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  مقدمه     

متری نشسته ایم دوازده نفر هستتیم همته ماستر بتر      6است ،گرداگرد سالن مدرسه با فاصله 3399خرداد 

 .سال طتاوون  ،به رسم نامگذاری های کهن آن را سال کرونا می نامم مثل سال وبا سال کروناست.چهره داریم، 

وصر بیماریهای واگیر جهانی وبتور کترده    تجربه وجیبی است نه برای ما، بلکه برای جهانی که گمان می برد از

رشهر واحتماال درکشور ای د است وحاال زمان پیکرتراشی پزشکی فرارسیده است. مطمئن هستم که هیچ مدرسه

 کند؟ چرا ؟ از قوانین تبعیت نمی نیست . اما مدرسه مشتاق باز است. باز

نه! ها اند. اما مدرسه رستورانها، ورزشگاهها و بازارها گشوده شده همه تاالرهای وروسی،. نیست واقعیت این

. بته ارتبتا    دادیتم  درمدرسه پاست  متی  باید به این پدیده ناشناخته  96به نظرم اشتیاقی وجود ندارد. ازاسفندماه 

شان به وسایلی ارتباطی حتی تلفن ختانگی نیتز دسترستی     هایی که اکثریت بچه ، کردیم میها فکر  خودمان با بچه

بته نتووی ورود بته    . اسفند آرام گترفتم  63از سوم اسفند تا . ها وخیابانها رها کرد شد آنها را درخانه نمی. ندارند

 فتم .فکر کردم اگرمن بنشینم اگرهمه بنشینند،کارمهمی انجام شده است! سال کرونا را جشن گر

ایتن   تماس گرفت درباره این روزها گفتگو کردیم و جلیلی رئیس هیئت مدیره انجمنمهراماه  اسفندبیستم 

 هرمعلم با تر تر شاگردانش تماس بگیرد.پیشنهاد شده همکاران مدرسه صحبت کردم  با .توان کرد که چه می

ان پیدایشان کتردیم.  پرسان پرسهمان ابتدا شماره تماسی نداشتند. بعضی از .تغییر کرده بود  ،فنها خاموش بودتل

 ا...اطمینان از سالمتی وپرسشی از سر آرامش از درسه ؛ها رفتند حال واحوال وشادی خانه برمعلمان به د

 .های غتذایی فتراهم کتردیم    بسته فراخوان محدودی درگروههای نزدیر دادیم و برای  صدوپنجاه خانوار 

هتای   بستهانگشتی یر حساب سر با ها توزیع شد. ماه ونیم این بسته6درمدت  بلکه به آرامی و ، البته نه یر باره

ها وقتت بیشتتری    باید با بچه اما کافی نبود ما .توانست غذای یر هفته خانواده پنج نفره را تامین کند می غذایی

واقبتت   های بهداشتی در سطح جهان را دراختیارم گذاشتتند و  های خوبی از پروتکل نهدوستان نمو. گذاشتیم می

 !تصمیم گرفتیم

 نفره بود( 313تا 333) قبل از کرونا گروهها .آیند های سی نفره به مدرسه می ها درگروهبچه -
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 دانش آموز  4هر کالس حداکثر  در -

 حضور درمدرسه ساوت شش  به جای سه ساوت، -

 باالی ده سال  معلمان وکودکان ماسر برای همه -

 ماند. میثابت  درکالس  جای بچه ها -

 درطول زمان حضور حداقل چهار بار دستها شسته شود. -

 پنجره همه کالسها باز بدون استفاده از کولر  -

 .مسئولیت کامل این برنامه را با اوالم رسمی در گروههای انجمن دوستداران کودک بر وهده گرفتم -

 کنیم ؟ رسه را بازچرا الزم بود مد

  .شد از دست وپا زدن در فضای ابهام وانتظار حالم بد می

بتاران   خورد که با هر تکان زمین، مسئولیتی در فضای آموزشی کشور به چشم می بی به نظرم نووی تعمد و

ی تصتمیمات  به جای تغییر، به جاسالها بود شدند.  ها تعطیل می ...مدرسه بین التعطیلین و ،آلودگی هوا برف و و

همته جتا   دوران کرونا خود را در  تصمیمی در شدند. این بی ها تعطیل می روشن به دالیل واهی مدرسه درست و

 داد. نشان می

مشارکت کودکان تاثیر چندانی نداشت اما اینکه برای  ، به نظر من در رشد واینکه مدارس باز باشند یا بسته

بتا یتر    کودکتانی کته  برای همته   تاپ دسترسی ندارند و ند ولبهایی که به تلفن هوشم درصد بچه 63بیش از 

معیوب مجازی را به جای مدرسه یعنی تعامل  یر آموزش کسل کننده و کنند، اینترنت کند دست وپنجه نرم می

 .چیز دیگری است مدیدار دوستان بنشانی و

هستتیم   ییایم ما آنجا گفتههمیشه به خودمان  ما ،که حاضرند خارج از جعبه فکر کننداندک افرادی هستند 

. همانطور که انکار کرونا نووی شکست در فقدان فکر نو باشد توانست .اکنون نیز تبعیت ما میکه دیگران نیستند
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 .ذاردسالمت روان کودکان اثر بگبر  ستتوان جنون آمیز بود تعطیل کردن زندگی هم می

سال سوم دبستتان   هایی بودند که با من آنها بچه .ندام آمد به یاری «ها ای مدرسه»گرامی های گروه اینستا بچه

ن مهاجر های دوستا ایده بردند.از آلمان تا افغانستان حاال دراقصی نقا  جهان بسر می تا هفتم را گذرانده بودند و

پذیرش این نکته مهم ولمی که موسسته   های کوچر و درگروه ؛. بازگشایی با تمهیداتدر آلمان را معقول یافتم

فاصتله   ،شتود  هنوز پذیرش جهانی نداشت ویروس کرونا از طریق سطوح منتقتل نمتی   اوالم کرده بود اما« ک »

 بتردم  ازتجربه آنفلوانزای سالهای قبل هتم بته اهمیتت تهویته پتی      ته شد.جدی گرفهم  ماسربود وگذاری مهم 

کته بترآن هتم نظتارتی     د هر چند در ایران ماسر اجباری اوالم ش از بازگشایی مدرسه مشتاق(هفته بعد هشت)

 (.نیست

بته   آمتوزش و  ،متا درکنارشتان هستتیم    کردنتد  خانواده باید حس می . برای اینکه بچه ها ومدرسه باز شد

ها به فضای مجازی کم سروت  سپردن بچه توانستیم با . ما نمیاندن سال تحصیلی برای ما مهم استسرانجام رس

ی مسئولیت خود را ایفا کنیم. باور متا ایتن بتود کته بایتد      ا امهرف گواهینصِ ازراه دور و لشت و دادن امتحانپ و

 .هم بودن را برای بچه ها فراهم کنیم مسئوالنه وخالقانه فرصت با

. دختتران کالستهای پتنجم وششتم استتقبال بستیارخوبی ازمدرسته کردنتد         سخت بود اما غیر ممکن نبود

 آوردنتد،  روزهایی بود که آنها باخود مهمانانی متی  شان مریم خراسانی امکان پذیر شد. حضورآنها با تالش معلم

ر کنند بچه ها دلشان تنت   هم دیدا . یر روز تصمیم گرفتند همه باشد پارک برگزار می دراین روزها کالس در

فیزیکتی   بتا فاصتله  بازیهتایی   خندیدنتد و  شد بچه ها گفتنتد و  درپارک به فاصله گذاشته ها ،  صندلیشده بود

 .خوردند هم غذا با ساختند و

 ؟توانستیم چنین لحظاتی را دریغ کنیم چطور می

. دهند ها تشکیل می را سال اولیمدرسه مشتاق یر سوم ها مسئله جور دیگری بود. حداقل  برای سال اولی

بترای آمتوختن    کالس اول روند و مابقی تقریبا دوسال را در درصد آنها به سال دوم می 71تا  73هرسال تقریبا 

 باز نشدن مدرسه به این معنا بود که همه این کودکان باید دوسال را درستال اول بگذراننتد و  . نندگذرا میسواد 
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 .امید کننده بودسال بودند نا 36تا  6این برای آنها که درگروههای سنی 

 ،بماننتد ستال در ستال اول    6دادیم  می احتمال هها که در ارزیابی بهمن ما بچه تعدادی ازجالبی افتاد  اتفاق

کتار   سمیه پورتقی وزهرا خواجویی ،چابکی  روت خوبی دریادگیری نشان دادند. راضیه امینی به همراه فرشتهس

نوشتن  ها توانایی خواندن و درصد بچه 13ساوته بیش از 43یر فرصت کوتاه تقریبا  ارزشمندی انجام دادند .در

 ند واین والی بود.درصد بر نشانگان فارسی مسلط شد 33درسطح مقدماتی را بدست آوردند،

همته معلمتان    نوشتن تاکیتد شتد و  و چهارم بر روی توانایی خواندن  ، سال سوم وهای سال دوم برای بچه

توانتایی  نیتز  کردند به معلم  اذوان داشتند که درگروههای کوچر بچه ها ازتمرکز خوبی برخوردارند وتالش می

 خود را نشان دهند.

 های تحصیلی و از مهارتای  تری آماده شد که شامل مجمووهندگان دفاخود ارزیابی یادگیر برای ارزیابی و

نوشتتن را فراگرفتته بودنتد     های خوانتدن و  . این دفاتر به همه کودکان که مهارتارتبا  بود و های تفکر مهارت

نظر گرفتیم داد، در  در دور دوم که به مدرسه بازگشتند به ونوان مستنداتی که توانایی آنها را نشان می داده شد و

 .درسه وارزیابی سطح تحصیلی دادیموبه آنها گواهی حضور در م

هتای   درفاصتله  ها در پتارک گترد هتم بیاینتد و     گروه کوچر این فرصت را به ما داد که هرروز صبح بچه

. دادن غتذا  کرد شور مدرسه را افزون می با معلمانشان فعالیت ورزشی انجام دهند که شادی و مناسب بایستند و

 . رسید شادی وهمدلی است ودر این روزهای طوالنی به نظر الزامی می ،همیشه نقطه تالقی انرژی مدرسه در

و  یمبرای تهیه ماسر ودستمال وحوله تالش کردیم تا حدامکان از وسایل یر بتار مصترف استتفاده نکنت    

 .خودمان آنها را تهیه کنیم

مشتارکت فعتاالن مرکتز     پتردازی و  ایتده  ،خوانتدن ونوشتتن   ،ستال کارآموزشتی   33ه این دوماهته وصتار  

استیصال و یا لج بتازی   سر از . تصمیمی ناگهانی وانجمن دوستداران کودک کرمان بود کودک مشتاق و دوستدار

دوستداران  سال کار مداوم انجمن 36مدرسه که حضور در  سال  33بستر نه فقط  نبود . توانایی آموخته شده در

 با کودکان بود. کودک کرمان
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 تجربه های نخستین   
بته   63. من در ستال  رسد پارکهای شهر کرمان می های صلح در برگزاری وصرانه بهشاید ها  جرقه نخستین

ن شتهاب گترد آمتده    بتا مدیران مهدهای کودک کرمان در پتارک معلتم خیا   . تعدادی از مربیان و3انجمن پیوستم

کته   شتعارهای زیبتایی   خودشان آورده بودند و د بامه از راتوپ وکاغذ ، چسب آمیزی، وسایل کار، رن  .بودند

درختهتای   هتا و  بر نرده ،، حق آموزشحق شادی نشان از ترویج پیمان نامه حقوق کودک داشت مثل حق بازی،

. آرام آرام کودکان به همتراه مادرانشتان بته گتروه     بهاری اردیبهشت ماه بود . یر وصرکرده بودند پارک آویزان

ساله هتم همتراه    34تا  33ساوت ادامه پیدا کرد. نه تنها کودکان خردسال بلکه کودکان  3با پیوستند. برنامه تقری

زاده ایتن برنامته را    بتازی بودنتد. افستانه قاضتی     مادرها با شادی مشغول رن  آمیزی، درست کردن کاردستی و

سته پووهشتی کودکتان    موس ، که با همکاری بهزیستی است ای هماهن  کرده بود. خیلی زود دانستم که این ایده

کته در  ،شتود. آن روز من  جهت ومومی سازی آمتوزش پتیش دبستتان اجترا متی      حمایت یونیسف در با دنیا و

 متاه  4در طتی   مسئولیت این برنامه را بروهتده گترفتم و  . به انجمن دوستداران کودک پیوسته بودم 63اسفندماه 

تترین برنامته مربتو  بته      ریت برگزار شد. ستخت مدی شهریور و 37وصرانه صلح در پارکهای خیابان  33تقریبا 

ای که با آن آشتنا   تنها شیوه ، ازخشونت آماده برای جلب توجه پسرهای نوجوان و ،متاسفانهپارک مدیریت بود، 

او با دوربین درگوشه ای از پارک مستقرشتد   ،.همسرم سیامر زندرضوی به ما پیوستاستفاده می کردند  بودند

ها فضا  گذشت هفته وبادووت کرد. واقبت تصمیم گرفتیم برای تابستان دراین پارک باشیم پسرها را به گفتگو  و

 .ها ادامه یافت اما سختی .تر شد دوستانه

نوازش سرد را بیشتر از گرم دریافت کرده بودند بعضی روزها با پرتاب میوه  دیبچه هایی که به نظر می رس

زدنتد و   فریتاد متی   و کردند محاصره می مان را ند و گاهی ماشینداد ما نشان می ورودهای کاج خشم خود را از 

 ترساندند. مربیان جوان را می

                                                           

به ریاست هیئت مدیره تاسیس شده بود و درانتخابات دوردوم هیئت مدیره، مهرا جلیلی  76انجمن دوستداران کودک کرمان درسال  3

ام را به همراهی با بهار و وشق به  انتخاب شد. دخترم بهار دوران مهدکودک خود را در مهرآیین به مدیریت ایشان گذرانده بود مهرا والقه

 دووت کرد که به انجمن بپیوندیم. کرد و از من و همسرم یادگیری تحسین می
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 یادگیریهای پایدار   بم و
دریتتر  . بتتم لرزیتتد وروز ختتود بتته همتته متتا تکتتانی ستتخت داد پنجمتتین  در 66ستتال  ستتردزمستتتان 

اه اول بتته ن شتتد. متتشتتهری ویتترا و متتا را تتترک کردنتتد انستتان بتترای همیشتته رهتتزا 32 ای ثانیتته 34لتترزش 

محلتته افشتتارخانه خیابتتان پتتروین   چتتادری کتته یونیستتف در بهمتتن متتاه در. از فعالیتهتتای امتتدادی گذشتتت

یزبتان صتدها مهمتان ازسراستر ایتران      انجمتن دوستتداران کتودک م   .  مستقرشتدیم کترده بتود،    اوتصامی برپتا 

در ابتتدا وتالوه بتر     بودنتد.  ستازمان یافتته   6«ستتاد مراقبتت از کودکتان آستیب دیتده بتم      »شد که تحت ونوان 

هتا   وضتعیت محلته   هتای پووهشتی بترای شناستایی کودکتان آستیب دیتده و        های امدادی فعالیت توزیع کمر

هتای آمتوزش مربتی بتا تستهیلگری اوضتا موسسته پووهشتی کودکتان دنیتا            شروع شد. در پایتان بهمتن دوره  

 مربی آموزش دیدند. 333از  ماه بیش 4در طی  وراه اندازی شد  کرمان انجمن دوستداران کودک و

از و ای کته دربتم ایجتاد شتده بودنتد       انجمتن دوستتداران کتودک در کنتار شتورایاریهای محلته       63بهار 

بتتا حمایتتت ستتازمان جهتتانی   طریتتق یتتر خبرنامتته محلتتی کتته بتته متتدیر مستتئولی ستتیامر زندرضتتوی و   

 هتای کودکتان و فعالیت  توانستت گروههتای زیتادی را دربتم بته مستئله      قترار گرفتت و   شتد  بهداشت منتشر متی 

 3.تشویق کند محور محله

 .پایگتاه ایتن فعالیتهتا بتود     ،بته مهتد شتادی معتروف شتده بتود       کته  ر درآنقکمپ مست محله وربخانه و 

تنتد چتون همیشته تعتدادی     گف متی  «غولتر »بته طنتز بته آن مهتد      و آمدنتد  روز دهها کودک بته مهتد متی    هر

ده از همتان ابتتدا بتا حضتور زنت      ای بهرامتی قترار داشتت و   درآن جا بودند. مهد دربتا  زیبتای آقت   نوجوان هم 

 گتویی و  ، قصته ، آوازختوانی زنتان تبتدیل شتد. بتازی     نوجوانتان و  گتاه کودکتان ،  یاد هنگامه بازرگانی به میعاد

                                                           

 لیغدا  تشک ارانیو هم ایکودکان دن یدوستدار کودک ، موسسه پووهش یشامل انجمنها یردولتیزمان غسا 9ا ز  دهید بیستاد مراقبت از کودکان آس 6

 .شده بود

 کتاب منتشر شد؛ جامعه شناسی ومدیریت بحران ، مدیریت بالیا مبتی بر اجتماوات، 1فرآیند ونتایج این تجربیات مستند و مکتوب شد و در  3
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پووهشتتی بتته ویتتوه بتتا تکنیتتر پتتووهش مشتتارکتی از  هتتایبرگتتزاری کالستتهای تربیتتت مربتتی و انجتتام فعالیت

ن اگتر در تتاری  ایتران بتی نظیتر نباشتد،       نظتر مت   بته  ستاخت کته  محتوری   محلته مهد شادی فضای یادگیری 

هتتای جتتاری از قنتتوات صتتدای جویبار ان زیبتتای نختتل ومرکبتتات وتتتخر. درستتایه ستتار دکتتم نظیتتر استتت

هتای ایتن    بتاور کنتیم کته زنتدگی درخنتده      متاه جتدا شتویم و    دی 1توانستیم برای لحظاتی از لرزه مرگبتار   می

 .خواستند ادامه دارد که برای کودکان زندگی را می بازی زنان جوانی کودکان و

هنگامته در تاللتو    دوستتمان؛  با صدای زیبای «تو ماه بلند آسمونی منم می خوام ستاره بشم دورت بگردم»

هتای   شعله های آتش طنین می انداخت و دل تنگی و غم را از دل انسانهایی که بر دیوارهای فروریخته ، خشت

مکتان   ،اش بتم بتا همته دردنتاکی     شستت .  های درختان نشسته بودند برای دقتایقی متی   هزمین نشسته و کند بر

 .دبرای ما ش زندگی بخشی یادگیریهای پایدار و

ای از تجربیتات   دریچته  «بازپیونتد  »طترح  ، «شتهر دوستتدارکودک  »حضور قدرتمند یونیسف در بم، طرح 

ای تهیته   زنان محله توانستیم گزارشهای ختوب محلته   نوجوانان و جوانان وارمغان آورد با جهانی را برای ما به 

 صدای قربانیان را بشنویم واز آنها بخواهیم صدای خود را پیدا کنند.  ،کنیم
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 اصول مدرسه دوستدار کودک

اکثریت تجربه های تلخ دوران کودکی از عدم تحقق حقوق کودک سرچشمه می گیرد .پس  بسرای   

رکودک باشسدد یابسه عرساری دیبسر بسه      داشتن کودکان سالم وشاداب بایستی تمامی ارکان جامعه دوستدا

 حقوق کودکان احترام ببذارند.

 مدارس دوستدارکودک چبونه مدارسی هستدد ؟

فراگیرهستدد همه بچه ها باید درمدرسه باشددوآموزش اجراری است مدتظر این نیست که بچه هسا  

 به مدرسه بیایدد بلکه به دنرال آنهاست که آنها را به مدرسه بیاورد  

 فردی ، جدسی وشخصیتی بچه ها احترام می گذارد  های  تفاوی  به

شود که موثر است. با نیازهای فردی ،شداخت کودک، فرهدس  و جامعسه او    چیزی آموزش داده می

 دهد نه اطالعای را   مطابقت دارد، یادگیری را به بچه ها آموزش می

 مسائل بهداشتی وسالمت کودک در اولویت است.  

 درتعامل است.   با والدین وجامعه محلی

مدارس دوستدارکودک به یک فضای فیزیکی محدود نیسست و در خسارا از محسدوده مدرسسه هسم      

 ادامه دارد.

