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آموزند که چگونه عقاید خود را بیان دوربین، میموزان بوئنوس آیرس، با امکاناتی نظیر میکروفون، ضبط صوت و  آدانش

 .کنند و به اخبار با دیدی منتقدانه بنگرند

افراد جامعه را مهاجران  یکاریب عامل ،لتیدو یکه در آن مقام ویاز بخش خبر راد یوارنتا به  خواهدیمعلم از دانش آموزان م

 Parque)  اوه ژنیدایآموزان کالس پنجم مدرسه در پارک  دانش  د.ارذ گیبرجا م  یقیعم  ریتأث  ویمطالب راد  .دنگوش کن  داند،می

Avellanedaشکند و سکوت را می ،ییایبولبو یساله 10ارو دخترمپ آباره یکولى  .شوندیسکوت م قرغ رسی( بوئنوس آ

 ادیرفسر مادرم  .مشیباجا  خواستند ما آنیها نمآن ،بودم مارستانیکه من در ب یهنگام» :دیگویکند. او میشروع به صحبت م

 «.به او کار ندادند ،بود ییایکه پدرم بولبو نیو به خاطر ا !«به کشور خودت برگرد» :نددزیم

خود موضوع  ییویبرنامه راد کارگاه یآموزان براشد تا دانش یاهبهان ،نبال آندهب وو عکس العمل آمپار ویخبر راد یماجرا

 مدرسه«.مهاجران در »: ابندیب یدیجد



 ییایویبولمهاجران  جا نیآموزان ادانش شتریچرا که ب کردیم؛موضوع را انتخاب این : »ما دیگو یکتابدار مدرسه م نو،یاوپ یفن

. میکنیم بازبینیرا  هامطالب بچهما  ،آنتن برود یبرنامه رو کهنیپس قبل از اساطالعات است.  یآورکار ما جمع نیهستند. اول

 که، نه اینوجود دارد زین ییها گوش شنواآن یهاحرف یاحساس کنند که براها بچهاست که  نیا انیم نیدر ا زیچ نیترمهم

 «مسائل و مشکالت فکر کنند. به فقط

ارتباطات و آموزش شهر  ،یروزنامه نگار ئتیه»به همت  شیسال پ 10است،  یاهرسان داتیاز تول یکه بخش ویراد کارگاه

 .استهمدارس گنجانده شد یرنامهدر ب «رسیبوئنوس آ

که  ستیآن چنان گسترده ن این طرح برنامه در مدارس به نام »طرح کودک روزنامه نگار« معروف است. اما هدف نیا

 بتوانند به امور خود بپردازند.مستقال کند که  تیترب یجوانای حرفه ینگارهاروزنامه

مصاحبه  شیخو انیبا آشنا ردموا یشد تا با مهاجران و در بعض آموزان خواستهموضوع »مهاجران در مدرسه« از دانش یبرا

کردند و در کالس راجع به آن به بحث پرداختند. سپس از کتاب ها و  یها شرح گزارش خود را نوشتند، بازخوانکنند. آن

 ییویبرنامه راد  ،یقیموس  یانتخاب  یتالش ها، با قطعه ها  نیسرانجام بعد از ا.  دگرد آوردن  ینژاد  ضیدر مورد تبع  یمجالت مطالب

 کردند. هیخود را به کمک هم ته

تر از مهم اریبس ،پردازند یخود م دهیبحث و دفاع از عق ،یکه در آن شاگردان به بررس یروش ،نگارروزنامه کودکِ یدر برنامه

 .یریمحصول تصویک  ایو  ییویبرنامه رادیک چه  ،باشد مهمحصول روزنا نیبرنامه است. چه ا ییمحصول نها

 . نگرندیمنتقدانه م ،کنندیم یکه در آن زندگ ییایاست که به دن شهروندانی تیمدرسه محل ترب گریعبارت د به

اوقات  یمهاجران به من فهماند که چرا بعض یدرباره کارگاه نیا لی: »تشکدیگو یم ییایویآموز بولدانش، دیگر اسپرانزا ایمار

 .«کشندیم ادیسر من فر ابانیدر خ

 
 است.ای پدید آوردهالعادهای در مدارس بوئنوس آیرس جنب و جوش فوقهای رسانهمطبوعات را زنده نگه دارید! کارگاه 



