کتابسازی مشارکتی
زهرا حیدری – معلم

مناسب برای پایههای اول تا سوم ابتدایی
حوزههای درسی :علوم و فارسی

یکــی از فعالیتهــای مــورد عالقـهی کــودکان بــه ویــژه در دورهی اول ابتدایــی ،ســاخت

کتــاب و مجلــه بــا موضوعــات مــورد عالقــه خودشــان اســت .موضوعاتــی ماننــد
حیوانــات ،انــواع وســایل نقلیــه ،آشــپزی ،گیاهــان ،آداب و رســوم ،کتــاب داســتان و ...
هــر کــدام میتواننــد بهانـ ه خوبــی بــرای تولیــد یــک کتــاب یــا مجلــه باشــند .هرانــدازه

موضــوع انتخابشــده برآمــده از دغدغــه و نیــاز کــودک باشــد ،فرآینــد تولیــد بــا
پشــتکار و جدیــت بیشــتری ســپری خواهــد شــد .کتابســازی مشــارکتی بســتر مناســبی
بــرای تقویــت مهارتهــای پژوهشــی ،اســتفاده از منابــع ،نحــو ه جس ـتوج و کــردن در

میــان منابــع ،نوشــتن و همــکاری اســت .ایــن مهارتهــا در موضوعــات درســی علــوم
و فارســی جــزو مهارتهــای پایــه محســوب میشــوند و ایجــاد فرصتهایــی بــرای
پرداختــن معنــادار بــه آنهــا ،یادگیــری را بــرای دانشآمــوزان عمیقتــر میکنــد.
ِ

بنابرایــن فرآینــد و مســیری کــه ســپری میکنیــد بــه انــدازه نتیج ـه کار اهمیــت دارد و
نیــازی بــه عجلهکــردن نیســت.

کــودکان ابتــدا از میــان دوســتان مدرســه ،اقــوام یــا همســایگان خــود ،یــک یــا چنــد

همگروهــی انتخــاب میکننــد .بعــد بــا یکدیگــر دربــاره موضوعــات پیشنهادیشــان

توگــو کــرده و تــاش میکننــد تــا بــه یــک موضــوع مشــترک دســت یابنــد .بعــد
گف 

بایــد بــا توجــه بــه موضــوع انتخابــی ،بــه بررســی نمونههایــی از مجلههــا یــا کتابهــا بپردازنــد و ویژگیهــای آنهــا را یادداشــت

کننــد .بــرای مثــال اگــر بــه موضــوع محیــط زیســت عالقهمندنــد میتواننــد مجلــ ه داروگ و حیوانــات شــگفتانگیز را انتخــاب
کننــد و مــواردی چــون فهرســت ،قطــع مجلــه ،عنوانهــا ،تصاویــر و  ...آنهــا را بررســی کــرده و بعــد از گفتوگــو دربــاره هرکــدام،
دربــار ه محصــول خــود تصمیــم بگیرنــد .خــوب اســت مربــی دربــاره کارکــرد فهرســت ،عنوانهــای اصلــی و فرعــی ،تصاویــر و  ...بــا

دانشآمــوزان گفتوگــو کنــد.

حــاال نوبــت تهیــ ه یــک چکلیســت از کارهایــی اســت کــه میخواهنــد در ایــن مســیر انجــام دهنــد؛ لیســت رابنویســند و میــان

توجو کــردن میــان
خودشــان کارهــا را تقســیمکنند .جمــعآوری عکسهــای مــورد نیــاز ،نقاشــی کــردن تصاویــر مــورد نیــاز ،جســ 

منابــع مکتــوب و ســایتهای معتبــر ،بــه اشــتراکگذاری اطالعــات جمعآوریشــده و گفتوگــو دربــار ه درســتی و نادرســتی آنهــا و ...
کارهایــی هســتند کــه میتواننــد در ایــن مســیر بــا همگروهــی خــود انجــام دهنــد.
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