 به نقل از نشریه شهروندان ومشارکت 

0810آبان  01بم :   
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یونیسف طرح شهر دوستدار کودک بم را با همکاری دانشگاه کرمان وشتهرداری بتم آغتاز کترد . نماینتده      

ن دوستداران کودک کرمان هم محسوب می شد . همراه با دانشگاه کرمان سیامر زندرضوی بود که وضو انجم

وی داوطلبان انجمن دوستداران کودک به این فعالیت پیوستند . این طرح ایده های زیادی را درشتهر جرقته زد   

کتابخانته  » نمایش خالق ،یتار مهربتان  هایی مانند ایده  ؛که بسیاری از آنها در سطح ملی مطرح وماندگار شدند 

که بخش زیتادی از آن توستط بچته هتا       ونشریه شهروندان ومشارکت ، «ه در کیسه های پارچه ایسیار خانواد

 نوشته ،نقاشی وتصویر برداری می شد 
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 سبز  مهد

ولتی   در نزدیکی آرامگتاه مشتتاق   «رایگان »موفقیت مهد کودکی  انجمن دوستداران کودک با 64مهر سال 

مرکتز  »تتابلوی   و گرفتت   نتام  «ستبز »د راه انتدازی کترد. مهتد    درکرمان شتهرت دار به همین که میدانی  وشاه 

 تعتداد  و بودبخشی از ساختمان بهزیستی  . ساختمان مهدبستآن نقش  در بر سر «پووهشی مهد سبز –آموزشی

از  «فلورا مرتضتوی  ».آمدند زیادی از مدیران مهدهای خصوصی با اهدا وسایل کمر آموزشی به یاری مهد سبز

 333با  ماهمهر66مهد سبز در  .در راه اندازی این طرح یاری داد که ما را بودموسس انجمن  اوضای هیئتجمله 

ینجا مهمانسرایی برای کودکان کتار  کند که ا هنگام افتتاح مدیر کل بهزیستی استان آرزو می درشد. کودک افتتاح 

 . شود

رمتدتی  دوستداران کتودک د جمن اوضا هیئت مدیره انو  شد به مدیریت مهد سبز انتخاب  «فاطمه ایالقی»

صتفاری و   ، مهنتاز جمیله حتدادزاده  ،. مهرا جلیلیکردندکوتاه آن را به کانونی برای آموزش وملی مربیان تبدیل 

سهیال ، نقی زاده ، ستارهو اشرف صیقالنی، فریبا افشار بودند  هیئت مدیره در این تاری سیامر زندرضوی اوضا 

رویا اختال  پتور بته ونتوان تستهیلگران انجمتن        پروین برومند و ،زاده امین ، امینهفائزه ولی احمدی ،خزاوی

 ستتند خوا کته متی   بتود ظهر مهد سبز میزبان دههتا دختتر جتوانی     روز بعد از هر ردند ک کارگاهها را برگزار می

 ،بته ویتوه قصته گتویی     کالسهای آموزشی و . مادرهای تعدادی از کودکان درآموزشهای مربیگری را فرا بگیرند

تعدادی  و بودند . اکثریت کودکان مهد سبز وضعیت مالی ضعیفیردندک کار با وسایل بازیافتی شرکت می بازی و

 کردند. می. بیشتر آنها در اطراف بازار و میدان مشتاق زندگی بودند نیز فرزندان مددجویان بهزیستی 

افضتل وقابیتان   کنند.  دآموزی میمادر درخواست کالسهای سواشانزده ، 61تابستان  در پایان سال آموزشی

 ، صتادقه ،آرزو ذبتیح  ،کند. فاطمته  دبیرولوم اجتماوی دبیرستانهای کرمان برای کالسهای تابستان به ما کمر می

آنهتا   را نپذیرفتته استت و   هتا  ایتن بچته   ای هیچ مدرسه کودک دوباره به کالس پیش دبستانی برگشته اند. 61....

 است برای مدرسه رفتن پررن  تر شده است.درخو خواهند به مدرسه بروند. می

 گر با نیروی تسهیل کرمان است .استان  مهمترین مرکز آموزش مربیان پیش دبستان دردر این روزها انجمن 



 

 
 صفحه

14 

 

  

بیش از صد ساوت کارگاه مربیگری برای مربیانی که هر دوره آموزشی  در ای اندک با دریافت شهریه داوطلب و

حتی شتب از   آیند و می زرند و... ،ازجیرفت، کهنوج مربیانی که .کند آیند برگزار می از سراسر استان به کرمان می

 ستاوت کتالس و ناهتار و   333هتزار تومتان بترای     43ای معتادل   کنند .شهریه مهد به ونوان خوابگاه استفاده می

 خوابگاه .

شتگاههای کتتاب   شدت محدود است.گروه داوطلبان فرصتی بترای برگتزاری نمای  منابع درآمدی انجمن به 

مستئول ایتن برنامته    متریم رشتید فرختی    من به همراه . مدارس روز در 6ای حداقل  هفته ،کنند مدارس پیدا می

شتنوند مشتتاق خریتد آن     بینند ودرباره آن توضیحاتی می ها وقتی کتاب را خیلی نزدیر به خود می بچه .هستیم

معلمان مدرسه بته   یم که چقدر بین وشق مسئوالن وشاهد بودها می گذراندیم،  . روزهایی که درمدرسهشوند می

مدرسه آیت اهلل بروجتردی در خیابتان سترباز کته منطقته      در .وشق کودکان به کتاب ارتبا  وجود دارد کتاب و

 متدیر در  بندنتد و  هرروز دهها کودک صف متی  .، نمایشگاه کتاب داریمشود فقیری در شهر کرمان محسوب می

ای بته خانته    یا بیعانته  کنند و آنها کتابها را قرضی خریداری می .شان حضوردارددحمایت از آنها و ضمانت خری

بته   باالی شتهر کرمتان   دبستان مهر در یر منطقه فرهنگی و اما در است، . این روزها برای ما شور انگیزبرند می

ای بلنتد استت    ارچهکند و رومیزی ما که پ بچه ها را ازمیزها دور می ایستد و ناظم باخط کش می آید، حساب می

 !یا بخوانند خواهند کتاب بخرند و های شجاوی که می برای آن بچه شود می پناهگاه خوبی
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 آغاز آن   مدرسه و
اداره بهزیستی همتواره بازاستت. چنتد     بازار شهرداری دیوار به دیوار مهد سبز و درب مشترک مهد سبز و

روی  در ساوات خلوت اداره بر  رهای ده دوازه سالهدخت پسرها و خورد. سرسره هم درحیا  به چشم می تاب و

هتا را انجتام     غرفته نظافتت   بازار شهرداری کار حمتل بتار و   . اینها کودکانی هستند که درکنند این تابها بازی می

مهتد   وبم  .آورند هنگام خرید این کودکان بدون هیچ چشم داشتی سبدهای ما را به مهد کودک می در دهند. می

 ختواهیم بتا پتدر و    از آنها مینیم و با آنها به گفتگو بنشینیم. مهمان ک ها را داده است که این بچه یاد شادی به ما

 ابطال. پدرها از کنند با پدرانشان دووتمان را قبول می ظهر زمستانی چند پسر از مادرشان به مهد بیایند. یر بعد

کردند کشورشان به صتلح   آنها فکر می .می گویندن طالبا کارت اقامت به دلیل ترک ایران بعد از جن  آمریکا و

اند و کارتهای اقامتی خود را  شروع کنند ولی ناامیدانه برگشته جاآن ای را در توانند زندگی تازه می رسیده است و

 هایشان باسواد شوند.دست داده اند و آرزو دارند بچه از

دلشتان    کننتد و  ه در بازار شهرداری کتار متی  ک روبرو شویمبا بچه هایی هر روز این همسایگی باوث شده 

ازی یتر مرکتز ستواد    کند که بترای راه انتد   آموزی مادران تشویقمان می تجربه سواد ،خواهد درس بخوانند می

 افتیم آنهتا پرسشتگران یتر طترح پووهشتی شناستایی       معلمانشان می . به یاد مدرسه هجرت وآموزی فکر کنیم

رسیم که معلتم   به خانم رحیمی می ما کمر کرده بودند. به 66 تابستان که در خیابان کرمان بودند کودکان کار و

 .آقای والمی مدیر مدرسه هجرت بود همسر مدرسه هجرت و

 

 

 

 

 

انجمسسن بسسه همسسراه موسسسسه پدوهشسسی کودکسسان دنیسسا وحمایسست  18در زمسسستان

ان اجسرا مسی کدسد ایسن افسراد بسرای       یونیسف پروژه ای را برای دختسران باسسواد اف س   

مربیبری دوره پیش دبستان آماده مسی شسوند تابسه اف انسستان برگردنسد ومهسدهای       

کودک راه اندازی کددد .یک دوره کارآموزی هشت ماهه نیزدراین پروژه پیش بیدی 

شسسده بسسود کسسه نظسساری آن برعهسسده جمیلسسه حسسدادزاده  عضسسو هی سست مسسدیره انجمسسن 

بود .تعدادی از این دختران به اف انستان رفتدد امسا ادامسه   دوستداران کودک کرمان 

 جد  آنها را مجددا به ایران برگرداند
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ختانم   .جمتن آموزشتهای مربیگتری دیتده بودنتد     بتا ان  66او ما را مجددا با دخترانی روبرو کرد کته ستال   

 .مریم نورزهی ،سکینه احمدی ،جعفریفریبا

امتا بته    ،نداشتتم  ای در سواد آموزی به جز باسواد کردن مادربزرگم در کالس دوم وسوم دبستان تجربه من

که بدانم وشق به آمتوختن   بودمگران توانای دوستدارکودک  درکنار تسهیل 61تا  66اندازه کافی در طی سالهای 

معلم سال دوم دبستان دخترم  72سال ها دید. وقتی  توان برق آن را درچشمان بچه چه معنایی دارد و چگونه می

 ختواهم هرصتبح دختترم    به او گفتم من فقط متی . گفت بهارنمرات خوبی ندارد مرا به مدرسه فراخواند و ،بهار

حاال هتم   پس درسها برآید. داند چگونه از زمانش که برسد خودش می .دیگرهیچ باخوشحالی به مدرسه بیاید و

 .اید برای آن پاسخی بیابیمب بینم اشتیاق به آموختن است و ن بچه ها میایدرچشم  خوب می دانستم آنچه راکه

آن را بترای   62داشتت و ستال    با مهربانی وحمایت فائزه ولی احمدی آغاز شد او هرساله نتذری  62سال

کودک درکناربچه های مهد شروع به سوادآموزی کردند  43دستمزد یکساله معلمان دوره سوادآموزی هدیه داد . 

 سیامر زندرضوی با دانشجویان والقه مند ولوم اجتماوی به دوره سوادآموزی پیوست . آذر رحیمی و 67ر .بها

هتا   بای بچته دستیار دوره درکنار او قرار گرفتند. دوره به یمن نامگذاری زی و به ونوان مدیر کوهستانی نیز خانم

 .کنم این نام استفاده می روایت ازکه من تا به انتهای این  گرفتنام  4«مدرسه آزاد مشتاق»

خیابتان بته مدرسته     از بیش از ده ستال داشتتند و  بچه هایی که دراین سال به مدرسه پیوسته بودند وموما 

ودم تنبیته قابتل فهتم     ربانی ومه .بودوجلب توجه  بقا آمدند، جاییکه مهربانی حضور نداشت و خشونت راز می

 شتد و  گتاه معلمتی واصتی متی     .ها را تنبیه کنیم خواستند بچه ا میم از ومدند آ مادرها به مدرسه می و پدر. نبود

معلتم خشتن   دانستند  بچه ها این قانون را می کرد. او بود که باید مدرسه راترک می دست به خط کش می برد و

 ها تعبیر . این قانون البته برای چندین سال از سوی بچهشود هایش تحمل می خشونت باید برود وکودک خشن و

                                                           

4
سر مرکز آویختند که با زدید کنندگان آموزش وپرورش خواستند این بنر برداشته شود و نام دیگری که با این نهاد  ها خود بنری با این نام بر بچه 

رسمی ارتباطی نداشته باشد، گذاشته شود.
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بته  ممکتن شتده بتود     فضا غیر همراهی دو کرد و تر می تخریب وسایل مهد همه چیز را سخت شد. عف میبه ض

 شد. نظمی دست به چوب می ویوه وقتی که نگهبان بهزیستی هم برای پاس  به بی

 تصمیم گرفتیم فضای دیگتری بترای مدرسته اجتاره کنتیم؛      66ولیرغم همه محدودیت های مالی تابستان 

قلعته  »معتروف بته   ر پارک وصای سفید در فاصله یر کیلومتری میدان مشتاق روبروی قلعه کهن ای درکنا خانه

 مدرسه درهمان مکان مستقراست. -99تابستان  -. که تا به امروز«اردشیر

کودک درشیفت صبح کته    73. تقریبا کار خود را شروع کردکودک در دوشیفت  363با  66مهر مدرسه در  

نیمی ازکودکان صبح دختر بودند اما . ود که یا کارنمی کردند ویا کار صبحگاهی نداشتندب یاکثریت شان کودکان

کودکان کارگر تعلق داشت. استقالل فضا کار را آسان تر کرد. ایده های خوبی چون  وصرکامال به کودکان پسر و

photo voice ، پور . ناهید رحیمیفتگرشکل نمایشگاههای نقاشی در مدرسه  کودکان، تهیه خبرنامه توسط خود 

همین دوره پایان نامه کارشناسی ارشد ولوم اجتماوی خود را درمدرسه انجام داد او به متدت دوستال تمتام     در

ها بود وسن  بنای خوبی برای سایر دانشجویان کارشناسی ارشدی که درمدرسه پتووهش   بچه وقت با مدرسه و

. یر دانشجوی کارشناسی ارشد با هر سوال بپرسند بروند ندچ . مدرسه فضایی نبود که بیایند واند گذاشت کرده

عتی از  او بتاخود جمی  .کرد پووهشگری می و بود می مدرسه دستیار معلم سال در ای که بود باید حداقل دو رشته

ه شناستی کتار و   جامعت » حاصل کار ناهیتد رحیمتی پتور کتتاب     1را به مدرسه آورد.مند و هنرمند  جوانان والقه

والوه بردانشجویان ولوم اجتماوی چند دانشجوی معماری وریاضی هم دراین مرکتز   سالهای بعد شد. «کودکان

   .کارهای پووهشی خود را تمرین کردند

وبتاس  زنده یتاد   ،مدارس وشایری مدرسه میزبان معلم قدیمی مکتب محمد بهمن بیگی و 66درمیانه سال 

روز اصول ستوادآموزی را فشترده    4 سر شد. او درطیمی این میزبانی« مهدخت صنعتی»سیاحی بود که به لطف 

داوطلبان مشتاق آموخت. والوه بر معلمان مرکز داوطلبان جوانی چون مهدی افروز هم دراین دوره  به معلمان و

گذاشتتند. فضتای مدرسته بتا      ومل و آزمونبعدها این ایده را درفضاهای آموزشی دیگری به که حضورداشتند 

 لطافت مانده بود.  اماهنوز راه درازی تا مهربانی و شد، موسیقی کمی تلطیف می

                                                           

5
دیباصالحیالهامزند،آبتینمحبی،سجادسعید،رحمانکوشانو 
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 تمرین رویکردهای متفاوت آموزشی  

کمر کرد کته رویکردهتای   « شکست  مدارس بدون» و «انتخاب» کتابهایالگوی گالسر وخوانش جمعی 

ده بتود .  داوطلبان ترک بخورد اما هنوز راه حل جایگزینی معرفی نشت  معمول آموزش رسمی در ذهن معلمان و

متی   یتا فرمتانبرداری را   خانته فقتط خشتونت و    با کودکانی که ازخیابان و راچطور می توان یر کالس شلو  

تکتترار نداشتتتند  تمتترین و شناختند و فرصتی هتم بترای   

  اداره کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای را  ایتن دوره معرفتی شتد. رویکترد پتروژه      رویکترد پتووهش مشتارکتی در    ای و الگوی رویکرد پروژه

« احمدی ولی فائزه» و «زاده نقی ستاره»همکاری  در مهد سبز با در آموزش پیش دبستان معرفی کرد و «هراجلیلیم»

انتخاب یر موضوع جذاب و مورد تمایل کودکان است. سپس سواالت کودکان  ،این رویکرد. مبنای تمرین شد

شتود   راهنما ظاهر می گر و تسهیلمربی در نقش  .ت تعیین کننده مراحل بعدی استو جستجوی پاس  به سواال

بته   ها تمترین کنتد و   این جستجو با بچه اجتماوی مورد نیاز کودکان را در ،های تحصیلی کند مهارت سعی می و

من اول سعی می کدم با بچه ها ارتراط برقسرار  

کدم ...گسوش کسردن ونبساه کسردن بسا عشسق       

واحترام .به نظرم وقتی اعتماد وامدیت بین من 

وکسسودک اتفسساق افتسساد آمسسوزش خیلسسی سسساده  

د .از شعر وموسیقی هسم بسرای   وآسان می شو

 کارم استفاده می کدم .

 درخشدده حسدی  
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 . ها را ارائه دهد کمر آنها یافته

تر زنتدگی  هتدف آن یتافتن موضتوواتی در بست    و  پووهش مشارکتی توسط سیامر زندرضوی معرفی شد

بتدین ترتیتب    شتدند و  های پتووهش آشتنا متی    این مسیر کودکان با انواع روش . دران بوداجتماوی خود کودک

دانستتند بتا    مند بودند اما هنوز نمی ها والقه . معلمآموختند مورد نیاز خود را می هارت مورد والقه وم موضوع و

را تمترین   کستی آنهتا   ه بود،ایده ها بسیارناپخت .بیایند کودکان خشمگین چگونه باید کنار آرام و فشار فضای نا

 مشکالت مشخص نبود.  و نکرده بود

تتدوین   و یشهای انجمن بودم. کتابهای مربو  به بتم را ویترا   دراین میان من درگیر مهدسبز و سایر پروژه

برای من  66. همه این فعالیتها در سال کردم مستند می راکردم و گزارشات چندین پروژه مشترک با بهزیستی  می

کودکان »با تدوین کتاب  گذشته را بشناسم و به ویوهسالهای  رد که بتوانم به خوبی دستاوردهایپیش آوفرصتی 

آشتنایی بتا    .شتد ترروشتن  کودکان بترایم   های کار با تجربه «ونوجوانان در کانون کاهش خطرات بالیای طبیعی

مند به  اد زیادی از داوطلبان والقهتعد واستان کرمان تن از مدیران مهدهای کودک  دههاکه با های کوچر  پروژه

اکثر ایتن   69مستند سازی آن آشنا تر کرد. خرداد  پایش و ،اجرا ،مرا با تعریف پروژهاجرا کردیم کودکان  کار با

 .منتشر شدند کتابها و گزارشها

زنان  با ای  پروژهمسئول   67درسال بود مدیریت منابع آب  ای در به ونوان کارشناس حرفهتجربه دیگر من 

ود بت  این زنان سواد اندکی داشتند ویا متدتها  .کردیم آنها مناطق روستایی را پووهش می همراه و بودم روستایی 

 «دیکه حرف متی زنیتد بنویست    همانطور»نوشتن خالق و مفهوم با آموخته بودند کنار گذاشته بودند ،که آنچه را 

والوه بر آن به نووی  ی درباره مناطق خود تهیه کنند ومستندات جذاب این آشنایی به آنها کمر کرد تاآشنا شدم 

 .مند شوند تفکر والقه آرامش و به رها سازی ذهنی،

امکتان برگتزاری کارگاههتای آموزشتی را بترای       کتردم ،  دور نظاره می را از ، آندر دوسال آغازین مدرسه

 رگاههتای مدرسته مثتل دوره ستواد    برختی از کا  در خریدم و ابزارهایی برای مدرسه می ،کردم معلمان فراهم می

 اما همه چیز از دوربود .چرا؟ ...کردممی شرکت معلم مدارس بهمن بیگی  سیاحی وباس آموزی

چرخیدن دریر فضا  ای بسیار زیاد بود ،من آدم اهل توک زدن و حرفه وانجمن فشار کار فعالیتهای متنوع  
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نقتش   آن قدر درمن »گفتم  همیشه به شوخی می تم ویر موضوع می انداخ من باید خود را به تمامی در. نبودم

وقتی  .مدرسه انجام دادم دربعدها  بم و همان کاری که در .«تا شاید بتوانم کمی گروهبانی کنم مدو پیاده نظام می

ستاله  7من از این سفرقالب نوشته درآوردم تازه برای خودم روشن شد که توشه  آنچه را آموخته بودم در که هر

 .بیایمبه مدرسه تصمیم گرفتم در این زمان بود که  استچه بوده 

یکی از معلمان داوطلب وصر دانشتگاه  مجتبی محسنی  -بود ی همبه نووی تصادفالبته آمدن من به مدرسه 

مجتبی محستنی بتا ترکیتب     ،های کالس سوم را اداره کند توانست به طور منظم بچه دیگر نمی قبول شده بود و

یکی از کالسهایی که من هم به یاد دارم  ها گذاشته بود. نظیری را دراختیار بچه رصت بیسوادآموزی ف نمایش و

آنهتا خواستت    از داستتان کوتتاهی را بترای بچته هتا خوانتد و       »درآن حضورداشتم به این شتکل شتروع شتد    

نتخاب نقش به ها با گفتگو برای ا .بچه «بروهده بگیرد کدام نقش یکی را هر های داستان را پیدا کنند و شخصیت

مشتکل   ولیرغم مهارت ناکافی بچه ها درنوشتن ،بنویسند ) را ها ها خواست صحنه سپس از بچه توافق رسیدند.

