّت 

شخصيّت ها مي  ايند، تخيّل خود را به جاي تك تكخواننده دراين فر .اتّفاق مي افتد

 گذارد و با آن ها همذات پنداري مي كند . 

تقويت مهارت نوشتن در كودكان، كند. كمك مي  نوشتنداستان به رشد مهارت  خواندن .5

مي شود و بهبود روابط اجتماعي و ...  سبب خوانا نويسي، روان نويسي، بيان بهتر افکار، 

راستاي هدف هاي آموزشي دوره ي ابتدايي است و به پيشرفت در  همه ي اين توانايي ها

  تحصيلي دانش آموزان كمك مي كند.



3 
 

 اهداف طرح:

 :كليالف( اهداف   

تضمين سالمت روحي و رواني دانش آموزان با مناسب براي و فراهم نمودن زمينه ي مساعد . 1

 ت بخش.ايجاد فضايي گرم و لذّ

تعميق مفاهيم  ،نوشتن و در نهايتخواندن ، گفتن، گوش دادن ،  كمك به رشد مهارت هاي. 2

 .درسي

 دروني شدن ارزش هاي اخالقي و انساني.. 3

 ويژه: ب( اهداف

 توسعه و تقويت نگارش و انشا، مبتني بر تفاهم نامه ي سازمان آموزش و پرورش. . 1

 دانش آموزان نويسنده و پرورش هنر نويسندگي در آن ها. كشف . 2

 فرايند اجرا 

 :اداره ي كل اجرايي اعضاي

 آموزش ابندايي. معاون -

 رئيس اداره ي تکنولوژي و گروه هاي آموزشي. -

 كارشناس اداره ي تکنولوژي و گروه هاي آموزشي.  -

 كارشناس ادبي طرح. -

 :اعضاي اجرايي اداره ي كل وظايف

 شيوه نامه و ابالغ آن به مناطق. تهيه ي .1

 تشکيل جلسه ي توجيهي براي رابطين مناطق و تشريح شيوه نامه. .2

 .ارسالي مناطق و انتخاب برگزيدگان نهايياوري آثار د .3

 و معلمان راهنماي آنان. ي استاني برگزاري همايش و تقدير از نويسندگان برگزيده  .4

 
 

 :اعضاي اجرايي منطقه

 منطقه.آموزش و پرورش رئيس  -



4 
 

 .معاون آموزش ابتدايي  -

 .ابتدايي كارشناس اداره ي تکنولوژي و گروه هاي آموزشي -

 رابط ادبي منطقه.  -

 :اعضاي اجرايي منطقه وظايف -

 به مدارس.  ،نامهابالغ شيوه  .1

 تشکيل جلسه ي توجيهي براي رابطين  مدارس و تشريح شيوه نامه. .2

 .داستان نويسي براي رابطين مدارسي براي آشنايي با عناصر داستاني و برگزاري كارگاه هاي آموزش  .3

 به اداره ي كل.آثار برگزيده  ارسال وآثار و انتخاب  داوري .4

 منطقه. راهنماي آنان و رابط ، معلمانتقدير از نويسندگان برگزيده  .5

 اعضاي اجرايي مدرسه:

 .مدير مدرسه -

 .آموزشي مدرسه معاون -

 .مدرسه پرورشي معاون -

 .مدرسهرابط ادبي   -

 آموزگاران مدرسه. -

 :اعضاي اجرايي مدرسه وظايف -

 . آموزگارانابالغ شيوه نامه به  .1

 و تشريح شيوه نامه. آموزگارانتشکيل جلسه ي توجيهي براي  .2

  كارگاه هاي آموزش داستان نويسي براي آموزگاران .برگزاري  .3

 .منطقهبه  و ارسال آثار برگزيدهداوري و انتخاب آثار برگزيده  .4

 .راهنماي آنان و رابط طرح آموزگاراندير از دانش آموزان شركت كننده، تق  .5
 

 :اجراروش  

لذت داستان، ايجاد قالب ه به اين كه ، هدف اصلي طرح آشنايي بيشتر دانش آموزان با با توجّ    

؛ آموزگاران محترم، بدون آن كه بين دانش آموزان جو هاي كالمي است ادبي و تقويت مهارت

نمونه به تناسب سني،  شته باشند،دارقابتي ايجاد كنند و بر برگزاري مسابقه و برنده شدن تاكيد 

ي دانش آموزان بخوانند. كودك را برگزينند و هر هفته يك داستان برا داستان هاي ناب از يهاي
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و در هفته هاي بعد توسط خود دانش آموزان  آموزگارداستان خواني، در هفته هاي اول توسط 

 صورت گيرد.

