
روشنای طلوع مهر
معرفیطرحآموزشجبرانیپیشدبستانی

برایساکنینمناطقمحروم

علی با هیجان، یکی دیگر از حیوان های کاغذی اش را برداشت و به بچه ها گفت:  »یک زرافه هم درست 
ببینمش...« بعد زرافه را گرفت و وارسی اش کرد. مریم گفت:  »علی، به  کرده ام...« رضا گفت: »بده 

من هم یاد بده چطور باغ وحش درست کنم...« علی جواب داد:  »اول اسب درست کنیم یا زرافه...؟«
***

یک روز عادی، در یک کالس پیش دبستانی... بچه ها با هم کاردستی درست می کنند، حرف می زنند، 
بازی  می کنند، سرود می خوانند و...

اما برای مربی کالس،  این صحنه چندان عادی نیست. شش ماه پیش، علی خیلی کم حرف می زد. او 
بیشتر خواسته هایش را با صداهای نامفهوم و جیغ زدن بیان می کرد. علی در خانواده ای نیازمند متولد 
شده بود. مادر علی به خاطر مشغولیت، و همین طور به خاطر ناامیدی و افسردگی، زمان کمی را صرف 
صحبت با او می کرد. برای مربی، توانایی علی در ایجاد ارتباط با بچه ها، همچون یک تولد تازه است 

همراه با شادی و شوق، و نوید آینده ای روشن تر...

در  زیادی  تأثیر  خردسالی  دوران  در  آموزش 
که  زیاد،  آن چنان  تأثیری  دارد؛  فرد  هر  آینده ی 
را  پیش دبستانی  آموزش  بسیاری  شده  باعث 
بدانند.  محرومین  آموزش  شاخه ی  مؤثرترین 
نمی توانند  محرومین  از  بسیاری  ما،  کشور  در  اما 

کودکان خود را در این دوره ثبت نام کنند.

در  مهر،  طلوع  روشنای  مؤسسه ی  ما،  حاال 
شهرک  شیراز،  شهر  محروم  محالت  از  یکی 
آموزشی  دوره ی  یک  برگزاری  حال  در  سعدی، 
نرفته اند  پیش دبستانی  که  کودکانی  برای  جبرانی 
هستیم. در ادامه، تالش می کنیم شما را با اهمیت 
پیش دبستانی و ویژگی های دوره ای که در جریان 

است آشنا کنیم.

ربخیزیم 
          هب جستجوی

                            صبحی زندیک



گوناگونی  رشدی  زمینه های  در  کودکان 
به آموزش احتیاج دارند؛ زمینه هایی که آنان 
را در دوست یابی و برقراری رابطه ی سالم، 
تحصیل، مواجهه با دشواری ها و دیگر مسایلی 
که در زندگی پیش رو دارند توانمند می کند.

آموزش پیش دبستانی مناسب، جنبه های 
رشد  جمله  از  کودکان  رشدی  مختلف 
شناختی، عاطفی، اخالقی، جسمی- حرکتی و 

زیبایی شناختی را لحاظ می کند.

2 آموزش پیش دبستانی، ضرورتی از یاد رفته...

و  غنی  اجتماعی  روابط  از  محرومیت 
تجربه ی روابط ناامن و پرآسیب، می تواند 
زمینه ساز انزوا، خشونت یا بزهکاری شود.

به  مناسب،  پیش دبستانی  آموزش 
کودکان کمک می کند تا همکاری، همدلی، 
صمیمیت و اعتماد را در رابطه با یکدیگر 

و با معلمان تجربه کنند.

آیا آموزش پیش دبستانی واقعًا ضروری است؟

تفکر و زبان آموزی، زمینه ساز موفقیت و 
بسیاری  کودکان  است.  اهداف  به  رسیدن 
بابت ضعف در مهارت های زبانی و تفکر، 
روابط  برقراری  از  می کنند،  تحصیل  ترک 
به  رسیدن  از  و  می مانند،  محروم  سالم 

آینده های روشن ناامید می شوند.
از  تفکر،  و  زبانی  مهارت های  پرورش 
آموزش  دوره ی  یک  محوری  اهداف 

پیش دبستانی مناسب است.

نیازهای  مهم ترین  از  یکی  نفس،  عزت 
عزت  که  کودکی  است.  کودکان  رشدی 
نفس کافی داشته باشد،  اهدافش را با عالقه 
و جدیت پیگیری می کند، روابط سالمی با 
برابر  در  و  می دهد،  تشکیل  همساالن 

رفتارهای پرخطر کمتر آسیب پذیر است.
آموزش  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
پیش دبستانی، پرورش و بازیابی عزت نفس 

کودکان است. 