در برختی از کالستها   سپس نمایش تمرین شد. همچنین او  .رکیبی از نوشتن و حرف زدن حل شد(به صورت ت

از متن   مجتبتی محستنی  – بترد  بهره مینفس نیز ها از تنش و افزایش اوتماد به  ازنمایش خالق برای رهایی بچه

 .رومبه جایش ب آمد نمیخواست روزهایی که او مدرسه 

مترمربعتی بتا کتف پوشتی از      33یر کالس کوچتر   زظهر درا روز یکشنبه ساوت یر بعد 69اول آبان 

 کردم ؟اختند .چگونه شروع شن دورادور مرا می .ساله نشستم 34ساله تا  9پسر از   31موکت با تقریبا 

هنتوز فکرمتی کتنم کتتاب      وکمر گرفتم  «رهبری موثر آموزشی»به نام  آید ازیر کتاب آموزشی  یادم می

پرسشتهایی دربتاره   کته بترروی آن   به آنها دادم  نها خواستم خودشان را معرفی کنند. کارتهاییموثری است از آ

 و ند تا شاید متن فتردا پشتیمان شتوم    کشید روز نقشه می هر کردند که چطور . بعدها برایم تعریفخودشان بود

یر روز یر وکاس معروف شتهر مهمتان    هم کرده بودند. این کار را قبال با داوطلبان دیگر .کالس را ترک کنم

 پتاره شتدن کاغتذ    ،ز شد پرتابهایی ترسناک بترروی میتز  همان لحظه اول حرکات آکروباتیر آغا کالس شد در

گمتانم هرگتز دیگتر     ترک کترد و  هراس مدرسه را وکاس با هول و .خواستیم برروی آن کارکنیم بزرگی که می

 خواستند آنها مینیاید.  هایشان یر معلم نقشه قصدشان این نبود که با من فکر می کنم  البته. سراغی ازما نگرفت



 

 
 صفحه

22 

 

  

 همانگونه که هستند بخواهد. که واقعا آنها را کسی بماند

بتا  . بردم به زمین ورزشی کنار پارک رفتتیم  بال لذت میخودم هم از فوت فهمیدم که واشق فوتبال هستند و

خیلی ساده میدان بتازی میتدان    کردند و ماهرتر در فوتبال کوچکترها را تحقیر می حرکت پسرهای بزرگتر و هر

ضعیف ترها فقط تماشاگر بودنتد یتا تیلته )تشتله( بتازی       البته رفقایشان بود و کوچکترها و بازی کنان خوب و

 کردند. می

بچه های صبح آنهتایی   بعدازظهر ؛ های صبح و م آرام با شکافهای مدرسه آشنا شدم ،شکافهای بین بچهآرا

صبحگاه داشتند جشن داشتند به همین ولت کالس چهارمی بودند.  توانستند تمام وقت کارنکنند و بودند که می

کارگر بودند که همین دوستاوت  های بعد از ظهر که تنوع سنی شان باال بود همگی پسر و ومعلم تمام وقت بچه

آمدنتد   متی مدرسته  بته  ولیرغم اینکه بعضیهایشان سال چهارمی بود کته   داشتند وفرصت را برای مدرسه رفتن 

 شدند.  کالس سومی محسوب میهمچنان 

ایتن شتکاف    شتیعه و  ستنی و  هتا ...  ازبتر  هزاره ها و . پشتوها وقومی بود شکاف دیگر شکاف مذهبی و

مهاجر هم قدرتمند بود. شکاف سوم شکاف معلمان تمام وقت و معلمان داوطلب پاره وقت که درمیان داوطلبان 

معموال بعد از  . معلمان داوطلب چندان منضبط  نبودند وشد دروین حال شکاف ایرانی و افغان هم محسوب می

ان داوطلتب  مت این احساس در بچه ها وجود داشت که ما اهمیتت نتداریم! هرچنتد ایتن معل     آمدند و میظهرها 

نمایشگاهها، بازدیدهای میدانی و اردو ... امتا بته نظتر     ؛کردند ها فراهم می متنووی برای بچه های جذاب و برنامه

 کرد. کم نمیرا  تبعیض درمیان حذف شدگان اینها حس حذف و ی می رسید که همه

هتا   د که درمیتان بچته  های اول با آن مواجه شدم تسلط پسرهای قلدر مدرسه بو هفته مشکل دیگری که در

 . حداقل سه گروه شکل گرفته بود نیز درکالس من کردند.  یارکشی می

کته توستط    پرورش وکتابهای نختودی  و کتابهای رسمی آموزش ؛شد نوع کتاب تدریس می مدرسه دو در

صتتی  انتدکی ریاضتی فر   . البته به جز فارسی وانتشارات موسسه پووهشی تاری  ادبیات کودکان تنظیم شده بود

کمتی بتا    هاظهر از دیگری به نام خدیجه اسفندیاری بعد همکار کتابهای دیگر نبود. با ورود من وس برای تدری

و معلم سوادآموزی ارزشتمندی  ا «جعفریفریبا »؛ یر معلم با ثبات دیگر هم از صبح حضور داشت تر شد. ثبات
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 . مدرسه سواد آموخته بودحروم از های م خانه خود به بچه بود که قبل از شکل گیری مدرسه سالها در

 تقریبا همزمان دست به سه کار زدم؛

 اینکه هرکتدام   ،مفهومی به نام پروژه تعریف کردم کتابهای منتشرشده خودم را به مدرسه آوردم و

 .«کتاب من»؛ پروژه توانیم یر کتاب از خودمان داشته باشیم از ما می

  شروع شد.تن به یر رستوران سنتی که با رف ها بود پیشنهاد بچهاردوهای کوچر  

 ورزی  وانتدنی و برنامته کتار تعریتف کتردم تتا فرصتت خشتونت        یر مجمووه مفصل از منابع خ

 درکالس کاهش پیدا کند.

. وقتی گفتم سه گروه شوید )حاال درمدرسه بود« باند »رستوران داستان آغازشناخت من از مفهوم  رفتن به

شروع کردند بته یارکشتی ...    له سه نفرخودشان را سرگروه اوالم کردند وبالفاص نفره شده بود ( 66کالس من 

من هتم یتر گتروه     .فوری گفتم باشه« من نمی خوام با این ها باشم»بچه ها به نام ولی جان جرات کرد یکی از

آن سال به گروه من آمدند .به بچه ها فرصتت دادم کته بتا     های کم سن و نفر از بچه 33. تقریبا تشکیل می دهم

نیتد  . فردا برایشان توضیح دادم من وضو همه گروهها هستم پس کمر که نفر گروههای خود را ایجاد کنندیازد

از آنجا که موضوع رفتن به رستوران بود این مسئله راحت حل شتد امتا بترای     .سه گروه داوطلبانه درست کنید

،  ستن ر بار ووض متی کتردیم بتر استاس     مبنای ساخت گروه را ه .ی دیگر زمان طوالنی تری الزم بودفعالیتها

 .قروه کشی دوستی و

دانستتم کته    فعالیتت . متی   بتازی و ، متن هتای خوانتدنی  . آماده کردن برنامه برای کالس شدممن مشغول 

 دار رکن اصلی کالس من شد. های هدف بازی ترین کار دنیا خواهد بود. مدیریت یر کالس بدون برنامه سخت

 . نقل مکان کردم بود  مترمربع 31تقریبا  که جایی یکی ازکالسها من به کالس بزرگتریبا استفاده از سالن و جاب

ای  پرسیدم ویا ایتده  من سوال می –انشا وامال  ، ترکیب گفتگو وهای بامزه برای دیکته ها متن داستانها وقصه

کرد  این کمر می –بخوانند درپایان برایم  ن بنویسند وخواستم پاس  را در دفترشا از بچه ها می کردم و طرح می
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 چیزی که اوایل غیر ممکن بود. فتگو را با نظم ونوبت شروع کنیم، ما گ

راینجا برایم بسیار ناخوشایند بود برای از بتین بتردن ایتن    در دوران مدرسه خودم و اکنون د تجربه مبصر 

ه را برایشتان شترح   هده کننتد معنی وربی مبصر یعنی مشا شد، ها مبصر می جربه ناخوشایند هرروز یکی از بچهت

مترا   و –صندلی که تقریبا هرگتز روی آن ننشستتم    –مبصرکالس من باید روی صندلی معلم می نشست دادم. 

 داد . در پایان کتالس ارائته متی    سپرد و کرد یا به خاطر می های مرا یادداشت می کرد و خطاها وگفته مشاهده می

 سروت والی داشتند یادداشتهای بی نظیری برجای گذاشتند ب بود وشان خو ولیرضا که توانایی نوشتاری امیر و

 این یادداشتها به من کمر کرد معلم بهتری شوم. و

از من به روشنی بیان کردند. آنها می خواستند کالس ا من دوست شدند و انتظاراتشان را بچه ها آرام آرام ب

پرستند درس   اهد وقتی بچته هتای همستایه متی    خو دلم می» گفت  چهارمی باشند مثل بچه های صبح .حامد می

آموز  خواندن کتاب درسی رسمی بخشی از شناسایی هویت آنها به ونوان دانش «؟ من بتوانم جواب دهمچندمی

تمترین   ختوانیم و  پرورش را به سروت در سته متاه متی    ما کتابهای درسی آموزش و»بود . باهم برنامه ریختیم 

 2.«کالس چهارمی می شودهیم و هرکس قبول شد د کنیم .بعداز وید امتحان می می

کتابها بته   .رفتند در اکثرروزها ما شاید سه ساوت در کالس بودیم بچه ها برای تفریح هم به زور بیرون می

  «کتاب ولوم من»کتابی داشت گروه  سروت مرور شد و پروژه هم انجام شد هر

که دائما مشاهداتم را از روند کاری بچه هتا   تم داشدفتری  حداقل به شکل معمول  ،گرفتم من امتحان نمی

همتدیگر کتاری نداشتتن     بنابراین جدا نشستن و بتا  .کردند تر را نظارت میآنها هم دائما این دف و کردم ثبت می

 سال چهتارم  ای طرح کنم. آزمون ورود به آزمونهای بامزه ردمک . سعی میبوددرموقع انجام امتحانات چیزغریبی 

یتر برگته داده    ساده در سوال معمولی و 1به هر فرد یکی ازهمین آزمونهای بامزه بود.  3393 نفروردی 31 در 

بش نام یکی از همکاران شد که جوا یر معما طرح می التپایان سوا درسواالت هرکس ویوه خودش بود.  شد.

                                                           

6
درسه هیچ وقت محتوای مهمی را دریر تابستان کوتاه خوانده بودم  .کتابهای ماین حاصل تجربه شخصی من بود .من سال سوم دبیرستان  

.اند که نتوان آنها را دریر دوره کوتاه آموخت نداشته
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از او چند ستوال   شد و ا میرفت وبا او از نزدیر آشن به سرا  او می زد و باید نام او را حدس می ، اومدرسه بود

ستمت   ای بتود کته اورا بته    تتازه « نقشته –سوال » . سپس در دست همکار پاسخگوکرد یادداشت می پرسید و می

و را بته  آنجا نیز سوالی طراحی شده بتود کته ا  کتابخانه ،آشپزخانه و... هدایت می کرد)شبیه بازی نقشه گنج( در

جایزه کمر به این  و کشید یر جایزه انتظارش را میرسید  س می.هرکس به کالپنجره(  گرداند )از کالس بازمی

با خاطرات قبلی از  یر نفردراین آزمون سه نفر موفق نشدند.  .امتحان وقب مانده بود –دوستی بود که از بازی 

 مراحتل را بته پایتان    نفری که از کمر گرفتن امتناع کرده بودنتد و  دو نشده بود و حاضر امتحان ترسیده بود و

 .نرساندند

 .مدرسه بودند ی این کالس متهمان اصلی خشونت درمش نسبی پیدا کرد .معموال بچه هافضای مدرسه آرا

 .من آنها دست کم گرفته شده بودند به نظر
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 داوطلبان  
درباره کارهایمان گفتگو  شدیم و هم جمع می همه دور کرد. شنبه جلسات هفتگی برگزار می هر پنجمدرسه 

یکتی از   دادم. برای همکتاران توضتیح متی   را  الگوهای کارم ن نیز به این جلسات هفتگی پیوستم وم .کردیم می

وجود داشتند که بته طتور     همواره داوطلبان زیادی درمدرسه ،ا استفاده مطلوب از داوطلبان بودموثرترین الگوه

 .کتاری بتا آنهتا نداشتته باشتند     به هم این باوث شده بود که معلمان والقه چندانی آمدند و منظم به مدرسه نمی

ستپس تشتکیل    گتروه بتزرت توستط معلتم ثابتت بتود و       برنامه اصتلی در  الگوی پیشنهادی من ارائه دروس و

 پیشنهاد کردم تعدادگروهها با توجه به داوطلبان آن روز انجام شود.. سپردن آنها به داوطلبان های کوچر و گروه

داوطلب بیشتر به معنای ساوتی  عد هم استقبال چندانی نشد.  حضورحتی سالهای ب از این پیشنهاد در آن سال و

روز  هتر  هتا را متی ربایتد و    که دل بچته  یگاهی هم به معنای رقیب فشرده بود و سخت و درمیان کاراستراحت 

 دهد. مهمتر آنکه به دلیل موقت بودنش اقتدار معلم را کاهش می و گیرند سراغش را می

 94دائما این روش را با داوطلبان کالس خودم اجرا کردم تا واقبت در سال  و با این همه من مایوس نشدم

 .نتایج والی بدست آورند داوطلب کارکنند و 1گروه وبا  1االن معلمانی هستند که می توانند در ومومی شد و

تواند  واد مییا بزرگتری باس برادر و به ونوان خواهر و ،.داوطلب حتی اگریر ساوت هم درسال به مدرسه بیاید

 نوشتن و امکان تمرین خصوصی را برای کودک فراهم کند که این تمرین در درجه اول تمرین خوب خواندن و

در مرحله بعد آموزش مهارتی است که خود آنها به آن مسلطند. یکی از داوطلبان کالس من خانم مهندسی از 

برای اینکه بتواند از  مرخصی گرفته بود ورسه ز برای کمر به مداداره کل منابع طبیعی کرمان بود که سه رو

نزدیکی جنگل  اش و به او کمر کردم یر سرفصل کاری با توجه به رشته اش فاصله بگیرد. فضای کاری

تمام  تن از دختران کالس را به مدت سه روز و 1به مدرسه تهیه کند. او با ماشین خود « قائم»کاشت  دست

 اکولوژی آشنا کرد. شِبا دان و بردوقت به پارک جنگلی 

یر  پسر که اکثریت از دختر و ساله، 32تا 2جنسی متنوع بود بچه های  های سنی و مدرسه ترکیبی از گروه
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توانستت اولتین    از اولین دستاوردهای سواد نوشتن نامه استت و متی   ی.یکمدندآ قومی ومذهبی میفضای سنتی، 

متدیریت را وحشتت زده    ای که معلمتان و  مسئله ،نگیخته بوداتی را براها به دختر یا پسری باشد که احساس نامه

ی نامه به ونوان یکتی از تواناییهتا   حذف دختران از مدرسه گریزناپذیر بود. با شد اگر خانواده خبر می کرد و می

بتا استتفاده از    «وشتق چیستت  »برای گروهی از پسران نوجوانتان یتر دوره کوتتاه     فرد با سواد روبرو شدیم و

 و های آن درگروه معلمان مطرح شتد  توسط سیامر زندرضوی برگزار شد. همه جنبه(  love is)وچرککتابهای 

تالش شد با دختران درمورد پیامدهای کوتاه مدت آن یعنی محرومیتت از مدرسته صتحبت شتود، اهمیتتی کته       

بعدها با  رد شوند.ها وا این بازی باوث شد دختران کمی در مدرسه برای آنها داشت تا به امروز هم باقی است و

 گوشی همراه که البته هنوز در مدرسه کمیاب است موضوع ادامه یافت. اما حاال دیگر ما توانتاتر شتده بتودیم و   

 قادر بودیم درگروههای بزرت به موضوع فکرکنیم وگفتگو کنیم. 

 د،شتدن  متی  ریا ناخواسته درگیر دردست  کردند و ایجاد می هایی که دردسر برگزاری جلسات با بچه گفتگو و

یکی از اثرگذارترین آنهتا درگیتری بتین نتامزد یکتی از دختتران        است. همواره یکی از ارکان اصلی مدرسه بوده

این دوست » آغازکرد زمانی که یکی از پسرها با خنده گفته بود «نورا»پسرهای مدرسه بود. درگیری را  مدرسه و

کنتار   جم در جلسه حاضتر شتدند دخترهتا کتامال در    پن پسرهای چهارم و ها و.تقریبا همه دختر« ؟پسرت است

احترام بته   سواالتی مانند ها صحبت کردند و جلسه به خوبی مدیریت شد و اکثریت بچه دوستشان قرار گرفتند،

 مورد بحث قرارگرفت. دوست دختر دوست پسر و ندگی خصوصی وز ،حق دخترها ،دخترها

هتا کمتر    آنها به برگزاری نمایشگاه در مدارس وگالریشتندهمان ابتدا جایگاه مهمی دا داوطلبان مشتاق از

ها را سازماندهی  کردند و اردوهای بچه می

 .کردند مراقبت می و

پور دانشجوی کارشناسی احمدخانم 

بود که ریاضی یکی از این داوطلبان  ارشد

 های چهارم وپتنجم بتود و   سال با بچه دو

ب ریاضتتی او بتترایم امتحتتان جالتت هنتتوز

کسار بسا    یبرا ییکردم درمرکز مشتاق از روشها یسع شهیمن هم

خودم و آنهسا را   یوفکر یعلم یهایکودکان استفاده کدم که آزاد

 یبساز  قیس کسه کودکسان ازطر   دمیرسس  جسه ینت نیس .من به ا ردیا نب

. خسوب حسرز زدن در بساره     درنس یگ یمس   ادیس بهتر  یوکارگروه

مهسم   میبرا درکالسشان هم  یخودشان واتفاقای روزمره زندگ

 .کدد یکمک م یبچه ها درزندگ تیبه موفق نیاست به نظرم ا

 یدریزهره ح  
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 بنتدی و  توانایی طبقه ،پذیری مسئولیت ،ن باور بود که ریاضی باید حسی از شهروندیای او بر .زاستخاطره انگی

دوره ابتدایی باید  آموزش ریاضی در ها بیاموزد و روزمره به بچه کاربرد آن را در زندگی وین حال محاسبه و در

ابتتدا دریتر    وی .بی از بچته هتا گرفتت   زمون ریاضی جالاو آ 93خرداد سال  بتواند این مهارتها را تقویت کند.