حين جلسات داستان خواني، دانش آموزان مستعد داستان نويسي را در  آموزگاران محترم،   

سپس خواهند ، داستان بنويسند. شناسايي كنند و پس از آموزش و راهنمايي هاي الزم ، از آن ها ب

 د. نفي نمايمدرسه معرّداستان  رابط بهترين ها را به ،داستان ها را بررسي كرده

 ويژگي آثار برگزيده

داستانك ، حداكثر يك صفحه  داستان كوتاه يا داستانك(.از گونه هاي داستان كوتاه باشد) .1

  صفحه باشد. 6حد اكثر كوتاه،  و داستان

)حداكثر صورت فردي ؛ اما كار تصوير گيري و كتاب سازي مي تواند گروهيندگي ، به سينو .2

 باشد. نفر( دو

  16نت و با فو WORD با نرم افزار ، تايپ آن شده بود، تايپچنان چه داستان، به صورت  .3

B Nazanin .صورت گيرد 

 باشد. ) جدول پيوست( ناتمامهاي  دنباله ي داستان کيك پايه و صرفاًفبه تداستان ها  .4

و  داوري آثار در دو بخش انجام مي گيرد: الف) بخش نويسندگي ب( بخش كتاب سازي  .5

 . هيچ كدام از اين بخش ها تاثيري بر امتياز آوري بخش ديگر ندارد. تصوير گري

اثر) هر پايه يك اثر( و در بخش كتاب سازي و تصوير گري  6آثار برگزيده در بخش نويسندگي  .6

 مي باشد. اثر 1 كالً، آثارهمه ي از بين 

 : هاي الزم دآورييا

 و يا  مشخصات مخدوش باشد ، داوري  ، مدرسه، منطقه و ... ( نداشته باشدنويسنده)مشخصات فرم كه   آثاري

 نمي شوند.

 ّفي نبود، از معرفي دو اثر در پايه هاي ديگر خودداري شود. معرّبراي هي چنان چه در يك پايه اثر قابل توج 

  همراهي ، همدلي و راهنمايي باشد نه نوشتن و طراحي اثر.نقش اوليا در اجراي طرح، بايد در حد 
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 داستان هاي ناتمامجدول 

 داستان هاي ناتمام پايه 

 درخت گفت: كاش مي توانستم از اين جا بروم... - لاوّ

ظب امي آيم، موزهرا جوجه اش را توي جعبه گذاشت و به خدا گفت: خدايا تا من از مدرسه  -

 جوجه ام باش...

 ...است سنجاب كوچولو خواست از درخت پايين بيايد كه ديد، گرگي زير درخت خوابيده -

 

 هيچ كس نمي دانست چرا بهار دير كرده است... - دوم

 ...ندترسيدهمه ي حيوانات از صداي وحشتناكي كه در جنگل پيچيده بود،  -

يك نفر به كالس ما بيايد، يك آدم عجيب و غريب آموزگار به بچه ها گفت: امروز قرار است  -

 كه تا حاال نديده ايد...

كه تازه از خواب پريده  كي شب، جنگل مثل روز روشن شد، يك بچه ميمون شيطانتوي تاري - سوم

 بود، فرياد زد: نگاه كنيد ، ماه توي جنگل افتاده است...

به مدرسه اي آمده ايد مدير مدرسه جلوي صف آمد و به دانش آموزان گفت: يادتان باشد شما  -

  كه با همه ي مدرسه ها ، فرق دارد...

زد و به دوستش گفت: هر طور شده بايد از اين قفس بيرون  ها سرش را به ميله  قنارييكي از  -

 برويم... 