ا رنگ پوست یبچه ها را از احساس طرد شدن به خاطر ملیت  ،ییویراد یهاساختن برنامه ،آموزاندانش نیآموزگار ا دهیعق به

 ی ارتباط هایرسانه قیبنگرند و از طر یانتقاد یدیبا د ونیزیو تلو ویفهماند که به اخبار رادیها مبه آن  نیسازد. هم چنیآگاه م

 برسانند. گوش دیگراناعتراضشان را به  امیپ ،ساختهخود

است. با   افتهی  یمناسب گاهیاز کشورها جا یاریبس  یاست که در نظام آموزش ییهاتیفعال ،و نشر مجله  ییویراد  یهابرنامه  دیتول

بازجست.   1980دهه    یو اجتماع  یاسیاتفاقات س  نهیدر زم  دیرا با  لشیمنحصر به فرد دارد که دل  یبیترک  نیهمه برنامه آرژانت  نیا

خطوط ارتباط   ،شده بود  نیباعث رواج فرهنگ سکوت در جامعه آرژانت  که  و سانسور  یکتاتوریحکومت د  یطوالن  یهاسال در  

 یمناسب برا یانتخاب ،یارسانه داتیتول طرحِ نیرسد ایبود. اما به نظر م گشته فیا ضعیرفته نیا از بیاجتماعات مردم  انیم

مدرسه و جامعه، و  نیب یپل ارتباط جادیا قیطر بافت جامعه از میترم یمدرسه و برا قیاز طر کیدموکرات  یهاتیفعال تیتقو

 گردیده.یها پخش مبوده است که از رسانه ییهاامینقادانه پ ریآموزش تفس

 فرهنگ سکوت شکست

به  یاسیو هم اوضاع نامساعد س یباشد که هم از کمبود پشتوانه مال یابرنامه تیدر موفق یدیکل یهدف چه بسا عامل نیا

مدرسه  200مدرسه به  3۴از  ،شدندیطرح م نیکه مشمول ا ییسال تعداد مدرسه ها 10در عرض  .سالمت گذر کرده است

دانش آموزان از  ،دانش آموز 50000قرار دارند. در حدود  رسیبوئنوس آ نیرنشیفق یاهها در حومهآن شتریکه ب استهدیرس

 نده، یگو راستار،یدر نقش گزارشگر و ،ییکودکان مدارس استثنا نیباالتر و همچن یهااز کالس یبعض زیو ن ییمدارس ابتدا

 یمحل یویراد یهاستگاهیکه از ا ییویساعت برنامه راد 700مدرسه،  یوارید یمجله ۶00از  شیب ،ا عکسی لمیف نگریتدو

 اند.کرده هیو ته قیتحق ،یزیررا برنامه ییدئویو برنامه 100پخش شده است و 

در نوع خود انقالب  ،کندیها را منعکس مآن یازهایو ن قیشود و عال یم شنهادیکه در کارگاه توسط کودکان پ یموضوعات 

 ن ی، نشانگر موضوعات مورد توجه ا«از ضعف تا قدرت»«، 2000کوچک تا بزرگ«، »نسل  از» همچون ینیاست. عناو یکوچک

 .ضیو تبع یوق بشر، خشونت، بوم شناسنگاران نوپاست: ارتباط با بزرگترها، حقروزنامه

آب و هوا و مراقبت  راتیتغ ات،یاضیر خیاند )نقش زن در تار مدارس مربوط یبه برنامه آموزش مایاز موضوعات مستق یبعض

 .شودیدارند که منجر به اقدامات خاص م هیتک یبر مشکالت اجتماع ی( و بعضیبهداشت

 ک ینزد یها کن شدن درخت شهیر یداشتند، با مشاهده ینقش یکارگاه روزنامه نگار کیکه در  ییهابچهبه عنوان مثال، 

ساکنان مصاحبه کردند و با کارشناسان و  نیتر یمیها با قدکنند. آن  هیاز تعداد درختان اطراف ته یبر آن شدند تا آمار ،مدرسه

ها کار آن یثمره .جامعه منعکس کردند یبرا ییدئویبرنامه و کیدر  ،تببا نیها را از اآن یحرف زدند و نگران یمأموران دولت