رفت بچته هتا    انتظار می ،ستاندارد را به بچه ها تحویل دادهای یر امتحان ریاضی ا فضای آشفته ونامرتب برگه

ایتن مالکتی بترای     )این انتظار قبال اوالم نشده بتود( و  قبل از شروع امتحان کالس را به حالت وادی برگردانند

ه استت(  رنت  کترد   چه مباحثی را درکالستش پتر   که ،معلم د حتی ارزیابی خودارزیابی محسوب می شد )شای

درمرحله بعد درخواست کرد که قبل ازشروع امتحان برخی فعالیتهای ومومی مدرسه را بچته هتا انجتام دهنتد     

ا تعدادی آن را صرف برخی با والقه کمر کردند و درخواست داوطلبانه بود، .خدماتی که مربو  به همه آنها بود

لوهایی آویزان کرده بود که اهداف تمام سالن تاب امتحان در )نکته مهم او قبل از .ا امتحان دیدندربط ب یر کار بی

های مدرسه را مرتتب کننتد و بته     ها خواست فایل مرحله بعد از بچه در را روی آن نوشته بود(آموختن ریاضی 

توانتایی   برق و های آب و خواندن قبض ووشتن فاکتور بندی آنها توجه کرد و درنهایت امتحان را بان شیوه دسته

  محاسبه آن به پایان برد.  وفهم و

 

بکتار بتردم و    «آموزش ریاضی با قصه گویی» ها را در یر کتاب کار ریاضی تحت ونوان چند سال بعد من ایده

 روشتان استت )در  نتام  کتودکی بته    کتاب داستان دوفصل آن را به ونوان تمرینهای درسی با بچه ها انجام دادم.

ابتدای داستان جنستیت روشتان مشتخص    

روشتتان تصتتمیم دارد از جتتایی    نیستتت(

داستتان بتا    نزدیر مشهد به کرمتان بیایتد.  

گیتری   تصتمیم  زمتان و  ،هتا  شناخت جهت

این فرد همتراه بتا یتافتن     شود و شروع می

تفکتر   های مختلف مهارتهتا و  کار در حرفه

تتاب  رینهتای ک تم کند. ریاضی را تمرین می

کته بته    رسید نظر می مشتاقانه حل شد و به

زمانی کسه بسه مدرسسه مشستاق آمسدم بسرایم آمسوزش ریا سی         

ومسائل کاربردی آن خیلی مهم بود. در سسالهای بعسد کسه در    

کرد پروژه ای شرکت کردم ، طسر  سسوال در   کارگاههای روی

سطو  مختلسف  واهمیست طسر   سسوال توسس  خسود بچسه هسا         

ورسیدن به پاسسخ از طریسق اسستد ل  هسم جسز اصسلی برنامسه        

کسساری ام قرارگرفسست . دردو سسسال گذشسسته آمسسوزش علسسوم از 

 طریق کارگروهی وروش پروژه ای نیز برایم اولویت دارد.

 زاده صاعده قاسم
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 کند. درک مفاهیم ریاضی کمر می
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 ای  رویکرد پروژه
 امتا معلمتان هنتوز مهتارتی در     .به مدرسه معرفی شده بتود  67درسال ای  رویکرد پروژههمانطور که گفتم 

شناستی ارشتد جامعته شناستی     زاده و مریم خراسانی دو تن از دانشجویان کار زهرا قاسم استفاده از آن نداشتند.

پووهشتی دربتاره    این رویکرد را تمرین کنند و ها باشند و بودند که تصمیم گرفتند به مدت دو سال درکنار بچه

 دستاوردهای آن تدوین کنند. 

انتختاب   هتای ختوب و   پرستش  ،های انتخاب موضوع شروع خوبی بود هر چند هنوز بسیاری از پیچیدگی

طلبیتد   ای زمان زیادی را متی  ها حل نشده بود . رویکرد پروژه پاس  به پرسش ش ومسیرهای مناسب برای پووه

نفتر شتده    333. جمعیت مدرسه کالس مانع بود آموزان هر تعداد زیاد دانش اما فرصت کوتاه آموزش مدرسه و

حضتور   نفر و وصرها حداقل صد نفر633بود ودوشیفته بودن هم کمر زیادی به آن نمی کرد .صبحها تقریبا تا 

به نظر متی رستید بتا     نوشتن نیاز داشت و داشتند. از طرف دیگر اجرای رویکرد پروژه ای به مهارت خواندن و

در ستالهای   ،آنها اکثریت  کودکانتوجه به جمعیت زیاد  نوسوادان وودم مهارت معلم  ها وشاید دوزبانه بودن 

 .مهارتی نداشتنددوم وسوم درخواندن ونوشتن 

بچته هتای مشتتاق بتا      امالیی کودکان تاکید نکننتد بته همتین دلیتل     معلمان برخطاهای  کهپذیرفته بودیم 

، درواقع آنها با موانع ذهنی روبرو نبودند همانطور که حرف می زدنتد متی نوشتتند بتاهم      شجاوت می نوشتند

می شتد در بتاره   ودرباره معلمان وروشهایشان شکایت  نامه می نوشتند. از آنها خواسته  تشکیل می دادند گروه 

 کافی بود.نادالیل دووا ودرگیریهای خود بنویسند .اما همچنان مهارت خواندن ونوشتن 

کار با کودکان سال اول برای همه مراکز آموزشی مشکل است . کودکان دوزبانه، کودکتانی کته درختانواده    

مه این ووامل درکنار هم سختی ه ،آنها فرد باسوادی وجود ندارد ،کودکانی که کار می کنند وزمان کوتاه آموزش

کاررا بیشتر می کرد . اما مدرسه مشتاق با مشکل مهم دیگری هم دست وپنجه نرم می کرد ومی کنتد . معلمتان   

واقعیت که کار درمدرسه هرگز نمی تواند امنیتت  این  جوان وتازه کار که نمی مانند ،دانشجو هستند ،مهاجرند و
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 شغلی را تضمین کند .

زیر معلم سوادآموزی که درمراکز ا 93درسال 

کودکتتان کتتاردر تهتتران آموزشتتهای بستتیار ختتوبی  

دووت کردم که به مدرسه بیاید . ، دریافت کرده بود 

وزیزی یتر هفتته مهمتان مدرسته متا بتود . او        ندا

درتمام کالسها حاضر شد وبچه ها را ارزیتابی کترد   

وهرروز ایده هایش را برای معلمان ارائته داد . کتار   

آموزش سواد خواندن ونوشتن را رمز گشتایی کترد    ویوه برای خود من به نووی مسئله یار ارزشمند بود بهاوبس

؟ در بستیاری از  »نمی تواند فرد دیگری را باسواد کنتد   یر فرد باسواد چرا » همیشه همراه من بودواین سوال 

ت خود را منتقل د به فرد دیگر مهارمعموال یر فرد ماهر می توانآشپزی ،خیاطی، دوچرخه سواری  مهارتها مثل

ست که آموختن الفبا و واژه ها وجمله ها این قدر پیچیده  متی شتود کته افتراد باستواد حتتی       کند .اما چگونه ا

سال دوم وسوم خود را به یاد آوردم وشجاوتی کته بترای    شجاوت آموختن به بیسوادان اطراف خود را ندارند؟

کاری که باید می کردیم بدست آوردن این شجاوت وتقویت آن .پس داشتم  آموختن سواد به مادربزرت نازنینم

 د که به مدرسه ما قدم می گذاشتند.درهمه کسانی بو

دوباره شروع کردم . همه کتابهای پائولوفریره را 

تحقق این آرزو باید صتبر متی    دوره کردم ...اما برای

من هنوز درمدرسته یتر معلتم بتودم و ایتن       .کردم

بته شتیوه   ند مدیریت فضتای یتادگیری   فرصت نیازم

 متفاوتی بود.

خسسودم را  یدرمرکسسز مشسستاق مسسن آزادم کسسه روشسسها 

 قیس از طر یپسروژه ا  کسرد یداشته باشم .روش من رو

کودکسان    یاست که در باز نیاست .من باورم ا یباز

پردازنسسسد شسسسادتر  یمسسس یمختلفسسس یبسسسه جدرسسسه هسسسا

 ردیس گ یبا گفتبسو راه حلهسا شسکل مس     یهستدد.درباز

 کددد. یوبچه ها رشد م

 یخراسان میمر 

بچه های سسال اول تسدری  مسی کسدم روش     من برای 

آموزشی من برحسب توانایی بچسه هسا متفساوی اسست     

اسسست  آنهسسا توانسسایی،انتخسساب روش بسسرای واولسسویتم 

وبراین باورم هرکدام از بچه ها توانایی هسای متفساوتی   

 .دارند ونراید برای همه از یک روش استفاده کرد

 را یه امیدی
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 مدیریت 
انسانی نبود . یر نیاز بود که  یر پروژه ازقبل طراحی شده با منابع مشخص مالی و «مدرسه مشتاق»پروژه 

اکن در اطتراف آن محلته   خانواده هتای مهتاجر ست    فضای پیرامون آن یعنی کودکان کارگر و و «مهد سبز»از دل 

هدیه یتر دوستت   ، می آمدندروز سرا  ما  قتی نیاز خودش را نشان داد همراه با کودکانی که هر. ودرآمده بود

کترد و   رضوی دریافتت متی  سیامر زند کی از دانشگاه کهگرانت کوچسپس  ،را فراهم کرد بود که امکان شروع

 . دنددا انی که وقت خود را هدیه میداوطلب منابع مالی شخصی و بعد از آن نیز هدایای کوچر و

. دروین شتیماای ند خواستیم از مدیریت موجود درفضاهای آموزشی رسمی گذر کنیم اما چگونه ؟تجربه می

ر دقیق این دو هنوز ممکتن نبتود.   بودیم اما برایمان تفکی رهبری آموزشی آشنا حال که به تفاوتهای مدیریت و

از  یریت فضای آموزشی واقف نبود ورضوی رهبری آموزشی را بروهده گرفت اما وی به اهمیت مدسیامر زند

ی بودند که تا همواره داوطلبان .رد تمام وقت برای این فعالیت بودطرفی کمبود منابع مالی مانع از استخدام یر ف

 برنامه ریزی آموزشی ومنابع محدود مالی را انجام می دادند اما این کافی نبود. ،نام حدی مدیریت ثبت

اجتماوی هنوز در فرهن  ما تعریف استاندارد شتده ای نتدارد ومعمتوال بتا     داوطلب بودن درفعالیت های  

ندش دریافتت  کسی کته دستتمزدی بترای کتار ارزشتم      مراه نیست دروین حال برخورد با داوطلب وبا  هضان

شتود کته    متانع متی   و آورد اندازان یر پروژه نووی احساس شرمندگی را به وجود متی  راه کند همواره برای نمی

های روشن از جمله مدیریت زمان از او وجود داشته باشد ،از سوی دیگر افراد ثابت ودستمزد بگیتر   درخواست

هم دروین احترام فوق العاده برای داوطلب چندان برنامه پیشنهادی او را جدی نمتی گیرنتد چراکته او احتمتاال     

چون ایتن حضتور کوتتاه     ور دارد این والی است تاوقتی که حضو ماندگار نیست .اوطرحی می دهد ومی رود،

 . شود اش ارزیابی نمی اثربخشی شوند و خطاهای آن دیده نمی است طرح تمرین کافی نمی شود،

همه اوضاهیئت مدیره انجمن . مدرسه مشتاق ازیر رهبری آموزشی خوب ،فرهیخته وپر انگیزه برخوردار بود  

ورصه کودک درکرمان بودند درکنتار مدرسته   ترین وارزشمندترین متخصصان  مند دوستداران کودک که از والقه
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 ،ا مدرسته فاقتد یتر متدیر برنامته ریتز      ایستاده بودند و به طور مرتب کارگاههای آموزشی برگزار می کردند ام

یافتند واین  پایان می شدند و می های خوب بدون پایش وارزیابی اجراپایشگر وبا انگیزه بود و مهمتر آنکه پروژه 

 یری برای تداوم پروژه بود .مانع مهمی درتصمیم گ

اما شکاف هتا وخطاهتا نیتز     درچنین فضایی البته ایده های خوب وخالقیت ها همچنان امکان بروز داشت

 شد. شد و چشم پوشی می انباشته می

 مواجه بود   مسئله مدرسه در این دوره ومال با چهار 

  منابع مالی 

  نگرانیهای امنیتی 

  شکاف های موجود درمدرسه 

 انی در سواد آموزی وبهبود تواناییهای خواندن ونوشتنناتو 

انجمن دوستداران کودک کرمان یر سازمان غیردولتی وغیرانتفاوی است که ازطریق کمتر هتای حامیتان    

مدرسه بته منتابع متالی انجمتن      3393وکارآموزشی اوضا هیئت مدیره درآمدهای خود را تامین می کند. تا سال 

پذیرفتته   ،انجمن منابع مالی دریافتت کنتد   درسه به ونوان یر پروژه که می تواند ازم 3393متکی نبود ،از سال 

قرار شد که بخشی از منابع آن ازطریق پرداخت حق وضویت کودکان سوادآموز تتامین شتود. ایتن حتق      شد و

هزینه هشتم  یر کمتر از 99)در سال  یر سوم هزینه های مدرسه را پوشش دهد ستوضویت حداکثر می توان

تقریبا هرسال بیش از یر سوم ختانواده هتا اساستا حتق وضتویت ختود را پرداختت         . مدرسه را پوشش داد(

مابقی آن  و بود اوضا هیئت مدیره فعالیتهای داوطلبانه وابسته به97 تا سال  تقریبا یر سوم منابع مالی کنند. نمی

دهند ویا بخشی از نیازهتای مدرسته    حق وضویت میوالدین نها به جای آشود  توسط حامیان کودکان تامین می

 تنها امید است که امکان تداوم کار و سال تحصیلی تقریبا از نقطه صفرمالی شروع می شود و را تامین می کنند.

فقدان منابع مالی وناتوانی در پیش بینی درآمدها بیشترین تاثیر را بترحف  نیروهتای    کند. فراهم می تامین مالی را
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 کارآمد می گذارد.

گرانیهای سیاسی امنیتی بیشتر به دلیل فقدان قواود روشن درمواجهه باکودکان مهتاجر استت کته از ستال     ن

حق تحصیل کودکان مهاجر تاحدی به رستمیت   96سال  .وی بهتر وروشن تری پیدا کرده استسمت وس 3396

ود کارت حمایت شناخته شد و خانواده های فاقد کارت شناسایی موظف شدند برای کودکان در سن تحصیل خ

تحصیلی بگیرند .به نظر می رسد که این تاکید بر حق آموزش کودکان بر تغییر فرهنگتی ختانواده هتای مهتاجر     

با  مجددا 99)سال ش آموزان دختر نیز کمر کرده است افغان نیز تاثیر مثبتی گذاشته است وبه افزایش نسبی دان

ها اهمیت پیدا کرده که من ستعی   دکان برای خانوادهبهداشت کو تحصیل و (.ترک تحصیل بیشتری مواجه شدیم

 .یرات درمدرسه مشتاق نیز نشان دهممی کنم این تاث

بتا آنکته جلستات     شتد و  گر دیده نمتی  مشاهده های مدرسه به دلیل ودم حضور یر مدیر دائمی و شکاف

ی آن پیتدا نمتی شتد    متدتی بترا   راه های وملی بلند ،های آن می گذشت ها وگالیه هفتگی به شنیدن این شکاف

 شد ولیرغم توجه به همه اصول گالستر و  وبیشتر از طریق دلجویی وگذشت حل می شد . این شکاف باوث می

سایه خشونت درمدرسه همواره حضتور داشتته   ، آموزش مالطفت آمیز روزنبرت کتاب  بعدها خوانش مشترک 

نهایت مسئله ارزیتابی توانتایی هتای     در و باشد که به ویوه با بچه های بزرگسال وصر این اوضاع بدتر می شد

  .سوادآموزی معلمان بود که به فعالیت منظم پایش وارزیابی نیاز داشت

خستتگی کتارآیی را   شتد.   می «چشم»باید تمام وقت  گرفت و ر انرژی زیادی از معلم میفضای خشونت با

. وشق در چشتمان همته معلمتان    دبو« دوستدارکودک»درسه ولیرغم همه این مسائل ومیقا هم کاهش می داد .م

شان این وشق را می دیدند وبنابراین یر نگاه معلم ودستی که برشتانه ا ی   ترین ها حتی خشن بچه ..موج می زد

 . می شدکه آنها ازخشونت دست بکشند گذاشته می شد باوث

عالیت هتای  هر بعد از ظهر در نقش معلم در مدرسه حاضر شدم ودروین حال به تماشای ف 69سال  از من

صتبحها هتم بته     93از ستال    بچه ها ومعلمان می نشستم وایده های آموزشی خودم را با آنها طرح متی کتردم.  

 .وششم هم کار آموزشی را شروع کردمبادختران پنجم  93مدرسه آمدم وسال 
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 رویکرد من درآموزش چه بود؟

بتود  آزادیتبخش   تستهیل گرانته و  من چهار سال معلم بودم .رویکرد من درآموزش ترکیبی از دو رویکترد  

 .برنامه آموزشی دقیق باخودم داشتمیر  ، دروین حال که همیشه مانند یر باورمند به رویکرد اجرایی

حداکثر شش ستاله فترا    ها دریر دوره سه ساله و رابتدا جدول مفاهیمی که فکر می کردم الزم است بچهد

یا بچته هتا تعریتف     رهر فعالیتی که تعریف می کردم واین جدول به من کمر کرد که د و تدوین کردم بگیرند

حاصل کتار باشتد. گتاه     تواند ببینم که چه چیزهایی می کردند یا به صورت خودجوش وفوری پیش می آمد، می

 .آبپروژه ای کوتاه مثل  گاه پروژه شد و برنامه مثل جام فوتبال یر پروژه بلند مدت جذاب می

 .زاده به دستت آورد  مستمر مهارتی بود که چند سال بعد مریم خراسانی و توانایی انجام پروژه های طوالنی

 به زمانی بودکته یتر دختتر جتوان بته      یکی از خاطرات جالب مربو  به اجرای یر پروژه کوتاه مدت مربو 

پیشتنهاد کترد    بته متن داد و  را  «پسرم در باره گرسنگی درجهتان گفتگو با »مدرسه آمد چند جلد کتاب باونوان 

پیشتنهاد او بترای کودکتان     او نمونه سواالت مسابقه را هم به متن داد.  .مسابقه شرکت کنند در ها بخوانند و بچه

سیستم آموزشی دوره شش ساله پرورش  آموزش واین ماجرا مربو  به قبل از آن است که دوره راهنمایی بود )

شی خود را شش ساله تعریف کرده بودو من برنامه آموزاز آن  دوسال قبل  مدرسه مشتاق  البته  اجرایی کند .را 

آن تاری  معلم ششم بودم( امکان شرکت در مسابقه نبود هم بچه های مهاجر هم بچه های معرفتی شتده از    در

نداده بودند وما هم  شش کتاب هم بیشتر به ما .ها اکثرا فاقد کارت شناسایی بودند بچه.سوی مراکز شبه خانواده 

دانتش   66دختتر و   31توانا بدهیم که مثال درمسابقه ای شرکت کننتد . متن   های اگرد قصد نداشتیم آن را به ش

داشتم . ایده راتغییر دادم . در طی یر هفته کتاب را مشترکا درکتالس خوانتدیم ودربتاره جغرافیتای      آموز پسر

 برای اآنهت . ستپس  گرسنگی حرف زدیتم  واقعی کتاب گفتگو کردیم واز تجربه های مطرح شده  در  کشورهای 

اولین بار دریر جلسه امتحان رسمی که دارای سواالت تستی مربو  به کتاب بود شرکت کردند. امتحان درسته  

پاسخگویی به تنهایی با خودکار قرمز انجام شتد .   بچه ها فاصله گذاری شدند مرحله برگزار شد .درمرحله اول

د واین با پاسخها با خودکتار مشتکی داده متی    درمرحله دوم بچه ها می توانستند گروههای دو نفره تشکیل دهن

کنند و پاس  نهتایی بتا خودکتار     کمر  شد بدون خط زدن پاس  قبلی ودرمرحله سوم همه می توانستند به هم



 

 
 صفحه

36 

 

  

 آبی نوشته می شد .