داد و رفت توي خانه تا آبپاش را سر  ب به آنهاني درخت را توي باغچه كاشت، مقداري آ - چهارم

 ...نيست سرِ جايش  حياط برگشت با تعجب ديد كه درخت جايش بگذارد؛ اما وقتي دوباره به

 تخم مار  غلطيد و اشتباهي افتاد توي النه ي عقاب... -

 الک پشت تصميم گرفت هر طور شده به كره ي ماه برود... -

 

 كه افتاده بود حرف مي زدند...  شده بودند و در مورد اتفاقي همه ي كفش ها دور هم جمع - پنجم

خودش دنبال خدا بگردد و  ،گرفت  مبچه سنجاب وقتي از جواب هاي اين و آن خسته شد، تصمي -

 كند...  هر طور شده او را پيدا

 به روي زمين رسيد... يكي از آدم كوچولو ها از نردبان چوبي گودال باال آمد و  -

 

 ميمون ها وقتي از ماجرا باخبر شدند، تصميم گرفتند  شبانه جنگل را ترک كنند...  - ششم

به سرزمين بچه ها را صدا زد و به آن ها گفت: فردا اين كشور را ترک مي كنيم و  ، بابا -

 ...مادريمان برمي گرديم،

نوه اش را صدا زد و به او گفت: برايت كتاب ، دبعد از هشتاد سال عمر و نوشتن صد جل پيرمرد -

آدرس آن را توي يكي از كتاب هايم نوشته ام، آدرس را پيدا كن  پنهان كرده ام،  گنج بزرگي 

 و گنج را را ببر... 
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 «نويسنده ي كوچك، انديشمند فردا» طرح اجرايي تقويم

 رديف عنوان زمان

 1 توجيهي براي رابطين در اداره ي كلبرگزاري  جلسه ي  9359ماه  آبان اولنيمه ي 

 2 مناطق ،  براي  رابط طرح مدارس در منطقهبرگزاري  جلسه ي توجيهي رابطين   9359ماه   آبان دومنيمه ي 

 3 برگزاري جلسه ي توجيهي رابطين مدارس براي آموزگاران 9359آذر ماه  اول نيمه ي

 4 مدارسشروع اجراي طرح در  9359نيمه ي دوم آذر ماه 

 5 و ارسال آثار برگزيده به منطقه جمع آوري آثار دانش آموزانِ نويسنده در مدرسه، داوري  9359 بيستم اسفندتا 

 9359ارديبهشت پايان 
) شش  از هر پايه يك اثر ،اثر  برگزيده هفتداوري آثار دانش آموزان در منطقه و ارسال 

 ي كل به اداره داستان و يك تصويرگري(
6 

 7 اثار برتر.توسط  اداره ي كل  و انتخاب  ،داوري آثار  برگزيده ي دانش آموزان مناطق 9359خرداد ماه پايان 

 9359پايان مهرماه 
برگزاري  همايش  توسط اداره ي كل و تقدير از دانش آموزان برگزيده و معلّمان راهنماي آنان  

. 
8 
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 داستان نويس شناسناييفرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر : نام  

 

 

 

 مشخصات نويسنده:

 

 
 نام و نام خانوادگي نويسنده

 
 

 نام پدر

 

 
 پايه ي تحصيلي

 
 

 منطقه

 

 
 نام دبستان

 
 

 تلفن ثابت

 

 
 ر يا مادرتلفن همراه پد

 

 

 مشخصات معلم راهنما

 
 

 نام و نام خانوادگي آموزگار

 
 

 شماره ي پرسنلي

 
 

 تلفن همراه

 

 

 

 

 راهنما( :مشخصات   آموزگار) معلم 
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 گرتصوير  فرم  شناسنايي

 نام اثر   

 

 

 

 :تصويرگر) كتاب ساز( يا تصويرگران) كتاب سازان(مشخصات 

 
 

 نام و نام خانوادگي نويسنده

 

 
 

 نام و نام خانوادگي نويسنده

 

 
  نام پدر

 
 نام پدر

 
 

  پايه ي تحصيلي
 

 پايه ي تحصيلي

 

 
  منطقه

 
 منطقه

 
 

  نام دبستان
 

 دبستاننام 

 

 
  تلفن ثابت

 
 تلفن ثابت

 
 

  ر يا مادرتلفن همراه پد
 

 ر يا مادرتلفن همراه پد

 

 مشخصات معلم راهنما

 
 

 نام و نام خانوادگي آموزگار

 
 

 شماره ي پرسنلي

 
 

 تلفن همراه

 


