روشنای طلوع مهر

معرفی طرح آموزش جبرانی پیشدبستانی
برای ساکنین مناطق محروم

علی با هیجان ،یکی دیگر از حیوانهای کاغذیاش را برداشت و به بچهها گفت« :یک زرافه هم درست
کردهام »...رضا گفت« :بده ببینمش »...بعد زرافه را گرفت و وارسیاش کرد .مریم گفت« :علی ،به
من هم یاد بده چطور باغ وحش درست کنم »...علی جواب داد« :اول اسب درست کنیم یا زرافه...؟»

***
یک روز عادی ،در یک کالس پیشدبستانی ...بچهها با هم کاردستی درست میکنند ،حرف میزنند،
بازیمیکنند ،سرود میخوانند و...
اما برای مربی کالس ،این صحنه چندان عادی نیست .شش ماه پیش ،علی خیلی کم حرف میزد .او
بیشتر خواستههایش را با صداهای نامفهوم و جیغ زدن بیان میکرد .علی در خانوادهای نیازمند متولد
شده بود .مادر علی به خاطر مشغولیت ،و همینطور به خاطر ناامیدی و افسردگی ،زمان کمی را صرف
صحبت با او میکرد .برای مربی ،توانایی علی در ایجاد ارتباط با بچهها ،همچون یک تولد تازه است
همراه با شادی و شوق ،و نوید آیندهای روشنتر...
آموزش در دوران خردسالی تأثیر زیادی در
آیندهی هر فرد دارد؛ تأثیری آنچنان زیاد ،که
باعث شده بسیاری آموزش پیشدبستانی را
مؤثرترین شاخهی آموزش محرومین بدانند.
اما در کشور ما ،بسیاری از محرومین نمیتوانند
کودکان خود را در این دوره ثبتنام کنند.
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حاال ما ،مؤسسهی روشنای طلوع مهر ،در
یکی از محالت محروم شهر شیراز ،شهرک
سعدی ،در حال برگزاری یک دورهی آموزشی
جبرانی برای کودکانی که پیشدبستانی نرفتهاند
هستیم .در ادامه ،تالش میکنیم شما را با اهمیت
پیشدبستانی و ویژگیهای دورهای که در جریان
است آشنا کنیم.

آیا آموزش پیشدبستانی واقع ًا ضروری است؟

تقویت روابط اجتماعی

آموزش پیشدبستانی مناسب ،به
کودکان کمک میکند تا همکاری ،همدلی،
صمیمیت و اعتماد را در رابطه با یکدیگر
و با معلمان تجربه کنند.

رشد همهجانبه

آموزش پیشدبستانی مناسب ،جنبههای
مختلف رشدی کودکان از جمله رشد
شناختی ،عاطفی ،اخالقی ،جسمی -حرکتی و
زیباییشناختی را لحاظ میکند.

آموزش مهارتهای تحصیلی

کودکان در دورهی آموزش پیشدبستانی،
مهارتهای پایهی تحصیلی را میآموزند؛ یاد
میگیرند که چهطور قلم را در دست بگیرند،
با آواها آشنا میشوند ،شمردن را میآموزند،
و شاید از همهی اینها مهمتر ،گوش دادن با
تمرکز به معلم را فرامیگیرند.
کودکی که با این مهارتها آشنا نیست،
در کالس درس ،به میزان قابلتوجهی
عقبتر از دیگران است.

آموزش پیشدبستانی ،ضرورتی از یاد رفته...

پرورش مهارتهای زبانی و تفکر ،از
اهداف محوری یک دورهی آموزش
پیشدبستانی مناسب است.
عزت نفس ،یکی از مهمترین نیازهای
رشدی کودکان است .کودکی که عزت
نفس کافی داشته باشد ،اهدافش را با عالقه
و جدیت پیگیری میکند ،روابط سالمی با
همساالن تشکیل میدهد ،و در برابر
رفتارهای پرخطر کمتر آسیبپذیر است.
یکی از مهمترین اهداف آموزش
پیشدبستانی ،پرورش و بازیابی عزتنفس
کودکان است.