ه بودنتد  نتایج درهر سه مرحله شگفت انگیز بود ،مرحله اول اکثریت بچه ها بیش از ده سوال را جواب داد

سوال را جواب داده بودنتد .درمراحتل بعتد کمکهتا وتالی بتود وهمته بته نمتره بتاالی            63ال از وس39دو نفر 

ا می توونیم  بوه   مرسیدند.درباره هدف امتحان در پایان صحبت شد و نتایجی که گرفته شد وبارت بتود از    34

نیدکی  هاییمشاوره نست. زمای مهمترین مهارت کمک گرفتن و نیش رن بدست آوری  نماتنهایی بخشی نز د

موفقیت . در زیدگی ونقعی وجود دنرد که ما کامال تنها هستم  و کمک گرفتن وکمک دندن خملی مه  نست

از متن پیچیده ای بود که درآن حتی بته کودتتای آلنتده ،اهمیتت      ول نمایانگر فهم خوب انهابچه ها در مرحله ا

 .سومالی اشاره شده بود مسئله غذا درآن ویا بی دولتی مطلق

ن این شیوه امتحان را باگروهی از دانشجویان رشتته اقتصتاد در دانشتگاه پیتام نتور ومربیتان کتودک در        م

کارگاهها ی آموزشی قبال هم اجرا کرده بودم .نتایج کامال متفاوت بود .هردو گروه درمرحلته اول امتحتان بهتتر    

 .مند شوند مراحل بعدی بهره دیگر درمشاوره با یک کمر و توانستند از نمی آنها ازمرحله بعدی بودند.

. بچته هتا تنهتا بترای     طرح نشده بتود سطوحش از ش رسمی درهیچکدام تفاق مهمی بود که در آموزاین ا

از  رقابت تربیت می شوند آنها شاید بتوانند تقلب کنند اما نمی توانند یتاری دهنتد ویتاری بگیرنتد.نمی تواننتد     

ان کودک که البته به اصرار بهزیستی گرفته شد وخوشتبختانه در  دانش دوستان خود استفاده کنند. درامتحان مربی

من حتی کتابخانه ای کوچر همراه با با دوتن از مدرسان اصلی راهتم  ،روش امتحان مداخله ای وجود نداشت 

از کتابها نادر بود وتنها روش سوال کردن  کمر گرفتن .مرحله سوم معرفی کرده بودم به ونوان منبع مراجعه در 

درسان حرفه ای هم این بود که آنها می خواستند وی پاس  سوال را کال به آنها بدهد. این تجربه حداقل سه از م

بتا بچته هتای چهتارم ،پتنجم       «آب»و «ولین آمریکایی ها چه کسانی بودندا»بار با تماشای فیلمهای مستند مانند 

ی خواستم هر سوالی که به ذهنشان می رسد داده می شد وبعد از بچه ها موششم تکرار کردم .ابتدا فیلم نمایش 

م ..بته ستواالت پاست  داده نمتی شتد .درمرحلته بعتد        یبپرسند وآنها را برصفحه بزرگی بر روی دیوار می نوشت

به آنهتا متی   و تایپ شده وبه تعداد بچه ها تکثیر شده  مهمراه سواالتی که خودم طرح کرده بود سواالت آنها به

جستجو درکتابخانته بپرستند .چنتد روز بعتد      باو  از معلما ن  ،د سواالت را ازیکدیگردادم . بچه ها می توانستن
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مجددا فیلم نمایش داده می شد ،این بار با کنجکاوی بیشتر به تماشای فیلم می نشستند . مرحله نهایی امتحان به 

 بود پیدا کرد. همان شیوه قبلی بود ونتایج هرباربهتر می شد . تمرکز ، کنجکاوی وهمکاری طی سال به

من همواره والقه مند بودم که تجربیاتم را با دیگران سهیم شوم . یکی دیگر از این تجربیتات تغییتر روش   

سیامر زند رضوی بود . به جای آنکه به گفتگتو در بتاره مشتکالت     جلسات روز پنج شنبه معلمان در دیدار با

 ا را درجمع ارائه می دادند . من ابتدا کالس خودم را کته بپردازیم این بار افراد می بایست روشهای کار با بچه ه

دختر وپسر بود درفضای سالن تشکیل دادم معلم ها بتا فاصتله کتالس وروش کتار مترا       32دارای  درآن تاری  

 37تتا   36نوجتوان   32ای بود که من به آن رسیده بتودم   مهمترین نکته ،مشاهده می کردند . اهمیت کار گروهی

را بته ونتوان کتار درستی      «زمتین ». من موضوع نشستند کنار هم میشش نفره  هاییز ودرگروهم شش دورساله 

انستند به آن دسترستی داشتته   برمبنای یکی از کتاب های موجود در کتابخانه انتخاب کرده بودم که همه می  تو

 .باشند

هتای بزرگتی را تهیته     هنکته دیگری که برایم  مهم بود آمادگی خودم در موضوع بود. من قبال دیوار نوشتت 

که نتتایج کتار ختود را بنویستند      ها می خواستم البته از بچه بودم که مطالب اصلی بر آنها نوشته شده بود و کرده

.تعتدادی از همکتاران   نماینده ای برای ارائه در گروه انتخاب کنند . این تمرین  حداقل سه جلسه  انجتام شتد   

 لب ارائه کار شدند.والقه مند شدند ودر دوره های بعد داوط

برخود گذاشتتند.   ...وکالسها نامهای مهربانی ،احترام ، دوستی  داده شدپیشنهاد نامگذاری کالسها  93سال 

منتقتد تترین وشتجاع تترین      تا به امروز هم فکر متی کتنم   خوش شانس بودم.. نام کالس من تفکر انتقادی شد

کشتیدند حاصتل ایتن کالستها تتدوین       ش میبه چالمرا وجیب  و های مدرسه  درکالس من حضور داشتند بچه

« پارک دیدار از»و «دشنام  فحش و»تمرین هیجان انگیز کالس یعنی  بازی بود که درآن دو کتاب تفکر انتقادی و

 .توصیف شده است

 هایی که بامن دوره آموزشی خود را گذرانده بودند حاال سال هفتمی بودند و بچه. شروع شده بود 96سال 

وقت برای ِآنهتا گذاشتته شتد.     یر برنامه پاره نظام رسمی برای آنها وجود نداشت. کان ادامه تحصیل درهنوز ام

از تعدادی از آنها درنقش معلم زبان انگلیسی بودو  و نویسی کالس شامل داستان نیمی از بچه ها استقبال کردند،
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سترمای   ،فضای فیزیکی نامستاود مدرسته   .ته شد که البته تجربه موفقی نبودکمر گرف ها همیار برای سال اولی

وین حال همچنان مدرسه از یر متدیریت   . درسال همراه با جمعیت زیاد این کار را سخت کرده بودشدید آن 

یتر   .این دوره به دلیل تعداد زیاد جمعیت از مهد سبز هم کمر گرفته شد . درگر محروم بود مشاهده با ثبات و

لیالیحیی زاد ه ایجاد فاطمه ایالقی و  اول درمهد ایجاد شد این دوره به همت دوره ترکیبی پیش دبستانی وسال 

رسید. خستگی بته   نفر هم می233 مدرسه تا کل کودک بود وجمعیت 333ظهرها میزبان حداقل  مهد بعد از .شد

ار را داد فقط وشق ویاری داوطلبانه  همراه باگفتگوهای منظم هفتگی می توانست این کت  شدت خود رانشان می

بتنتی بتر روش پتووهش    ارزشمند تترین  پووهشتهای دانشتجویی م    پیش ببرد .درهمین روزهای سخت یکی از

 .خیلی والی در سطح مدرسه به وسیله پووهشگران نوجوان مدرسه ارائه شد مشارکتی انجام شد و

 د،دنت یمتار بو متادربزرگم ب مادر و . گی بودمبرفی من درگیر انبوهی از مسائل خانواد درهمین سال سخت و

متن در انتظتار    طلبیتد و  همراه می ،با کار وتحصیل توامان خواهرم در دیار غربت بود وکودکی بدنیا آورده بود و

 . برای اجازه ورود

کته  م مراقبتی بتود   بیشتتر  هرروز مدرسه بودم اما تنها همان کالس پاره وقت هفتمی ها را اداره می کردم و

یکتی از   . لیال وزیری درهمین دوره به یتاری مدرسته آمتد او   وادث دور کندبچه ها را ازح مشاید چشمان نگران

را رها کرد و به می خواند اما واشق آموزش بود بعدها پزشکی وست داشتنی مدرسه بود که پزشکی داوطلبان د

 ودراین ورصه ادامه تحصیل داد. دنبال آموزش رفت

هتا   آن روزها را از زبان بچهگذراند و خاطرات   یر دوره ولوم را در طبیعت اطراف مدرسهها  او باهفتمی

 7مجمووه جمع آوری کرد.دریر 

مراقبتت از نویتان فرزنتد تتازه متولتد شتده        را با من درمدرسه نبودم شش ماه آن 93تا پایان  96از اسفند 

 ومتن   ،بتودم بدستت بیتاورم    خواستم فرصتی را که برای تولد ختواهرم از دستت داده   می –لذت بردم  خواهرم

                                                           

.
7
روند شد. معلمان مشتاق  کیبه  لیشد ترد نیتوس  من تدو« آموزما یفارس»کالس در مدرسه بعد از آنکه متن  یخاطرای وگزارشها 

.کردند نیبچه ها تدو یادداشتهایا استفاده از چدد گزارش مکتوب ب
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 93ستالهای   -من هنگام تولد او نتوانسته بودم مادرم را یاری کنم خواهرم هفده سال با هم تفاوت سنی داریم و

نگهداری از متادربزرت   و م. مرت مادربزرت، بیماری مادرن سالهای سختی به لحاظ شخصی  بودبرای م 94تا 

هم به دردهای شتدید در ناحیته    شتم همه باام دا اصراری که برای مراقبت ازخواهرزاده دیگرم، بیماری همسر و

متن کته تصتور     .یر سال به لحاظ کتاری محتدود کردنتد   سرو گردن وکتف منجر شدند که مرا تقریبا به مدت 

درد ستخت   .نتوانستم مداد در دست راستم بگیرمنویسم ،به مدت دو ماه حتی  کردم وقتی بیمار شوم فقط می می

دردی که چندان دلیل ومنشتا واقعتی نداشتت .گرفتگتی شتدید       ،نه می شدنده ای که مانع خواب شباوکالفه کن

هتای   درمان .وانستم به سادگی خودم را رها کنممن تحمیل کرده بود ومن نمی ت وضالت وتنش وصبی آن را بر

کورتون درمانی فرصتی را ایجاد کرد تا برنامه ورزشی منظمی را آغاز کنم که بترایم   تراپی و پزشکی شامل فیزیو

 برای شروع جدیدی در مدرسه آماده باشم و 66قویتر وتوانا تر از سال   94مرا آماده کرد تا در سال  والی بود و

 . پریناز خزاوی هستمدر ورزش  سپاسگزار معلم شاد وتوانایمبرای این شروع 

ای پیوستتن  های مهاجرفاقد کارت بر با دو واقعه روبرو شدیم .واقعه اول دادن فرصت به بچه 94آغاز سال 

فرقته در مدرسته   به نظام رسمی بود وما برای اولین بار مجمووه ای از کالسهای آماده سازی برای امتحانتات مت 

ین برنامه تا به امروز هم ادامه دارد .داوطلب وزیز مدرسه شیرین نشری کمتر کردنتد چنتد    برگزار کردیم که ا

ی تعطیلتی  از سوی دیگر فشارهای بهزیستتی بترا  . وندند نفراز والقه مندترین بچه های ما به دوره دبیرستان بپی

بهای سالهای گذشته همراه با فشارهای دارایی که جرائم مالیاتی را برای متا تعیتین    درخواست اجاره مهد سبز و

کیفیت  کردیم، که برایشان صرف می مکان مجزا که ولیرغم انرژی زیاد سختی مدیریت دو ، همراه بود.کرده بود

 .داد ش میکار را کاه

یر مرکز یعنی مدرسه مشتاق شدیم. بتیش از   مجبور به پذیرش همه سوادآموزان در ما 94ر مهر واقبت د

« طتاهره یتاوری  »معلمان قدیمی فقط یتر نفتر    . ازتای آنها سال اولی بودند 393که  کودک ثبت نام شدند 493

یر تصمیم مهم دیگر هم بگیرم .بهبتودی   شخصامن فکرکردم که من باید  . چه باید می کردیم ؟باقی مانده بود

این امکان را به من می داد که تمام وقت با مدرسه باشتم   ،کاهش فشارهای شخصی سالهای قبل وسالمت من و

دو داوطلب وزیزدیگر هم حاال  .زاده می توانستند کمر کنند لیالیحیی زاده و همه همکاران از جمله زهرا قاسم و
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  موده وجدانی ومریم ضیامحمدی.؛ دنانست همه چیز را بهتر کندرکنار ما بودند که می تو

 

 

 

 

 

 

 

 

بتا   نکه این تعداد زیتاد کودکتا   هم وحضوردائمی من توانست کمر کندهمکاری وهماهنگی این گروه با 

 فضای آرامتر و باکیفیت آموزشی بهتری را تجربه کنند. ،مشاهده گری نظارت و

شیفته شد وفشار جمعیت درهر شیفت کاهش پیدا یافت .درقتدم   درقدم اول مدرسه به جای دو شیفت سه

دوم تالش شد همه آنهایی که امکان حضوردرمدارس دولتی را دارند به مدارس رسمی هدایت شتوند .بنتابراین   

نظر می رسید متدارس دولتتی  تترجیح متی      نفر رسید. اما از تعداد کالس اولی ها کم نشد . به 463جمعیت به 

ن دوزبانه سال اولی که هیچ امکانی دهند با کودکا

در ختتانواده بتترای کمتتر بتته آنهتتا وجتتود نتتدارد 

 سروکله نزنند . 

چنان سترجای  مهم ترین مسئله مدرسه ما هم

هتا بتدون داشتتن     اولیخودش بود  آموزش سال 

 .معلم

مهمتی بتود   بیمه تامین اجتماوی پتیش نیتاز   

 سسالی کسه درمرکسز کسار مسی کسدم سسعی کسردم         1من در 

روشهای متفاوتی را بکار برسرم باتوجسه بسه حسال وحوصسله      

بچه ها وزمان. ولی خودم مطالب علمی وبحث گروهسی را  

بیشتر عالقه دارم به نظرم بحث گروهی اعتماد به نف  را 

 تقویت می کدد. در من برایم نظم هم مهم است. 

 مریم  یامحمدی 
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حساب انجمن  ختالی وحتتی    94ر تاری  اول مهر نکه دولیرغم آ ی که توانا هستند وآوردن افراد و برای حف 

تتالش همیتاران انجمتن دوستتداران     بیست ویر   میلیون تومان بدهی داشت ،این تصمیم باید گرفته می شتد  

را تتا پایتان ستال     ای منابع الزم برای ایتن کتار   برای تولید کیسه های پارچه «باما»کودک در قالب طرحی به نام 

 فراهم آورد و آنها حاصل کار خود را به انجمن اهدا کردند.

جوانی بود که درهنگام ورود کودکش به سال اول دبستان تصتمیم گرفتته بتود کته      زاده مادر صدیقه یحیی

بتود .   مدتی هم داوطلبانه با بچه ها کتارکرده  معلم را همراهی کند وآموزشهای سال اول را به خوبی فرابگیرد و

باشروع سال تحصیلی پنج معلم داوطلب شدند که کالس اول را اداره کنند از صتدیقه وطتاهره خواستتم گتروه     

حضور داشتند .همه بایتد یتاد    انراتسهیل گری کنند . گروه فقط شامل معلمان داوطلب سال اول نبود.همه معلم

بهبتود دهتیم . کتتاب اول ستال آمتوزش      می گرفتیم که چگونه خواندن ونوشتن بچه های سال هتای بتاالتر را   

را به ونوان مبنای کار انتخاب کردیم .تجربه چند ساله نشان می داد کته ایتن کتتاب درمیتان روشتهای       پرورش

موجود برای آموزش سواد آموزی انتخاب بهتری است .نگاره های کتاب اول به شدت کلیشته ستاز استت ودر    

توستط   ورا که  مهراجلیلی قبال ترجمته کترده بتود    «زدن نیست کتاب دستها برای کتر»وین حال غیر جذاب ، 

. ایتن کتتاب دارای تمرینهتای ضتد     دادیمبرای مربیان کودک منتشرشده بود مبنای آموزش نگاره ها قرارانجمن 

همه معلمها پذیرفتند که برای سالهای باالتر هم می توانتد کتتاب    .نت و ترویج کننده صلح ودوستی استخشو

مفتاهیم   ،یر آن وتالوه بتر مفتاهیم اصتلی کتتاب     . درکالس اول معلم کتاب را می خواند وبا تصاومناسبی باشد 

برمبنتای کتتاب    خواننتد و  . در سالهای باالتر بچه ها کتاب را می..نیز آموزش می دهداال ،پایین .راست ،چپ ، ب

 فعالیتهایی طراحی می شود .

آموختنتد   زش نشانه ها ،صداها را به گروه مبتدی مینحوه آمو هر هفته معلم های تسهیلگر روشهای کار و

  برنامه همزمان را شروع کردم ،دردی ماه من دو

باهمه سال اولی ها یر برنامه دوساوته گروهی درهفته داشته باشم که همه آموخته ها را تبتدیل بته بتازی    

تهیه شد که نقش میز را برای   کنیم ودروین حال قصه خوانی وکتاب خوانی را ترویج کنیم .از پارچه سفره هایی

 نفر بود . 61گروهها بازی می کردند . به طور متوسط  جمعیت هرکالس 
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 دقیقه کنار من می نشستت و  43دقیقه وحداکثر  63هر کودک حداقل ارزیابی انفرادی بچه های سال اول؛ 

ه من می گویم گوش کند من از او می خواستم از خودش حرف بزند وخانواده اش را معرفی کند ،به قصه ای ک

ودوباره آن را تعریف کند . نشانه ها و صداهایی را که آموخته است برایم بگوید ومن با آنهتا کلمتات جدیتدی    

می ساختم واز او می خواستم بنویسد یا بخواند ودرنهایت مفاهیم ریاضی را با هم مرور می کتردیم . ایتن کتار    

در ارزیابی این بود که بچته هتا برچستب     ماادامه دارد. تمام تالش  درسال سه بار تکرار می شد وتابه امروز هم

نخورند وهرکدام به طور خا  شناخته وارزیابی شوند . درسال اول مهم بود که بچه ها چه تصویری  "ناتوانی"

از خود بدست می آورند . این فعالیت برای سالهای دوم وسوم نیز بر اساس مفاهیم آموزشی مرکز توسط زهترا  

سم زاده انجام می شد . به این ترتیب امتحان به طور اصولی از برنامه تحصیلی مدرسه حذف شد وبرای معلم قا

 313ها وبچه ها جایگزین قابل قبولی تعریف شد . البته این ارزیابی به طور متوسط فقط برای من معادل حداقل 

کودک ودادن اوتماد بته  چسب زدن به ارزشش را داشت . حذف امتحان ومومی ،دوری از بر که ساوت کار بود

اینکه من به ونوان مسئول ومدیر مدرسه اورا به نام می شناسم ،حتی اگر کمکی بته ستواد خوانتدن     نفس به او،

را مشتتاق آمتوختن ودیتده شتدن      انسانی به وجود می آورد که هم من وهم او ونوشتن او نکند ارتباطی ویوه و

هم اثر شتگفت انگیتز ختودش را گذاشتت . شناستایی بچته هتا  برحستب          کند . این برنامه در سوادآموزی می

نیازهایشان ، افزایش همکاری های بین معلمان وبه دنبال آن پیشنهادات جالبی که برای بهبود وملکرد آموزشتی  

قرار می گرفتند ومعلمتی   داده می شد. مثال شاگردانی که دچار مشکالت مشابه بودند هفته ای یکبار درکنار هم 

که مهارت بیشتری در باره این گروه داشت به ونوان تسهیل گر اصلی کالس را هدایت می کرد وبقیته معلمتان   

درنقش سرگروه درمیان دانش آموزان می نشستند وبه این ترتیب با یر تمرین وملی به مشکالت بچه ها توجه 

روش به مدت دو سال پیگیری شتد  بیشتری نشان داده می شد ومهارت های معلمان نیز افزایش می یافت . این 

تعدادی ازمعلمان سال اول مدرسه راترک کردند ،گروه باقی مانده توانستت همتین روش را    92ودوباره درسال 

با معلمان جدیدی تمرین کند .طی سالهای اخیر همه کودکانی که به سال  دوم می آیند مهارت خوبی درخواندن 

و خواندن فعال موجب می شود که آنها خواندن روان تر ونوشتن بهتری ونوشتن دارند وبا افزایش موادخواندنی 

 داشته باشند .