 شدند. هیدر آن ناح یدیمأمور کاشتن درختان جد ،یبود که گروه نیا



 
 آموزند.آرایی چیزهایی می کنند و از صفحهشان عکس انتخاب می ی مدرسهنگاران نورسیده برای روزنامه روزنامه 

 

« کنندیم  یکمتر با ما بدرفتار  ،بدانند  شتریه حقوق کودکان ساختند: »هرچه بزرگترها از ما براجع ب  یلمیاز بچه ها ف  یگرید  گروه

 د.وامرار معاش توجه ش یها برا آن یو شیوه یابانیخ یهابچه یموضوع باعث شد تا به زندگ نیو ا

ای ر مدرسهد ،کالس ششم ینیدانش آموز اوکرا کیهنرمندانه باشد، حضور  ومبتکرانه  تواندیم نیکارگاه همچن یهاتیفعال

وری اطالعت بپردازند. سپس تصمیم به آها راجع به تاریخ و فرهنگ اسالوها به جمعای شد تا بچههی کابالیتو، انگیزدر ناحیه

گی دها راجع به کار و زنگوید: »آنها میی موسیقی پتروشکای استراوینسکی گرفتند. مربی موسیقی آنساختن عروسکی بر پایه

ساز تحقیق کردند، به دیدن چند موسیقی رفتند و از معلمان هنر و علوم کمک خواستند و سرانجام عروسک را هنگآاین 

 «ای هم برایش نوشتند.نامهساختند و فیلم

 هرا ب یکارآموز یهاکه دورهاست  یلمانمعبود کم ،آموزش قدیمیروند  برای تغییرموانع  نیو مقاوم تر نیاز بزرگتر یکی

 . استنگار، شدهروزنامهموضوعات مهم طرح کودک    زا  یکی،  تریبت نظری و عملی معلمانرو    نیاز ا  باشند.کرده  یط  یگیستشا

این طرح ی کالسی شان که تجربههایی از آموزگاران عالقمند با کمک یکی از همکارانای یک بار گروه هفته ،از دو ماه شیب

این برنامه   199۴ها دور هم جمع می شون. با حمایت یونسکو از سال  ی آنای و بحث دربارهرار دارد، برای تولید مطالب رسانه

 است.های ویژه شدهمعلم با مهارت 350ای متشکل از موفق به تشکیل شبکه

 آموزگاران یتازه برا یهاافق

شان به فراگیری متن کند تا کنجکاوی و اشتیاقها کمک میآن ای به  رسانه  یرگاهاکه کا  دنیگو  یطرح م  نیکنندگان در ا  شرکت

به معنای آزادی بیشتر و ارتباط با واقعیات  طرح، ها این. برای بچهشودآور است، بیشتر که در مجموع کسالت، کتب درسی

و به سطح شهر برویم، در  ا با مردم مصاحبه کنیمدهند ت ها به ما اجازه می»کارگاه گوید:گر جوان میزندگی است. یک گزارش

حالی که در کالس درس برای گذراندن امتحانات فقط باید درس بخوانیم و مطالعه کنیم.« این روش برای آموزگارانی مانند 



رام بیشتری های کودکان احتاست برای تجربهدهد که چگونه یاد گرفتهاست. مانیکا توضیح میای گشودههای تازهمانیکا افق

ها به ما کمک گوید: »کارگاهاست که حق ندارد عقل و خردمندی را در انحصار خود بداند. او میقائل شود و چگونه فهمیده

 خالص شویم و خودمان مسائل را دریابیم.« هاکلیشهکند که از دست می

ها، راه مناسبی برای تقویت های رادیویی و روزنامهبرنامهکنند، معتقدند که تولید آموزگارانی که در این تجربه مشارکت می

بازگویی درس از حافظه مدنظر نیست، بلکه استفاه از  ،؛ چرا که در این شیوههستند های گفتاری و نوشتاری کودکانمهارت

خارج از کالس نیز  هایهدها و شنونطوری که خوانندهها و عقاید شخصی به طور دقیق و مؤثر مورد توجه است، بهاندیشه

ورق یا یک مجله، در مدرسه کنند، به شکل تکها را تهیه میان آنزآموهای مدارس که دانشها را فراگیرند. روزنامهتوانند آنمی

که پدران  یخاص یدادهایرو گری دها و آموزان معموال در جشنوارههای ویدئویی دانششود و فیلم ها توزیع میو میان همسایه

 موج  یهاستگاهیا  یهر هفته رو  ییویراد  یها، برنامهم.   199۴ سال  . ازدیآیدر م  شیکنند، به نمایها در آن شرکت مهیاو همس

FM شودیپخش م« هابچه یبه نام »رنگارنگ: صداهایی سریالی، در برنامه.  