پرورش عزتنفس

کودکان در زمینههای رشدی گوناگونی
به آموزش احتیاج دارند؛ زمینههایی که آنان
را در دوستیابی و برقراری رابطهی سالم،
تحصیل ،مواجهه با دشواریها و دیگر مسایلی
که در زندگی پیش رو دارند توانمند میکند.

تفکر و زبان آموزی

محرومیت از روابط اجتماعی غنی و
تجربهی روابط ناامن و پرآسیب ،میتواند
زمینهساز انزوا ،خشونت یا بزهکاری شود.

تفکر و زبانآموزی ،زمینهساز موفقیت و
رسیدن به اهداف است .کودکان بسیاری
بابت ضعف در مهارتهای زبانی و تفکر،
ترک تحصیل میکنند ،از برقراری روابط
سالم محروم میمانند ،و از رسیدن به
آیندههای روشن ناامید میشوند.

محروم ماندن کودکان از آموزش
پیشدبستانی مناسب ،آنان را در
معرض آسیبهای فراوانی قرار میدهد
و از رشدی شایسته محروم میکند.

اما این حقیقت ناگوار ،برای ما
دعوتی امیدبخش هم دارد :تنها چند
ماه آموزش هدفمند ،میتواند تاثیری
ماندگار در تمام زندگی این کودکان
داشته باشد.
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طلوع برای آموزش پیشدبستانی چه برنامهای دارد؟
کودکان زیادی هستند که به علت فقر مالی در دورهی پیشدبستانی شرکت نمیکنند .ما در
مؤسسهی طلوع کوشیدهایم که برای عدهای از این کودکان آموزشهای جبرانی فراهم کنیم.
دورهی آموزشی مؤسسهی طلوع از آذرماه  95شروع شده و تا تیرماه  96ادامه خواهد داشت .در
این دوره 65 ،کودک ثبتنام شدهاند و هر کودک ،سه روز در هفته در کالسهای آموزشی طلوع
شرکت میکند.
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 دورههای آموزشی ،دانش و تجربههای بهدست آمده در طول این
دورهها 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.

آموزش پیشدبستانی طلوع چه ویژگیهایی دارد؟
تعیین برنامههای آموزشی با توجه به نیازها و شرایط زندگی
دانشآموزان
آموزش با استفاده از روشهای مؤثر :قصهگویی ،نقاشی ،کاردستی،
بازیهای فکری و حرکتی ،نمایش ،موسیقی و...
استفادهی فراوان از ابزارهای کمکآموزشی
تأکید بر آموزش مهارتهای اجتماعی و کار گروهی
برگزاری اردو و بازدیدهای آموزشی به صورت منظم
نظارت بر مسایل بهداشتی و سالمتی دانشآموزان
و پیگیری مشکالت مربوط به سالمت از طریق نهادهای مرتبط
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شما از چه طریقهایی میتوانید به ما کمک کنید؟
 معرفی مکانهایی برای بازدید دانشآموزان پیشدبستانی معرفی مشاوران مجرب و عالقهمند برای ارائهی خدمات مشاورهای به دانشآموزان ووالدین
 معرفی مدرسان مجرب برای آموزش والدین معرفی مراکز یا متخصصین عالقهمند برای ارایهی رایگان خدمات بهداشتی -درمانی معرفی مراکز یا مشاوران عالقهمند برای همکاری در رفع اختالالت یادگیری دانشآموزان پیشنهاد مکانها ،همایشها و مناسبتهایی برای معرفی فعالیتهای آموزشی مؤسسهیطلوع
 حمایت مالی از مؤسسه برای برگزاری منسجم و موفق دورههای آموزشی (در حال حاضرهزینهی آموزش هر دانشآموز پیشدبستانی برای ما ماهانه حدودا ً 140هزار تومان است).
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