ستاله ختود    4درک کامل موقعیت خود به ونوان مدیر مشاهده گر؛  مدتی درکالسها می نشستم وبا تجربه 
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ن از ا شتد بفهمم ودروین حال باور داشتم که داشتن برنامه درکالس و رهبهتر می توانستم سختی کار معلمان را 

نظام رسمی کمر می کند که بچه ها توجه بیشتتری نشتان دهنتد و رابطته دو      رد "معلم کامل ومسلط "کلیشه 

 طرفه بین معلم ودانش آموز ایجاد شود و معلمهای جوان معلمهای بهتری باشند .



 

 
 صفحه

44 

 

  

 

 بازگشت به رویکرد پروژه ای 
اما هنتوز کستی آن را بته ونتوان رویکترد       سال گذشته بود 4ازمعرفی رویکرد پروژه ای به مدرسه حداقل 

اصلی خود درآموزش انتخاب نکرده بود . وده ای ازهمکاران فکر می کردند مهارتهای تحصتیلی درقالتب ایتن    

روش خوب آموخته نمی شود بعضی از معلمان براین باور بودند که بچه ها با این رویکرد فقتط ختوب حترف    

رویکرد را تمرین کرده بودم به نظرم مشکالت اصلی این روش در مرکتز   اما  من که اینزدن را یاد می گیرند . 

 ما چیزهای دیگری بود . 

وند کار گسیختگی به وجتود  محدودیت زمانی،حضور دو ونیم ساوته تا سه ساوته درمدرسه تا حدی در ر

 .آورد می

بته  بترانگیختن بچته هتا     توانایی وتسلط معلم بترای ودم  اشتیاق ناکافی معلم به موضوع که البته آن هم از

 انتخاب موضوع سرچشمه می گیرد.

 برای فعالیت وتمریناتی که برخی اوقات رفت وبرگشتی به نظر می رسد ،معلم  ناشکیبایی

مهارت در تشویق بچه ها به کارگروهی وبرقراری تعادل میان بچه های پرکار وکم کار ومشتاق وبی فقدان 

 انگیزه 

 ج از فضای امن وشناخته شده مدرسه برای خرو کافی شجاوتنداشتن 

به وقت گذاشتن درخارج از ساوات مدرسه برای تسلط برموضتوع  ویتافتن فعالیتهتا ونکتات       ودم تمایل 

 کلیدی که بچه ها را به شوق بیاورد .

جمع همه این ووامل باوث شد که من هم نتوانم به جزیکی دو پروژه بلند ،پتروژه هتای بیشتتری دردوره     

 انجام دهم که البته آنها هم کامال درحوزه این رویکرد نمی گنجیدند .  کاری خود
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 انگیزه بخشتی  ،صبوری ، مهارت در  قاین شش  ویوگی یعنی شکستن محدودیت زمانی با خالقیت ، اشتیا

مدرسه خود را نمایتان کترد وی    به مرور در مریم خراسانی یکی ازمعلمان،شجاوت درخروج ازفضای مدرسه  

همین موضوع گذرانده بود توانستت رویکترد پتروژه ای را درمدرسته      نامه کارشناسی ارشد خود را با پایانکه 

 مشتاق به یر جایگاه قابل ارائه وشدنی تبدیل کند.

مانند خالکوبی ویا مستائلی  او با مسائل واقعی خود بچه ها شروع می شد.گروه  تعداد زیادی از پروژه های

 دردسر شده بود . که در فضای پارک ومحله موجب 

و سال پتنجم وششتم .فیتروزه     ها دومیسال  انجام شد.گروه بامشارکت دانش آموزان دو  «محله ما» پروژه

امینی معلم سال دوم از معلمهای مشتاقی بود که به دنبال تجربه ایده های نو این همکاری را شتروع کترد. ایتن    

وشتن به خوبی باهم کارکردند ومهارتهای خود را ارتقتا  تفاوتهای سنی وبه ویوه تفاوت درخواندن ون دوگروه با

 .دادند 
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الهای زیسادی یکسی از مسسائل    عرور از خیابان واستفاده از وسسایل نقلیسه عمسومی سس    

سخت وحتی  یدحل مرکز به شمارمی رفت .تالش وحضور مداوم زهرا جراری بسه عدسوان   

یک مادرداوطلب توانسته بود مانع از وقوع خطرای جدی شود اما عسالوه برسسالمت بچسه    

ها ،راندده های اتوبوس نیز به د یسل مختلسف مثسل عسدم پرداخست کرایسه ،دعسوا کسردن         

دن سرازشیشه های اتوبوس ونهایتا اعتراض مسافران به این کودکان مهساجر  ،بیرون آور

،ازسوارکردن آنها سرباز می زدند. در ابتدا یک دوره آموزشی یک هفته ای بسرای عرسور   

ازخیابان وسوار شدن به اتوبوس  معرفی شد ،سپ  با کمسک همکساران بچسه هسا باصسف      

های دوسستانه برقسرار شسد .از آنهسا بسرای      ومدظم سوار اتوبوس شدند .با راندده ها تماس 

قدردانی به مدرسه دعوی کردیم . اما  زم بود که این فعالیت در یسک برنامسه آموزشسی    

مستمر و در قالب یک پروژه نیز ذهن بچه ها را درگیرتر کدد .مسریم خراسسانی ورا سیه    

ختسه وایست   امیدی  پیشبام شدند وبرنامه درسی به جای کالس  درخیابان برگسزار شسد . ت  

بورد در پیاده رو گذاشته شد وبچه ها با مشاهده خیابان به تمریدهای متعددی پرداختدسد  

. مشاهده دقیق  از جمله شداسایی اتومریل آنها شسمارش آنهسا، تفاوتهسا وشسراهتها ،بحسث      

سرعت ، ایمدی عرور ومرور. برگزاری کالس درخیابان ،این فعالیت هم بسرای رهبسذران   

ا جالب بود . پروژه عرور ومسرور بسی آنکسه رسسمام نسام پسروژه را برخسود        وهم برای بچه ه

داشته باشد باتدوعی از فعالیت ها در سالهای بعدی پی گیری شد .تا اکدون که به صوری 

نهادیده شده ای درآمده است به طوری که کودکسانی کسه درسسالهای بعسد بسه مدرسسه مسا        

 کددد. کددد و ایمن تر از خیابان عرور می تر از اتوبوس استفاده می اند مس و نه آمده
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 جشن های مدرسه 
مددکاران حرفته ای موضتوع جشتن را جتدی گترفتیم      جربه در دورانی که دربم حضور داشتیم بر مبنای ت

مستتان  درنزدیکی آرا امامزاده زیدن زلزله فرا برسد جشن بزرگی در فضای وحتی قبل از آنکه چهلم کشته شدگا

بم برگزارکردیم که موافقان ومخالفانی داشت . برگزاری جشن با پیشنهاد روانشناستان ومتددکاران وبزرگستاالن    

 یر موضوع بود و اهمیت آن درذهن بچه ها چیز دیگری .

برگه هایی آماده کرده که برای کودکان کارگر برگزار کردم ،دریر کارگاه آموزشی پیمان نامه حقوق کودک 

برروی آن خواسته ها با استفاده از تصاویر ترسیم شده بود . از بچه ها خواستم آنها را الویت بندی کنند بودم که 

ونیازهای واقعی را شناسایی نمایند همچنین از آنها خواستم اگر خواسته ای دارند که درمیان برگه ها نیست ،آن 

دی  انجام شتد .وقتتی فراوانتی خواستته هتا را      به صورت فر در ابتدا بدون مشارکت و را اضافه کنند . این کار

لویت باال وهای با اخواسته از  کی ینفر  جشن را به ونوان  66از   نفر31برحسب اولویت برروی تخته نوشتم ، 

پاست  بته ایتن نیتاز کته امکانتات        رکرده بودند .من هم تصمیم گرفتم درحقیقت به ونوان یر نیاز شناسایی ود

 دامی وملی انجام دهم .واقعی آن فراهم بود اق

ز اما واقعیت جشن درمدرسه مشتاق تا آن تاری  چه بود ؟ دانشجویان وداوطلبان به بهانته هتای مختلتف ا   

بعضی اوقات این  .گروه موسیقی به مدرسه می آمد ،گرفتند جمله روز جهانی کودک، نوروز درمدرسه جشن می

هم برگزار می کردند .بیشتر مواقع هدایایی توزیع می شد  اییهگروه با بچه ها تمریناتی انجام داده بودند ونمایش

روز قبل داوطلبتی    برگزاری جشن معموال این گونه بودروند . شد یئت مدیره وحامیان هم دووت میوازاوضا ه

به مسئوالن حاضردرمدرسه هم اطالع داده بودند وآنها نیز درساوت مقرر بچه  امکان جشن را فراهم کرده بود و

جمع می کردند وجشن شروع می شد در ابتدا آرام وسپس کم کم شلو  می شد وواقبت درمیان نتاراحتی   ها را

. هیچ ارزیابی هم از چگونگی اجرای برنامته در دستت نبتود .    یافت از کنترل بچه ها پایان میمدیریت  وناتوانی

تر از دادی ازمهمانتان ستالمند  ده بود .تعانجام ش 69آخرین جشن قبل از ورود من در روزجهانی کودک مهرماه 

بچه ها هم تهدید شده بودند کته دیگتر جشتنی    واقبت وحشت خود در پایان برنامه برایم تعریف کرده بودند و
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 شود. برایتان برگزار نمی

معموال با آرامش و مشارکت بهتری برگزار می شتد   ،جشنهای گروه صبح باتوجه به جمعیت بیشتر دختران

 .ما جشن های کمتری برگزار می کنندشتند  که برای وبچه های وصر گالیه دا

بترای برگتزاری یتر جشتن      در زمستان به درخواست  بچه های کالس خودم ) سال سومی های وصتر( 

ی شد.ازیر هفته قبل آماده شدیم که هرکس به تنهایی یا درگروه برنامه ا ی داشته باشد .روز قبتل از  برنامه ریز

سب کاغذی به جای صندلی های نداشته ،خط کشی کردیم.مکان نشستن بچه جشن فضای سالن مدرسه را با چ

مسئوالن مدرسه مشخص شد .یر بار تمرین نشستن کردیم وازهمه بچه هتا دوتوت کتردیم     ایستادن ها ومحل

بیایند ودرجای معین بنشینند . کارت زرد تعریف کردیم که اگر باال برده شود فرد خطاکار بایتد ستالن را تترک    

بارهتا   ین آغاز برگزاری اولین جشن های مفصلی بود که با مشارکت بچه ها ومعلمان وداوطلبان بارهتا و کند وا

را هدایت می کرد آوازهای فتاخر ستنتی و    تکرار شد .در بخش بزرگی از این جشنها ولی کبیری گروه موسیقی

آمده بود. معموال برگزاری  شاد محلی توسط بچه ها خوانده می شد هماهنگی که به مدد هفته ها تمرین بدست

جشن هر بار به یر گروه از بچه ها ومعلمانشان سپرده می شود وما امروز رسما یر گروه حرفته ای برگتزاری   

به شمار می رویم ! البته قاوده ای که همیشه به یاد داریم این است که در جشتن بته جتز ختوراکی     مراسم شاد 

این دستاوردها حاصل اندیشه یا مشاهده من کسی داده نشود ) یزه خاصی بهمشترک وگاه مفصل هیچ هدیه وجا

نبود ، حاصل گروه منتقد وپرسروصدای بچه های سال سومی بود که من با آنها شروع کردم آنها باصتدای بلنتد   

ویا هشیار تتر   موضووات مختلف بیان می کردند و مرا هشیار نگه می داشتند ایده ها واوتراضاتشان را نسبت به

 (.ندمی کرد

این موفقیت همچنین نشان داد که برنامه ریزی قبلی وارزیابی بعد از اجرا چقدر مهم است و چگونته متی   

اینکه بچه ها خودشان مسئول آماده سازی ودرنهایت پاکیزه ستازی فضتا    و تواند به بهتر شدن کارها کمر کند

 یر ازما وجود ندارد.( برای  نظم بخشیدن به آشفتگی ها غ!هستند وهیچ خدمتکار )یامزدوری 

جشنواره بهاری در ابتدا به ونوان رویدادی با هدف کستب حمایتت متالی واجتمتاوی از ستوی داوطلبتان       

 ،دل شده است. بچه هایی که کارشانمدرسه شروع شد اما به تدریج به فضایی برای مواجهه حامیان با کودکان ب
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را برای ارائه یا فروش بته مدرسته متی آورنتد .آنهتا      کتابهای پروژه هایشان ، ونوشته ها ودست ساخته هایشان 

دراین جشنواره ارتبا  برقرار می کنند گفتگو می کنند وبه  احترامی نسبت بته ختود ویتاری دهنتدگان مدرسته      

 ...من هم وقتی بزرت شتدم  » دست می یابند که بسادگی از راههای دیگر امکان پذیر نیست . وبا جمالتی مانند

و پاسخهایی که متی شتنوند     «ی خوام به مدرسه کمر کنم ...می خوام به بچه ها کمر کنموقتی پولدار شدم م

 .«تو همین االن هم داری کمر می کنی»

تعدادی از بچه های مدرسه درخیابان فال می فروشند .فالهایشان دراین جا به کمر خودشان وبه صتورت  

می شود .بازدیدکنندگان به پاس خریدشتان از  جمالت زیبا وشعرهای قشن  نوشته می شود و بردرخت آویزان 

 غرفه ها این فال ها را هدیه می گیرند.

  .ساختار رسمی آموزشی وروزیه های محدودی که ما به آیها سرکشمدی  

در غرفه ها از وسایل قابل بازیافت تهیه شده است .بازیافت در قالب یر شده  بخش مهمی از اشیا ورضه 

رطرفدار مدرسه است .کودکان وخانواده های تعداد زیادی از بچه ها درکار جمع آوری ا ز پروژه های پ «پروژه»

بچته  -درمواردی بازیافت های ساده ای انجام می دهنتد   ضایعات هستند .آنها ضایعات را دسته بندی می کنندو

 .-که از دست رفته است راهای خواب آلود همیشه به یاد ما می آورند خواب شبانه ای 

مایی این کودکان ما تقریبا تمام زباله های خود را طبقه بندی می کنیم والبته به پیشتنهاد ختود آنتان    با راهن

ی  دریافت زباله معموال بته مدرسته مراجعته    ه برامعموال این زباله ها را به پیرمردها یا زنان ناتوانی  می دهیم ک

 می کنند .

ای  بچه ها تعیین کننده مسیرپروژه هستند .یر بار  شروع می شود ، بیش از هر پروژهبازیافت وقتی پروژه 

این پروژه توجه یکی ازمدارس  خصوصی شهر را جلب کرد .مریم خراسانی داوطلب شد که این پروژه را 

  1نفر بودند ودرانتها به کمتر از  32باگروهی ازدختران سال ششمی آن مدرسه انجام دهد .درابتدا 

دقیقه رساند )هیچ چیز برای نابود  41مدرسه دخالت کرد ؛ زمان آن را به  درتمام فرآیند پروژهفررسیدند ن

به ساوات کالسهای اصلی درس  ظاهراَ ( چون.دقیقه ای نیست 41یر کالس  موثرتر از  کردن خالقیت
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رضایت خانواده درکالس حاضر می شدند وبه نظر بسیاری از خانواده ها بچه  با  زد. بچه ها باید آسیب می

د برای امتحان تیز هوشان آماده می شدند واین کار وقت تلف کنی بود ،ولیرغم اینکه بحث بازیافت ها بای

یکی از درسهای ولوم ششم بود .پروژه حتما باید طوری ارائه می شد که برای مسابقات جابرحیان آماده 

ن را با سه نفر برای یکی ازوالدین آ وواقبت مریم پروژه را رها کرد وباید ها خیلی زیاد بود می شد...

 با ایده ها وکنجکاوی های بچه ها.مسابقه آماده کرد! این کار هرچیزی بود جز یر پروژه 

تجربه دیگری هم که توسط زهرا قاسم زاده دریکی ازمدارس خصوصی ارائته شتد بتیش از پتیش     

ین نیتز  صلبی که به مدارس تحمیل می شتودومهمتر از آن درذهتن والتد    ثابت کرد که چارچوب سخت و

شود،  ای زاده نمی گذارد. ایده جایی برای اندیشه وومل آزاد ورشد یابنده کودکان باقی نمی حر می گردد،

وخالقیتت وتفکتر   همه شش سالی که در دوره ابتدایی می توانتد بته شتکوفایی     و چیزی ساخته نمی شود

 سوزد. می منجر شود،

شی  کارگاههای پرسشگری وتستهیل گتری وبتازی    دریافتیم به ونوان مقدمه رویکردهای نو آموز 96 سال

برای والقه مندان ومربیان برگزار کنیم  مهر ا جلیلی مشتاقانه دانش وفضای آموزشی مهرآیین را در اختیتار ایتن   

گاههتایی  . کارم و چند کارگاه خوب برگزار کردیمکارگاهها گذاشت وبه ونوان تسهیل گر درکنارشان قرار گرفت

 .، شیراز هم پیدا کرد که مشتاقانه درمشهد
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 مدرسه اجتماع محور 
هد شادی در محله افشتارخانه  ماندگاری م ودر شهر بم  «محله دوستدارکودک ،دوستدارکودک»پروژه شهر 

پیوند میان مدرسه ومحیط پیرامونش مهم است به ویوه  بترای   پروین اوتصامی، به ما درومل نشان داد که چقدر

انواده های کم درآمد است .رابطه درست وموثر میان گروههای اجتماوی مختلتف  مدارسی که جایگاه کودکان خ

می تواند به همگان نشان دهتد   و ومدارس می تواند کمبود منابع مالی وولمی مدرسه را تاحد زیادی جبران کند

  .افتد جامعه اتفاق نمی تر های ضعیف توجه به حلقه که یر جامعه امن وسالم بدون پذیرش مسئولیت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطتات را   مدرسه مشتاق این ارتبا  موثر را از همان ابتدا جدی گرفت وبرای آن برنامته ریتزی کترد و   

 گسترش داد. این ارتباطات شامل 

نظام صلب آموزشی حتی  زم نیست درساختاررسمی شکل ببیرد. فرصتی پسیش  

آمد که همراه مریم خراسانی وفیروزه امیدی به یک مدرسه در محل یک مزرعسه  

برویم ..مدرسه رسمی نرود وفق  برای سوادآموزی وتدری  خصوصی فرزنسدان  

رمزرعسسه راه انسسدازی شسسده بود.کالسسسی بسسزر  ،روبسسروی    کشسساورزان حا سسر د 

مدظرزیرای مزرعه .اثری از کار بچه ها بر روی دیوارهای کسالس نرسود .کتابخانسه     

خاک گرفته را چدد کتاب بر  بر  پرکرده بود. معلم در طسول سسال تحصسیلی    

به جزفرصت بازی درحیاط ،هیچ فرصت آموزشی را در فضای مزرعه به بچسه هسا   

 ،یشباه بسزر  علسوم وحتسی ریا سی باشسد     ود. مزرعه که می توانست آزمانداده ب

جایی کامال دور وجدا ازفضسای مدرسسه بسه نظسر مسی رسسید .خسوش بختانسه بچسه          

 کردند و یاد میبرفتدد. هاخودشان دراین فضای واقعی فارغ از مدرسه زندگی می
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  ارتبا  با همسایه ها،مغازه های اطراف ،پارکبان های محله و درحال حاضربه همکاری های بهتری

  ری ارتقا پیدا کرده استبا امور فرهنگی  اجتماوی شهردا

  ارتبا  با سازمانهای غیردولتی فعال درورصه پزشکی وبهداشت ،محیط زیست وآسیبهای اجتماوی 

  ومسئوالن  ، ارتبا  با دفتر صنعت وجامعه  که یکی ازموارد جالب ارتبا  با دانشگاه ودانشجویان

 بود .چند آزمایشگاه وکارگاه ولمی در دانشگاه 

کودکانی که عمسال  سیامک زندر وی در کتاب جامعه شداسی وکارکودکان می نویسد: برای 

به سرمایه فرهدبی درخانواده خود دسترسی کمی دارند، مدارس مرتی برحمایت اجتماعی محلسی  

مفیداست . او درمدرسه مشتاق ازحلقسه هسای حمسایتی صسحرت مسی کدسد کسه گرداگسرد کودکسان          

 قرارگرفته اند . حلقه اول هی ت مدیره واعضا انجمن دوستداران کودک هستدد وحلقه دوم مشابه

همه مدارس کادر اجرایی آن،اما حلقه های بعدی در مدارس حضور ندارند ؛دانشجویان وجوانسان  

داوطلب که برای جرران کمرود معلم یا افزایش توان معلمان کار می کددسد ،هدرمدسدان وروزنامسه    

نبارانی که آموخته های شان را با بچه ها سهیم مسی شسوند و صسدای بچسه هسا را درقالسب عکس         

 وفیلم...به گوش همه می رساندد .ونقاشی 

حلقه حمایتی درمانی که باهمکاری پزشکان وانجمدهای علمی دانشجویی با کمتسرین هزیدسه   

خدماتی درمانی بهداشتی بسرای بچسه هسا انجسام مسی دهدسد و کسانون هسای دانشسجویی کسه امکسان            

کددسد ودرنهایست   ارتراطای اجتماعی کودکان را بادانشباه ومحی  های دیبر اجتماعی فراهم مسی  

دانشجویان عالقه مددی که باحضور طو نی پدوهشهای مشارکتی  با کودکان ودرباره آنان انجسام  

 می دهدد 
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 والدین والقه مند  ی کودک ،مربیان ومدیران وارتبا  با مهدها 

کودکان مهاجر فاقتد   مدرسه مشتاق جایگاه یکی از ضعیف ترین حلقه های اجتماوی در شهر کرمان است.