 
 شوند.نگاری آشنا می شود، با روزنامه محول می گیرد و مأموریتی به آنان قتی دوربین ویدئو در اختیار جوانان قرار میو

 

 هارسانه یهاامیپ ییرمزگشا آموزش

کودکان و  یعیشور و شوق طب تیها قرار دهد، بلکه هداکه مدارس را در برابر رسانه ستین نیا رسیهدف طرح بوئنوس آ

 دنیشن ای ونیزیتلو دنیساعت از وقت خود را صرف د روزانه به طور متوسط چهار نیالت  یکایمرآنوجوانان است. کودکان 

 ونیلیمنه و نیم خانوار،  ونیلیمده و نیم  انیکرده است که از م قیتحق نیآرژانت یآموزش ونیزیتلو ادی. بنکنندیم ویراد یقیموس

را از لحاظ اشتراک  نیهستند که آرژانت یونیزیتلو یهامشترک برنامه یاها به گونهاز آن یمیاز ن شیدارند و ب ونیزیها تلو آن

 .دهدیقرار م یدر مقام سوم جهان ونیزیکابل تلو



ساعت  13000تماشا کرده و  ونیزیساعت تلو 22000 ده،یساعت خواب ۴۶000حدود  رسد،یم یسالگ 1۶که کودک به  یزمان

است. اما مدارس  ستمیدر قرن ب یعمده فرهنگ تیفعال ونیزی: »تلودیگو یم دایبن سیرئ و،یدر مدرسه به سربرده است. ساراگرت 

 اند.«امر آماده نشده نیا یموضوع توجه ندارند و کودکان برا نیبه ا

و مطبوعات، عموما تحت نظارت گروه کوچک اما  ونیزیتلو و،یراد یعنی ن،یالت  یکایآمر یکشورها یهارسانه نیبانفوذتر

 ، به عالوه .جه داردتوشهروندان  یبرا رسانیاطالعر به تو کم کندمنافع اقتصادی خود فکر میموال به مع است که یقدرتمند

تلویزیون دارد. رادیو خارج از  یابع اطالعاتنبه م ضعیفی یو دسترس گذاردیرا مآ برخوردِ یبرا یوقت کم زیجامعه ن خود

کنند که دقت و صحت را فدای تنوع کنندگانی عادت میهای تهیهکند که به دیدگاهگاهی این موضوع مخاطبانی را ایجاد می

 کنند.خبری می

ار آموزگ  شینتواند جانینم یفناور .تسین  یانتقاد  یهاستعدادا  تیبر تقو  یلیدل  لمبرداریف  نیبا دورب  انهیرا  نیاز آخر  اما استفاده

چگونه  د کهآموزنی، مخام اطالعات آوریجمعبا  است. کودکان کودکان قدرت تحلیلنقش آموزگار کمک به  ؛ چرا کهشود

. و ندنک شفد و کسنانشبرا  یگریت و احساسا تینیع و واقعیاتده و قیع انیفرق م و رندیمتعارض را بپذ  یها دگاهیوجود د

 .ا شنونده را جلب کردیتوان توجه خواننده  یکه چگونه منیز این

که نقل  دندهیم صیتشخ  یآنان به زود  ند.تا سازوکار ارتباطات را از درون بفهم کند  یتجربه ها به کودکان کمک م  نیا یتمام

 دارد که یسبه ک یاست، چرا که بستگ ینیعدرصد  100است که به ندرت  یگردآور یبلکه نوع واقعیات نیست؛خبر همان 

 یانفعال یهارندهیبه گ  لیکودکان تبد  مینگذار  کهنیا یگفته است: »برا  فلرتا  نیآلو  ،ییکایمرآ  یسندهنوب.  کندیم  هیگزارش را ته

 م یدهب ییدئویو یها نیآن است که به آنان دورب زیچ نیبهتر ،کنند ییرمزگشا ها امیچگونه از پ که میهبد ادیها شوند و به آن