کودکان در دوره ی آموزش پیش دبستانی،  
مهارت های پایه ی تحصیلی را می آموزند؛ یاد 
می گیرند که چه طور قلم را در دست بگیرند، 
با آواها آشنا می شوند، شمردن را می آموزند، 
و شاید از همه ی این ها مهم تر، گوش دادن با 

تمرکز به معلم را فرامی گیرند.
کودکی که با این مهارت ها آشنا نیست، 
قابل توجهی  میزان  به  درس،  کالس  در 

عقب تر از دیگران است.

آموزش  از  کودکان  ماندن  محروم 
در  را  آنان  مناسب،  پیش دبستانی 
معرض آسیب های فراوانی قرار می دهد 

و از رشدی شایسته محروم می کند.
ما  برای  ناگوار،  حقیقت  این  اما 
دعوتی امیدبخش هم دارد: تنها چند 
ماه آموزش هدفمند، می تواند تاثیری 
کودکان  این  زندگی  تمام  در  ماندگار 

داشته باشد.
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استفاده ی فراوان از ابزارهای کمک آموزشی

آموزش پیش دبستانی طلوع چه ویژگی هایی دارد؟

در  ما  نمی کنند.  پیش دبستانی شرکت  دوره ی  در  مالی  فقر  علت  به  که  زیادی هستند  کودکان 
مؤسسه ی طلوع کوشیده ایم که برای عده ای از این کودکان آموزش های جبرانی فراهم کنیم.

دوره  ی آموزشی مؤسسه ی طلوع از آذرماه 95 شروع شده و تا تیرماه 96 ادامه خواهد داشت. در 
این دوره، 65 کودک ثبت نام شده اند و هر کودک، سه روز در هفته در کالس های آموزشی طلوع 

شرکت می کند.
روشن است که تعداد کودکانی که احتیاج به آموزش دارند خیلی بیش از این است. به همین دلیل، 
ما تالش داریم تا در کنار برگزاری دوره های آموزشی، دانش و تجربه های به دست آمده در طول این 

دوره ها را مدون و منتشر کنیم تا دیگر فعالین این حوزه نیز بتوانند از آن بهره ببرند.
به امید روزی که هر کس صاحب دانشی است، به کار معلمی برخیزد، تا هیچ کودکی از آموختن 

دانش زندگی محروم نماند.

تعیین برنامه های آموزشی با توجه به نیازها و شرایط زندگی 
دانش آموزان

آموزش با استفاده از روش های مؤثر: قصه گویی، نقاشی، کاردستی،
بازی های فکری و حرکتی، نمایش، موسیقی و...

تأکید بر آموزش مهارت های اجتماعی و کار گروهی

برگزاری اردو و بازدیدهای آموزشی به صورت منظم

نظارت بر مسایل بهداشتی و سالمتی دانش آموزان
و پیگیری مشکالت مربوط به سالمت از طریق نهادهای مرتبط

آموزش پیش دبستانی، ضرورتی از یاد رفته...3

طلوع برای آموزش پیش دبستانی چه برنامه ای دارد؟



شما از چه طریق هایی می توانید به ما کمک کنید؟
- معرفی مکان هایی برای بازدید دانش آموزان پیش دبستانی

- معرفی مشاوران مجرب و عالقه مند برای ارائه ی خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و 
والدین

- معرفی مدرسان مجرب برای آموزش والدین
- معرفی مراکز یا متخصصین عالقه مند برای ارایه ی رایگان خدمات بهداشتی- درمانی

- معرفی مراکز یا مشاوران عالقه مند برای همکاری در رفع اختالالت یادگیری دانش آموزان
- پیشنهاد مکان ها، همایش ها و مناسبت هایی برای معرفی فعالیت های آموزشی مؤسسه ی 

طلوع
- حمایت مالی از مؤسسه برای برگزاری منسجم و موفق دوره های آموزشی )در حال حاضر 
هزینه ی آموزش هر دانش آموز پیش دبستانی برای ما ماهانه حدوداً 140هزار تومان است.(

 مشخصات حساب »طلوع«:
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سوگند به آن که جان محمد به دست اوست
که داخل بهشت نمی شوید مگر آنکه ایمان بیاورید

و ایمان نمی آورید مگر آنکه یکدیگر را دوست بدارید
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