کودکان ایرانی که به دلیل محرومیت ها وآسیب های خانواده ازتحصیل بازمانده اند .کودکانی  کارت شناسایی و

مدرسه درخیابانی مستتقر   وم وامالن بیماری ، دزدی وتکدی گری شمرده می شوند .که با توجه به تبلیغات مدا

شده است که به ونوان یکی ازمحله های خوشنام شهری با ساکنان قدیمی تلقی متی شتود )البتته کوچته هتای      

 اطراف آن به دلیل بناهای کهن وتخلیه شده بیشتر توسط مهاجران افغان مسکونی ونگهداری می شود(.بی شتر 

طبیعی است که همسایگان استقبال خوبی نداشتته باشتند   ،ی یوجود چنین داستانهاوبا حضور چنین حلقه ضیفی 

.صبوری الزم بود والبته کار مداوم که با توجه به پروژه های مختلف وفعالیت هتای مترتبط بتا آن بچته هتا بته       

ر است به دیدار بچه ها متی آیتد   آرامش برسند واکنون صاحب تنها موزه خصوصی شهر که دراین خیابان مستق

ساله با معماری بی نظیرش امکان دیدار 333ودوستانش را به مدرسه می آورد. درمانگاه نوریه یر مرکز درمانی 

بچه ها وانجام پروژه ها را بدون نامه نگاری فراهم می کند، مادرانی درمحله بترای خوانتدن داوطلبانته داستتان     

 ن دستاورد بی نظیری است که حاصل پایداری است .ساواتی به مدرسه می آیند و ای

بود .یر آزار دوسویه میان بچه ها ومغازه هتا وجتود    فروشگاهها و مغازه ها کارسخت تریارتبا  موثر با 

. جوانان مغازه داری که شوخی های نامناسب وآزارهای کالمی با بچه ها دارنتد وگتاه بترای دادن    دارد داشته و

ها کار رایگان می خواهند . ما نمی توانستیم آدمها را ووض کنیم .برای خود متن راه چتاره   کاالیی خوراکی از آن

نشان دادن احترام فراوان به کودکان وخانواده ها در فضای ومومی است و پیشنهاد گفتگو . تعدادی از معلمان با 

. از سوی هتری ایجاد کننداجرای پروژه فروشگاه یا مغازه سعی کردند به صورت وملی وولمی فضای ارتباطی ب

دیگر مغازه دارانی وجود دارند که شاگردان کوچکشان را برای سوادآموزی به مدرسه می فرستند ومنتابع متالی   

ومتوارد   کننتد می را پی گیتری   برای حمایت را فراهم می کنند وگاه مثل یر وضو خانواده پیشرفتهای درسی او

 کودکان کارگر خیابان و بازمانده از تحصیل کمر می کنند .ارد که ما را درشناسایی بیشتری هم وجود د
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 مدیریت حوادث 
یر روز صبح ازمدرسه  به من زن  زدند وگفتند اتفاق بدی افتاده ...به سروت خود را به مدرسه رستاندم  

ن افتاده برزمی.تمام مدرسه بهم ریخته بود میزها وارونه بود وصندلی ها ،قابهای وکس ودستگاه ویدئو پروژکتور 

یر قندان شکسته بود ویر قاب وکتس از مستابقات فوتبتال ویتر     . ، قندها روی زمین پاشیده شده بودبودند 

جام طالیی که مچاله شده بود . درنگاه اول ترسناک بود ... اما من هرکول پوارو را دوستت دارم وفیلمهتایش را   

ه کردم همه چیز بدون خشم یا خشونت وارونه شده چند باره تماشا کرده ام ! ...نفس ومیقی کشیدم ودوباره نگا

، به نتیجه رسیدیم بیان وابراز خشم از طرف گروهتی  کس . با معلم ها به گفتگو نشستیمبود به جز جام وقاب و

. فوتبال ورزش محبتوب  هفته گذشته برگزار شده است  که ی است از بچه ها واحتماال مرتبط با مسابقات فوتبال

تصمیم گرفتیم آن را جدی بگیریم .یکی از معلمان قدیمی آقای انجتم شتعاع    93، ازسال  پسرهای مدرسه است

بترای  کرد ودو داور بچه ها فراهم داوطلب شد مدیریت آن را بروهده بگیرد.زمین ورزشی دارای چمنی را برای 

اختالق هتم    . پسرهای فوتبال دوست گروه بندی شدند ووالوه بر برنتدگان ،یتر جتام   داوری مسابقات فرستاد

تعیین شد ....درگرمای خرداد کرمان ،مسابقات سه روزه وفشرده برگزارشد .معلمان بته تماشتای مستابقه رفتنتد     

 . به آرامی پیش رفتوهمه چیز 

مجددا خواهان برگتزاری جتام بودنتد امتا امکتان استتفاده از فرصتت قبتل را نداشتتیم .           ها سال بعد بچه

را مدیریت کند هم به لحاظ مالی با جمع آوری پول از خود بچه ها وهتم  میالدخالقی داوطلب شد که مسابقات 

گروه بندی ...شروع والی بود .میالد پسردرستکار وسالمی بود ،گزارش دقیق هزینه ها ودرآمتدها را درجلستات   

ومومی صبح به همه می داد .فوتبالیست خوب ومتعهدی بود ،سروقت حاضر می شد وبازیها را داوری می کرد 

وهتم   .اما او خیلی هیجانی بود وبه سروت خشمگین می شد ،برنده شدن برایش مهم بود از آنجاییکه هم داور..

،متدیریت ایتن تتنش هتا     بازیکن بود ) فقط بازیهای تیم خودش را داوری نمی کرد ( بچته هتا انتقتاد داشتتند     

.اما دو مسئله سخت در جریان بازیها وبرخوردها با من بود وتنها راهی که  می شناختم گفتگوهای بی پایان بود .

انکارکردند ، بازی را بته تعویتق    درمواجه  با من  و نفر دو کودک بود که هرد پیش آمد .یر مورد کشیدن چاقو 
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نهتایی همته    معموال  درمسابقات  انداختم ودوباره مذاکره از سر گرفته شد . ماجرای دوم در مسابقه نهایی بود .

 اندختتر از انبوهی  بازی  شای بازی می آیند ، نزدیر ظهر بود برروی دیواره های زمینبچه های مدرسه به تما

بقه مساای از پارک  بچه ها ایستاده بودند . دوپسر موتور سوار سیاه پوش در گوشه جوان و انداوطلب و انو معلم

یکتی از   داوودی کته  . ویستی ا دیدند شروع به وکس گرفتن کردندکردند بعد که دخترهای جوان ر می تماشا را

ن رفتت واز  ستمت شتا  به  درخواست دخترهانداشت به  شرکت در بازی فوتبال هم  خوش فکر بود وهای پسر

گروه دونفره موتتور ستوار    6اما کمتر از ده دقیقه حداقل   انجام شدتقاضا با آرامی  .آنها خواست وکس نگیرند

گفتم به سروت  یبه ویس از توقف موتورهایشان دیدم و آنها را زودتر با لباس سیاه دراطراف زمین حاضرشدند،

ختانم   از . خودم بته ستمت موتورستوارها رفتتم و    . در مدرسه هم قفل شودپنهان شود به طرف مدرسه برود و

هتا   بچه همه معلمان کمر کردند که. ها را به آرامی به سمت مدرسه ببرد کوهستانی معاون مدرسه خواستم بچه

همین تعداد پستراز  به  ما هم  .ساله بود 63تا  32پسر  32حداقل  . گروه موتورسواراندوکس العملی نشان ندهن

توانستت واقبتت    قتدرت نمتایی متی    وکتس العمتل و   حرکتت و  داشتیم هر فوتبال سال در زمین37تا  34سن 

رها من به آرامتی بته طترف موتورستوا    . خطرناکی نه فقط در لحظه بلکه برای سالهای آینده مدرسه داشته باشد

 گفتم از نظرمن که معلم هستتم وکاستی اشتکالی نتدارد متا     کردم از جانب ویسی وذرخواهی کردم،رفتم سالم 

وکستهای بهتتری از متا    گذاریم شما به راحتی بتا جستتجو درآن    در اینترنت می گیریم و خودمان هم وکس می

ای بتود   غبطته  حسادت و ی از خشم حت دیدم بیشتر چشمهایشان خشم بود اما خشونتی نمی . درخواهید داشت

امتا  شتناختند   ها را از خیابان وکوچه متی  آنها این بچه .رسید نسبت به پسرهای این مدرسه داشتند که به نظر می

هتم   شاید در رویای آنکته آنهتا   و، با خنده ها این جا بودند درحال گفتگو کردن با دخترها به راحتی و حاال این

 د!شان کننو دخترها تشویق کنندبازی 

ای بود که  خشونت پسرها گفتگوها شروع شد. مسابقات جام نقطه و جام، نگرانیمدرسه دوباره درباره  در

جریتان  اً بین معلمتان وستیع  . گفتگوی رسیدند مدرسه بر سرآن به اختالف نظر می شیرویکردهای مختلف آموز

وحتی کالسهای درس را بته هتم    زمان زیادی را درمدرسه می گیرد داشت. گروهی براین باور بودند که وقت و

این بود کته همته حرفهتا را بته     ات در دفاع از مسابقات فوتبال . پیشنهاددندمی ریزد همه درباره آن حرف می ز

 .فراهم کنیدتاری  فوتبال وورزش  ،ن مطالب ورزشیدرسنامه تبدیل کنید فرصتی برای نوشتن ،خواند
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گروههای ورزشی برای فقط  کوتاه سالن اجاره کند و گروهی پیشنهاد می دادند که مدرسه برای یر مدت

افغتان   مسابقات میان گروههای ایرانی و و سال بعد این ایده توسط دانشجویان داوطلب اجرا شد .مسابقه بروند

. گروهتی  نددرسالن ها برگزارشد آرزویی که فوتبال دوستان پیشگام از جمله زنده یاد میالد خالقی همواره داشت

شتادی   ،کارتیمی ز جمله خود من فکر می کردیم بازی فوتبال فرصت گرانبهایی برای آموختن مدارا،ازمعلمان ا

 . بعد ازمن متریم خراستانی و زهتره حیتدری کته یکتی معلمتان والیبالیستت و        مصالحه است و گفتگو ،جمعی

ای در  یکرد پتروژه رو تر شده بود و مند به ورزش است هدایت جام را بروهده گرفتند. مدرسه حاال مجرب والقه

گفتگوها نشتان  . پس ماجرای بهم ریختن مدرسه دلیلش چه بود؟ به هماهنگی ها کمر بیشتری می کرد مدرسه

  می تواند درآن دخالت داشته باشددو وامل داد که این 

ششتم متریم    کتالس پتنجم و   ؛یریت بازی ها صاحب حتق متی دانستتند   خود را درمد گروهدرحالیکه دو 

کتالس   کالس پنجمی ها مدیریت بازی را بروهده گرفته بودنتد و .چهارم مریم ضیا محمدی  کالس خراسانی و

برنامته  دیگر که به طور متوسط سن کمتری داشتند اما چند بازیکن خوب هتم در میتان آنهتا بتود از متدیریت      

 .کنارگذاشته شده بودند

بازیکن کفش فراهم  33ین حامی برای بازی والوه بر منابع داخلی یر اسپانسر بیرونی هم پیدا کرده بود .ا

نفر بود )کفش مهم ترین دارایی بچه های مدرسه مشتاق است کته ختود    77کرده بود که  البته تعداد بازی کنان 

 بغضی شد که البته درباره آن صحبت نمی شد چیتزی کته شتاید بتتوان گفتت     ،داستان مفصلی دارد( این شروع 

. ایتن دومستئله را   دگفتن درباره آن باوث می شد که گدا تلقی شوی حسی که ،کودکان بودمناوت طبع  حاصل 

 . جلسات ومومی تشکیل شد.به من منتقل کرده بود ودرک کرده گفتگوهای درون کالسی  مریم ضیا محمدی از

ا از جملته بهتترین   ها راجع به مشکالتشان صحبت کردند اما سه تن ازبچه هتا کتامال ستکوت کردنتد آنهت      بچه

دروین حال تعدادی از بچه ها سال قبتل   اما درواقع این طور نبود. سکوت حمل بر رضایت شد ،دندبازیکنان بو

والقه مند خشن مدرسه هم محسوب می شدند  انسبت ترک کرده بودند این گروه دروین حال بچه هایرامدرسه 

به دلیتل تترس    هم جوان بچه ها ی درگیرجام آنها را پس زده بودند . معلمان و بودند که در بازی شرکت کنند 

 .ازخشونت حاضربه پذیرفتن آنها دربازی نبودند 



 

 
 صفحه

57 

 

  

اوتراضی بسیار مهربانانه بود ،معلوم بود ازطرف کسی یا کسانی انجام شده که به مدرسه والقته   این حمله 

کسی این دارند . اما نمی توانند یا نمی خواهند حرف بزنند .بعضی از بچه ها آمدند وگفتند ما می دانیم که  چه 

م با بچه هتا  یکار را پیشنهاد داده است.از آنها خواستم سکوت کنند ونامی به زبان نیاورند به تر تر کالسها رفت

م واز اینکه این صندلیها  وارونه وقندان شکستته ترستیده   یم . از وشق مان به آنها وبه  مدرسه گفتیصحبت کرد

درمدرسه وبیرون با آن سروکار داریم .بستیاری از   د که ماایم .حق ما ترسیدن نیست . ترسهای زیادی وجود دار

آنها شاهد رفت وآمد پلیس های امنیت ، حراست آموزش وپرورش و...بوده اند .ما خطا می کنیم مثتل هترکس   

 دیگر وشما باید به ما بگویید نه اینکه ما را بترسانید.

رحتق تصتمیم گیتری وچته وتدم      درس بزرگی بود .تبعیض وحذف چه درشکل کاالیی ومادی آن و چه د

پذیرش آزار دهنده است . هیچ کس نباید تبعیض را تاب بیاورد . ما ازهیچ کدام از روشهای پیشنهادی معمتولی  

مانند دخالت پلیس ،خبرکشی بچه ها وتهدید استفاده نکردیم .از احساس نگرانی ووشق گفتیم . از اینکه دلمتان  

امیدوارم دیگر این گونه خطا نکنیم هرچند ما هم آدمیم ومتی   ..یدیم .ایشان را بشنویم وامروز شنمی خواهد صد

 توانیم دوباره خطا کنیم چون داریم کار می کنیم .

 ؟کفشهای  کو 

رورودی مدرسه نقش بست . اما ماجرای کفشتها  یر سال ب  این شعر سهراب سپهری با مضمونی طنز امیز

نتو یکتی از شترکت کننتدگان      اتفاق افتاد وکفشتهای مردانته و   همزاد مدرسه است .اولین بار با افتتاح مهد سبز

ه است وبرای ورود بایستتی کفتش هتا را    سالنهای ما همیشه فرش وموکت بود درجلسه ربوده شد )کف فضای

درمی آوردیم (البته این ربطی به بچه های مدرسه نداشت چون هنوز مدرسه ای نبود .وقتی مدرسه راه انتدازی  

تعدادی  .گفتند هایشان )بخوانید صندل های پالستیکی( می کفشگم شدن  از کی می آمدند وها یکی ی شد ، بچه

چند ماه برای جستجوی توپ کسی به پشت بام رفت آنجتا   .د تا آنها بتوانند به خانه بروندصندل اضافه  تهیه ش

ااینکته پیشتنهادی را بته    وارن  صندلها بود .درفضای جدید مدرسه داستان ادامه یافت .ت های رن  و لنگه از پر

دوجتور گتم شتدن     .به کالس ببرنتد  ها کفشهای خود را درآن نگه دارند و کفش دادیم که بچه های ونوان کیسه

در جاهای وجیتب بتود مثتل ستطل     انتقام گیری از طریق پنهان کردن کفشها  نوع آن بازی و یر ،کفش داشتیم
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قصد استفاده یتا  . نوع دیگر برداشتن کفشها به ایم  ای شده رفهباغچه و...که دیگر در پیدا کردن ح ،بام پشت ،زباله

یا یر کفش ورزشی ختوب   ،گردانی آن را برمی فردا روی و یر روز با یر کفش سالم می» .امتحان کوتاه مدت

 .«شوی همیشه صاحب می برای را

مسلستلش   شدم کهسربازجوان مسلسل بدستی روبرو  یر روز صبح در حالیکه از پله ها پایین می آمدم با

وحشت زده به او نگاه کردم ، هزار داستان درباره چکاندن اتفاقی ماشه شنیده بتودم   .را  به سمت من گرفته بود

درکنارش زنی آشفته ایستاده بود که اشر می ریخت خود را جمع وجور کردم واز جوان خواستم اسلحه اش را 

درمدرسه کفشهای دخترش را دزدیتده  »  ا پرسیدم.زن گفت. دلیل حضورش ربیاورد و با خنده پایین آوردپایین 

توانتد   ر نمتی هزارتومان این کفشها راخریده است ودیگ41با سه روز مزدش  اند ...او درخانه مردم کار می کند و

انگتار بچته   گم شده استت.  .دلم می خواست با او اشر بریزم انگار کفشهای خودم «برای دخترش کفش بخرد.