 ن یند. همچننک انتقادی تفسیر کلها را به شخواهند گرفت که رسانه ادیزود  یلی. خرندیم بگفیلا صشخ یزیاز چ میو بگذار

 مختلف یهابرنامه را در یهاننپ غاتیچگونه تبل رند،یت بهره گسدر هاهدیو ا رهایتوانند از تصویآسان م چقدر ند کهمهفیم

 .«رندیگیطلبانه مفرصت یهاو ژست انهبیعوام فر یرهایتصو استمدارانیسبرخی  چگونهنیز ببینند که بازشناسند و 

ها را باور ضرورت آن  یاسیکه رهبران س  یمگر زمان  ،نخواهد کرد شرفتین پیالت   یکایمرآها در مدارس  رسانه  یهابرنامه  دیتول

 لیم رغمید. علننکن ید و کاریستنتوانند بایاست که مدارس نم ادیان زچنها رسانه ریثأ. ت دنیآ قیفا مدارس یلیمید و بر بنکن

 کنند.یرقابت م سکردن کودکان با مدار یاجتماعها به عنوان عامالن رسانه ،آموزگاران

 یبرا یاریدهد و گرچه موانع بسیرا نم دیجد زاتیتجه هیآنان اجازه ته یمال وضعگرچه  درک کنند که دیبانیز  آموزگاران

 سها باشند و مدارتوانند متحدان آنیم دیجد یآورنها و فاما رسانه ،تسفوق برنامه بر سر راهشان ه یپرداختن به کارها

پاسخ دادن به  یکودکان برا زیو تجه یارسانه یهاامیپ ریتفس ،یارسانه یهاتآموزش در زمینة مهار یمکان برا نیترمناسب

 هاست.آن 



 

 ی المللنیب یاشبکه

 

 نیدارند. ا یهمکاران زین نیسوئیس و بن ،یکره جنوب ،یلیچون فرانسه، ش یگرید یدر کشورها نیآرژانت ینگاران نوپا روزنامه

 یارسانه نیبه کمک مرکز ارتباط ب م.1989اند، که در سال کرده ری( داFaxکودکان به نام نمابر ) یبرا ینامه اخبرنگاران جوان هفته

 ( آغاز به کار کرد.CLEMI) سیو تدر یاطالع رسان

 دهند،یم لیتشک هیریتحر ئت یه کیکودکان  نی. اکنندیم هیواحد ته یااز کودکان مدرسه یمجله را گروه نیا یهر شماره مطالب 

 لهی. مقاالت به وسدهندیمختلف مقاله سفارش م یو به خبرنگاران جوان کشورها کنندیم میموضوع فهرست مطالب تنظ یدر زمینه

 شوند. ینمابر ارسال م

برعهده  کنند،یزبان استفاده م یهاکه از آن در کالس یمدارس همکار انیمجله را در م عیو توز یمسئول هر شماره، طراح رانیدب

  .ستندین یکی شهیهرچند که آن در زبان هم شود،یدارند. نمابر به دو زبان منتشر م

  ان یروزنامه نگاران جوان ممکن است در م  یانتخاب  یهااز موضوع  ی. برخمیکن  یها داورآن  یها و محتواشماره  نیبا توجه به عناو  اگر

(، Timisoara) سوارایمیدر شهرت یا، کودکان مدرسهم. 1999سال باشد. مثال، در  زیبرانگشان رشکاز همکاران بزرگسال یمعدود

: ست یز  طیبا عنوان »مح  یکردند. کودکان گوادلوپ، شماره ا  هیتفاوت«، ته  یرا با عنوان »متفاوت، اما نه ب  جلهاز م  یاشماره  ،یدر رومان

 منتشر کردند. یافتیکاغذ باز یرا رو م«یهمه مسئول

 «هابچه نمابرِ» به نام  یگرید ی. مجله دهدی سال را مخاطب قرار م 18تا  11شماره آن منتشر شده، نوجوانان  نیکه صدوهفتادم نمابر

(Fax Juniorبرا )کندیم یمکتوب ط ینگارخود را در روزنامه یهاگام نیکه نخست شودیم هیسال ته 11تا  ۶کودکان  ی. 
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