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خدمات کتابداری برای کودکگروهگزارش 

ناشنوا و کم شنوا

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر7: تعداد اعضا

:ف الفبانام اعضای گروه کتاب برای کودک ناشنوا به ترتیب حرو
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نام و نام خانوادگی ردیف

دولتمهشید 1

سهیال سلطانی نژاد 2

کوکب طاهباز 3

مریم غدیری 4

فریده کلهری 5

منصوره میرهاشمی 6

میترا مؤدب 7



کتاب برای کودک ناشنوااعضای گروه
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خدمات کتابداری برای کودک ناشنوا و کم شنواارتباط با گروه 

پست الکترونیکی شورای کتاب کودک

info@cbc.ir
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فهرست مطالب 

اسالیدشماره مطالبفهرست

7 تاریخچه

8 اهداف

9 گروه بندی مخاطب

12-14 انجام شدهفعالیت های

14-20 کتاب های بررسی شده
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تاریخچه
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زندگیجریانبامعلولکودکانهمسازیدرکودکانکتاب هاینقشترجمهبافعالیتشروع•
1361سالدرایاغقزلثریاخانمترجمهواورجایسترتوردیسنوشتهروزمره

اشارهزبانبهویدئوییفیلمـکتابعنوان37تهیه•
ذهنیمعلولوناشنواکودکانبرایکتابمناسب سازیوانتخاب•

جواننسلبرایکتابالمللیبیندفترویژهنیازهایباکودکانبرایکتاببخشبامستمرارتباط•
IBBYتجربهانتقالو

فعالیت هاموقتتوقفو89سالدرنمایشگاهبرگزاری•

1398سالدرفعالیتمجددشروع•



اهداف گروه

ناشنوانوجوانانوکودکاندرادبیاتازلذتودرکبهکمک•

ساسابرهاگروهتفکیک:ناشنوایانسنیهایگروهازیکهردرمناسبکتاب هایفهرستتهیه•

.است(تحصیالتوسن)سنینیازهایوشنواییکیفیتومیزانکلینیکی،مداخالت

آن هاوالدینوناشنوانوجوانانوکودکانبرایکتابخوانیترویجکارگاه هایتشکیل•

...نمایش،قصه گویی،کتابخوانی،مثلادبیهایروشباآموزیزبانتوسعهوترویج•

دیداریارتباطاتوادبیاتبرمبتنیجدیدروش هایدرپژوهش•
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گروه بندی مخاطب

براییتفعالآغازین،گردهماییدرموللیگیتادکتربخصوصوکارشناساننظربندیجمعاساسبر

:شودبندیدستهزیرگروهدودربایدناشنوایانکتابخوانی

(سالگی3تا0از)زودهنگاممداخلهباناشنوایان-1

(باالتا4از)دیرهنگاممداخلهباناشنوایان-2
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گروه بندی مخاطب
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گروه بندی مخاطب
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می شود که اختالل شـنوایی آنـان تـاثیر عمیقـی بـر فعالیت های گروه مداخله دیر هنگام شامل ناشنوایانی

نـه های مختلـف تاکنون در این گروه فعالیت هایی در زمی. زندگی و بخصوص کتابخوانی شان گذاشته است

: انجام شده است



فعالیت ها
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شناختیفعالیت های•

مجازیجلسه15وشورادرحضوریجلسه5:جلساتتعداد•

مجازیبطوراشارهزبانآموزش هایازبخشیوحضوریکارگاهیکبرگزاری:آموزش•

گروهفعالیتبامرتبطزمینه هایدرمقالهدونگارشوآوریجمع:پژوهشوتحقیق•

ناشنوایانبرایمناسبکتاببررسیمعیارهایتهیه•

کتابشناسیوکتابداریفعالیت های•

منتخبکتابعنوان10ازبیش:بررسیوانتخاب•

ترویجیزمینه هایدراستفادهوبررسیبرایمنتخبکتابعنوان40ازبیشخرید:کتابخانهتهیه•

ناشنواکودکانبرایشدهبررسیکتاب هایبرایکتابشناسیفهرستتهیه:کتابشناسیمعرفی•

ترویجیفعالیت های•

شدهبررسیکتاب هایازعنوانچهار:مجازیگوییقصه•



کتاب از این طرف نگاه کن
مناسب برای قصه گویی،نمایش،بلندخوانی

صریتقویت برداشت های ب: تناسب با ناشنوا
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کتاب از این طرف نگاه کنهای کتابویژگی

تقویت تجسم و تماشای عمیق•

آموزش پذیرش دیدگاه های متفاوت•

متن ساده، روشن و کوتاه•
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کتاب گرسنه

مناسب برای نمایش،قصه گویی،تک خوانی، بلندخوانی

بخشندگی: تناسب با ناشنوا
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ویژگی های کتاب گرسنه

تقویت مهارتهای  همدلی، احترام، •
مهربانی

صاویرلطیف و احساس برانگیز بودن ت•

ه طرح یک موضوع درونی و فلسفی ک•
موجب تقویت اندیشه ورزی کودک 

.میشود

17



کتاب چتری با پروانه های سفید

مناسب برای قصه گویی،تک خوانی، بلندخوانی

همدلی و کنترل اضطراب: تناسب با ناشنوا
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فیدبا پروانه های سچتری کتاب ویژگی های 

لریتم آهسته بدون کلمات صوتی معمو•

اویرتعدیل شرایط استرس آور با کمک تص•

ترستصویر چتر به عنوان نماد مدیریت اس•
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کارگاه قصه گویی

سرکار خانم شاه کرمی: مربی

تصاویر 
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کلیپ درخت بخشنده
میترا مودب: قصه گو



پایان
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۱۳۹۹آبان 
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