یتا   هارا پیتدا کتنم و   به او گفتم مسئول مدرسه هستم من باید کفش .کفش به خانه برمی گشتمباید بدون بودم و

هتا   بچه خواسته از پلیس کمر بگیرد و گفته می خود آورده غرامتشان را بدهم از او پرسیدم چرا این سرباز را با

 !بچه ها را نترساندو هم اقول دادم برای دخترش کفش تهیه کنم و  ! هم ترس وترساندن را بترساند ...باز

 .دهای بدون استفاده مدرسه پیدا شدبور یکفشهای دخترک فردا پشت یر از وایت

داشتت کته    وقتی ساختمان مدرسه را اجاره کردیم . هنوز ساختمان چند رادیا تور شوفاژ، 96زمستان سرد 

بتودیم   ستاختمان وله کشی . برای تعمیرشان نیازمند ووض کردن کل لدنددر طی یکی دوسال آنها هم خراب ش

خیر  دو ماه .از حداکثر شد. چون زمستانهای کرمان مدت کوتاهی سرد بود  که معادل سه سال اجاره آن دوره می

، پرتحرک آن روزهتای مدرسته   ترسیدیم با توجه به فضای شلو  و وسایل گرمایشی گذشتیم . از بخاری هم می

شد  گفته می نی که دهها روز بر زمین نشست ود با برف سنگیآم 96. زمستان سال بود زیادتش سوزی احتمال آ

. رفتن به فضای پارک و بازی جبران کتردیم بخشی از سرما را با  !قبل باریده بود سال  43 به این سنگینی برفی 

از پتوهای اهدایی در برخی کالستها استتفاده کتردیم . فقتط سترمای      نیز  ها  یر هفته مدرسه تعطیل شد و هفته

بستته   نبود .امکانی برای بسته نگه داشتن فضا هم وجود نداشت پنجره ها ودرها که به طور متداوم بتاز و   بیرون

بته   97آن کنار بیاییم اما زلزله های متتوالی ستال    می توانستیم با . سرما با مزگی های خودش را داشت وشد می
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زلزلته بتم ختال  نشتده ام و بتا      استترس  پتر  . من که از پیامتدهای  ز کابوس من استمدت یر ماه ونیم هنو

گورستانی وظیم با لودر ومردمانی در پتو پیچیده شده است . بترایم   ؛رسد هرحرکتی اولین چیزی که به نظرم می

 .تجربه روزهای حضورم درمدرسه است ترین سختلرزشهای مداوم زمین  زلزله و

با پرتقال نصف شده ای درکالستها   یکی ازهمکارانم  و از همان ابتدای تاسیس مدرسه در اواسط پاییز من

ها راچستب زده   . تما م پنجرهمیداد ها را توضیح می دالیل ولمی زلزله های آن را و م وزمین والیهیحاضر می شد

مربو  به زلزله را کته   یها . همه آمادگیده بودند تاباحرکتی سرنگون نشوندبودیم . تمام کمدها به هم متصل ش

آموزش ها متوثر   نشان داد که  97سال ریشتری   2 /3. زلزله میشد ه بودیم یادآورمیچاپ کرد کتابی قبال هم در

مدرسته   امتا تعطیل شتد.  ها  درکرمان مدرسهنیم. مدرسه خارج ک با آمادگی وآرامش بچه ها را ازبود و توانستیم 

و به پارکهتا پنتاه بتردیم     ما !ای امنی برای فرار از زلزله نبودهای ما ج خانه بچه روزهای بیشتری بازماند، مشتاق

 . برگزارکردیم هاکالس آنجا
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 مستندسازی  
ثبتت  . ثبت کنتیم  کنیم بنویسیم و تجربه می ،کنیم مشاهده می ،گیریم از بم آموخته بودیم که هر آنچه یاد می

 معلمان آغاز شد. ها و بچه و های مرکز مشتاق با یر خبرنامه توسط داوطلبان روزنامه نگار تجربه

سعادت یر فیلم مستتند از فعالیتهتا وایتده هتای     حامد  ،دومین سال بازگشایی  مدرسه مشتاق 67ل در سا

افغان از آمتوزش وکتار کودکتان    مدرسه تهیه کرد .محوریت فیلم بر انتخاب تئوری گالسر ومحرومیت کودکان 

 بود.

وستاله دانشتجویان   پایه حضتور د  کتابهای جامعه شناسی کار کودکان وفرصتی برای پرسشگرانه زیستن بر

 منتشر شد. فریما قراری تدوین و ارشد جامعه شناسی ناهید رحیمی پور و

فعالیتت هتای   که به همت یکی از داوطلبان سجاد سعید  راه اندازی شد و وب الت نیز رسانه مجازی بود 

این وبالت اکنون  یادداشتهای. روزانه مدرسه را ثبت می کرد وتقریبا همه معلمان وداوطلبان درآن حضور داشتند

 .جزئی از سایت انجمن دوستداران کودک کرمان است

 «کتاب فارستی آمتوز کتالس متا    »من هم با ورودم به مدرسه سعی کردم تجربیاتم را با بچه ها مستند کنم 

 .نیم نگاهی به نظریات پائولو فریره دارداولین  نوشته این مسیر بود که 
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)توستط   شد به ونوان محور نوشتن انتخاب می کل گرفت. یر ایده یا تصویرکتاب بر پایه نوشتن خالق ش

رسید یا تجربه کرده بودند دراطراف ایده به صورت  معلم یا خود بچه ها( وسپس بچه ها هر آنچه به ذهنشان می

یر متن کوتاه  بهها را  ها را به جمله وجمله شان در نوشتن ایده باتوجه به توانایی نوشتند و شبکه تارونکبوتی می

یتر بختش آن   . هتا ستت   که حاصل گفتگوی من با بچهدو بخش دارد « فارسی آموز کالس ما»کردند. تبدیل می

 .ام کالس برای آنها گفته بخش دیگر آن حرفهایی است که  من در هاست و های بچه نوشته

ام کسه   کودکان با سطو  متفاوتی ازشداخت به مدرسسه مسی آیدسد .مسن همیشسه تاکیسد داشسته       

اولیسه  « واندن جهسان خ»مربی باید خود را ملزم کدد که . آموزش باید این اختالفای را درنظر ببیرد

را که کودک باخود به مدرسه می آورد یا درسست تسر ببسوییم در سمیر خسود دارد درنظرببیسرد.       

برای هرکودک نوع خواندن درفضای خانه، محله وشهر شکل می گیرد واز مدشا اجتماعی کسودک  

مقسدماتی   پذیرد. اما تقریرا همیشه این گرایش وجود دارد که اعترار ایسن دانسش   به شدی تاثیر می

مخدوش شود .من همیشه از ایدکه در مدرسه جز چدد مورد استثدایی، تمام چیزهایی را که تجربسه  

ادراکی ،وجودی وتجارب زنده کودک را دربیرون مدرسه تشکیل می دهد تحقیر می کددد حیری 

 کرده ام . انبار درمدرسه می خواهدد ازذهن وجسم کودک این زبان دیبر را پساک کددسد . همسین   

زبانی که شیوه زندگی، حساسیت ونخستین جهان بیدی او به شمارمی آیسد. درنظرنبسرفتن تجربسه    

کودک معمو  بیش از آنچه تصور می شودپیامدهای مدفی به بار می آورد. ایسن بسه معدسای نادیسده     

گرفتن دوز وکلکهای هدرمددانه وتمام قدرتهای ابداعی است که کودکان محی  های فقیرانه بسرای  

 ع ازخود دربرابر تهاجمای دنیایی که به سرکوبشان گرایش دارد به کار می گیرند.دفا

اگر بپذیری دانش فرآیددی فعال است وهرلحظه می توان کاررا از نوشروع کرد مسی تسوانی   

با دیبری که ماهیت متفاوتی از تو دارد سخن ببویی وتعادلی را به دست آوری که حاصل تمساس  

تفکری که اسیر بصیری ادعایی خود است . راه حل سواد آموزی در این وگفتبوست ونه گفتن به 

 است . «پویش فشرده »

 گفتبو پائولو فریره با مارسیو دول ه کامپوس

 802پیام فارسی یونسکو شماره 
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سه می کردم .دریتافتم  تجربه فارسی آموز برای من والی بود وقتی گزارش خودم را با گزارش بچه ها مقای

 که چقدر کم می بینم وچقدر بی حس .برای مثال این گزارش ناصر است از بازدید یر ساختمان 

برای دیتدن وانستانی دیتدن. ایتده جمتع      ارزشمندترین حاصل این کتاب کمکی بود که  به من کرد   شاید

ن متورد استتقبال قترار گرفتت.     معلمتا  آوری نوشته های بچه ها وتبدیل آن به یر مکتوب ازسوی تعتدادی از 

کتار  همانطور که گفتم در ابتدای  .ام نگاشتم دومین روایتی بود که من درسال دوم معلمی «فرصتی برای زیستن»

 .قول دادم هرکس کتابی خواهد داشتبچه ها  به آوردم و رسهمد که خودم نوشته بودم بهرا کتابهایی 

وصتفحه آرایتی وجلتد ستازی      ،بادست نوشته هتا « من کتاب ولوم»این ایده درمقیاس کوچر تحت نام  

که با داستانها وگزارشهای « فرصتی برای زیستن» و «فارسی آموز کالس ما»توسط خودشان آماده شد. اما کتاب 

معرض  سپس درسایت انجمن دوستداران کودک در شد و ویرایش وصفحه آرایی وپرینت ،آنها همراه بود تایپ

 .بازدید قرار گرفت
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 ق فیلم اتا
والقته   "سینما با کودک "یر دستگاه پخش فیلم ازآرزوهای مدرسه بود .من هم به ایده ویر اتاق تاریر 

داشتم .وقتی شش ساله بودم با خویشاوندان بزرگسال مادری وپدری به سینما می رفتتیم ووقتتی برمتی گشتتیم     

 زنامه ها درباره سینما داستانهایشان ،ستارهمدتها درباره آن حرف می زدیم . بعدها که باسواد شدم هر چه در رو

،با پتدرم بته تماشتای فتیلم هتای      وکارگردانان سینما بود می خواندم . درده سالگی صاحب تلویزیون شدیم  ها

 حیوانات با ما صحبت می کرد. درباره تجربیاتش از سفرها و مستند به ویوه راز بقا می نشستیم واو

سالگی با زلزله بم درکنار انجمن  63مرد جوانی که از  بود ، دی انجم شعاعدرمدرسه آغازکننده این ایده مه

وی مجمووته ای   در مدرسه با نمایش فیلم های مستند و جغرافیا محبوب پسرهای نوجتوان شتد،   قرارگرفت و

آشتنا  « google earth »فیلم های مستند را همراه بانقشه های جغرافیایی  تهیه کرد سپس بچه ها را با نترم افتزار  

اینچ داشتیم از این کالس به آن کالس همتراه بتا دستتگاه پختش ویتدئو جابجتا        63. درابتدا یر تلویزیون کرد

کشیدند سرشتان را روی   ها دراز می بچه .شد می

نظیتر   در آرامشی بی گذاشتند و کیف هایشان می

هروقت سوالی داشتتند او  . کردند فیلم تماشا می

پاست  متی داد    به ستوال  کرد و فیلم را قطع می

زدنتد. متن    ودرپایان همه درباره فیلم حرف می

مشتاقانه از ایتن ایتده    آمدم هم وقتی به مدرسه

یر قدم به  «سینما با کودک»استقبال کردم ایده 

اولین »واقعیت نزدیر تر شده بود .من فیلمهای 

 «گسل آندریانو» ، «آمریکایییها چه کسانی بودند

وکامپیوتر با بچه  را با لب تاپ«  homeخانه »و 

اوته یر فتیلم دوست   homeفیلم  .ها تماشا کردم

ما رفتیم ساختمان به ما کاله ایمدی دادند ورفتیم بسا ، یسک   

ا آسانسور خیلی بلدد داشت وسه چهارتسا کسارگر همسراه مس    

آمدند پله های خطرناکی داشت تا حا  پله درسست نکسرده   

بودند .رفتیم طرقه دوم .دیدم دو بچه درآن کار می کردند. 

اتاقهای ساختمان تاحا  درست نشده بود ودستشسویی هسم   

می ساختدد. رفتیم طرقه سوم، پدج تسا کسارگر هسم نسان مسی      

 خوردند درطرقه سوم زنرور هم زیاد بود .

ن وازهمه کاله ایمدی را گرفتدسد وبسه مسا    ما رفتیم پایی

کیک وآب میوه داند ودیدم که بچه کارگرهای طرقه سسوم  

کدار پدجره نشسته بودند ما را نباه می کردند که خاله ازما 

 سوال می کرد .
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 از کتردم وبعتد    یخودم آن را ترجمته مت   فیلم به بخشهای نیم ساوته تقسیم شد و .سنگین وبه زبان انگلیسی بود

.به مدت یر متاه ایتن فتیلم محتور      کردم معرفی را به  بچه ها دیدن فیلم مجمووه کتابهای زمین وانرژی نفت 

 . درسهای ولوم و خواندن درکالس بودی اصل

. در ها معرفی شد با هدف شناخت روشهای پووهش ولمی به بچه «اولین آمریکاییها چه کسانی بودند»فیلم 

شواهد نشان دهنتد اولتین ستاکنان قتاره      د وان تالش می کردند با تکیه براسنااین فیلم چندین گروه از دانشمند

برای اثبات نظریاتش دالیتل   ند از کجا آمده اند.نظرات متفاوت بود اما هرگروهآمده اسال پیش 33333آمریکا که

واسنادی را معرفی می کرد . این فیلم سه بارنمایش داده شد .بار اول بدون هیچ توضیحی )فتیلم دوبلته فارستی    

نستتند درطتی   سوالها بر کاغذ بزرگی بر دیوار ثبتت شتد آنهتا متی توا     داشت( بعد از فیلم بچه ها سوال داشتند.

کردند. این بتار ستعی   می  بعد مجددا بچه ها فیلم را تماشا روزهای بعد سواالت دیگری راهم اضافه کنند .هفته

 تکثیتر  ستواالت ختودم راتایتپ و    هفته بعد من سواالت خودشتان و  کردند به تعدادی ازسواالت جواب دهند.

یر هفته فرصت داشتتند تتا بته     سواالت را گرفتند وبچه ها برگه یلم را دوباره به نمایش گذاشتیم. ف کردم و می

 نهایتت یتر امتحتان مستابقه میتان آنهتا برگزارشتد.        در روشی که می توانند جواب سواالت را پیدا کنند و هر

 خواستت  وقتت دلشتان متی    )روشهای مسابقه را قبال توضیح دادم( بچه های کالس من همیشه آزاد بودنتد هتر  

کتابخوانی کمتر ازهرزمان دیگتر  های سنگین فیلم این برنامه ایم جالب بود که درکالس را ترک می کردند اما بر

 .ترک کالس داشتندبچه ها انگیزه برای 

آرام آرام فیلم سینمایی وکارتون هم به برنامه اتاق فیلم اضافه شد. اتاق فیلم حاال دیگر واقعا یر اتاق بتود  

جایی دنتج وآرام   .پرده نمایش بود دارای ویدئو پروژکتور ومادرگرامی شان  که به لطف دکتر سوده مقصودی و

. ایده سینما با کودک توسطه همه معلمان استقبال نشد .بعضی هتا آن را  بخوابند و فیلم ببینند بچه ها  برای آنکه

، را تماشا می کردند . برای سرگرمیوقتی برا ی آسودگی از غوغای بچه ها می دیدند .بعضی ها درسکوت فیلم 

بهتر شدن یتادگیری ازفتیلم کمتر     برای تکمیل پروژه و .را جزئی از برنامه کار خود کردندلی تعدادی نیز آن و

گرفتند .فیلم های داستانی ،فضایی برای گفتگوهای جذاب میان بچه ها فتراهم کترد. یکتی از ایتن فتیلم هتای       

از سوی آنها مواجه شد .درکمال ناباوری  بود ،این فیلم بلند با استقبال بی نظیری "باشو غریبه کوچر "داستانی 
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 حال خوشی به آنها می داد. "نایی  "بچه های مهاجر غربت خود رادرکودک مهاجر )باشو( می دیدند ومادری
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 کودک  -طرح مادر
خانته  ». ایتن ایتده نتام    ار با مادران بر پایه سالمتی بودازهمان ابتدا یکی از ایده های کلیدی برای انجمن ک

بردارنده همه سطوح سالمت بود  . درمهد سبز پروژه نسبتا کاملی که دربه خود گرفت« ادران وکودکانمراقبت م

ظاهراً متادران   همه اطمینان دادند که بخشی از آن راحمایت کنند. اما پروژه بسیار ضعیف اجرا شد. نوشته شد و

ما از طرف دیگر مدیریت اجرایی پتروژه  دادند یا به طور منظم در برنامه ها شرکت نمی کردند ا والقه نشان نمی

تسهیلگر  بودند و ضعیف بود .پروژه قرار بود با نیروی داوطلب اداره شود درنتیجه مواقعی بود که مادران حاضر

متادران نبودنتد. ایتن     مهمانان متخصص آمده بودنتد و  گر و موارد دیگری بود که تسهیل .ور نیامده بودندیا مشا

غذای سالم متمرکتز شتد    برروی دو موضوع سالمت باروری و درسه مشتاق منتقل شد وپروژه از مهد سبز به م

و ایتن  ا .رشناس مامایی بود. گالله نورزهی کای داوطلب واجد شرایط ومتعهد وجود داشتهردو نیروآن  که در

وطلتب ختود   مادران را بته همکتاران دا   دختران جوان را درمدرسه آغاز کرد. با مادران وبرنامه سالمت باروری 

درخشتنده حستنی    .شتد  گیتری متی   آنها پی یهای اندک سالمت بدون هزینه یا باهزینهآنها  کرد و اغلب معرفی می

جلستات   . درغذایی سالم را برای خانواده بدهدتالش کرد با استفاده از مواد غذایی ارزان تر پیشنهاد ووده های 

نفر آماده می شود وهمراه با معرفی متواد اصتلی    23 تا 13هفتگی که تشکیل می شود این غذای سالم درمقیاس 

این برنامته   درخشنده حسنی چندین سال شیوه پخت آنها نیز نشان داده می شود.  هرم غذایی و جایگاه آنها در

 کرد.را درکارگاههای تابستانه برای دختران جوان نیز اجرا 

مخصوصا اگر مشتاقان آموزش با گرسنگی  ،غذا به لحاظ  فرهنگی جایگاه اشتیاق برانگیزی درآموزش دارد

با همکاری آذر رحیمی ویکی از نیکوکاران ومشتارکت بچته هتا وافترادی کته       3393هم مواجه باشند .در سال 

تومان )حداقل مبلغی کته  3333با دریافت هفتگی  معرفی شد و «ستاره دریایی»نذرغذا داشتند . پروژه غذا با نام 

سه پفر وچیپس می خریدند ( هرروز یر ووده غذای کامل داده متی شتد .در   بچه ها از فروشگاه نزدیر مدر

خواستته شتد بته جتای      آنها دووت از مادران از با سالهای بعد کم کم برنامه تبدیل به برنامه بوفه مدرسه شد و

دوستتان   پایش وارزیابی  برنامه نشان داده است که هم .پنیر ومیوه داده شود ، نان ویب زمینی وتخم مر پول، س
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هم کیفیت غذای همراه بچه هتا بهبتود پیتدا کترده و شتناخت ختوبی        انجمن به تعهدات خود ومل کرده اند و

 درمیان گروههای بزرگسال نسبت به غذای سالم پیدا شده است و غذا محوری نیز  برای وشق و شتورآفرینی و 

 کرده است .جمع شدن درمدرسه جای خود را باز 

چشتم   ستواد در مدرسته بته    همچنتان بتی   امتا  جر جوان با تعداد کودک کمتتر ن مهادر سالهای اخیر، مادرا

مهاجر  و راضیه امینی معلم جوان داوطلب حضور در مدرسه . زنان جوانی که مشتاق آموزش هستند وخورند می

وع ابتدا با یکتی دو مادرشتر  شود.  کالس اول او ترکیبی از گروههای سنی مختلف می ور این مادران آمد به کم

بتوانیم طرحی  م تایکمر گرفت هم مهاجر سپس تعدادشان بیشتر شد. از صدیقه محمدی داوطلب جوان و شد و

مدرسه به جای ثبت  نام کودک تصتمیم بته   نهایی شد.  96این طرح در سال  ،را ارائه کنیم« کودک-مادر»نام  به

)مادر بزرت یا خویشاوندان مونثی کته   ثبت نام مادران گرفت و کودکان تحت سرپرستی مادر ویا مادر جایگزین

 . متادران موظتف شتدند کته درجلستات متنظم مدرسته،       شتوند  می ( ثبت ناممسئولیت کودک را بروهده داشتند

حق دارند که به طور رایگان درکنار فرزندانشان برای آمتوختن ستواد در    های آموزش غذا شرکت کنند و برنامه

والقه مند تعدادشان زیاد است اما به دلیل داشتن فرزند کوچر ونیتاز  کالس حاضرشوند . ولیرغم اینکه مادران 

ما با مشکالت زیادی روبرو هستتیم و فراگیتری بیمتاری     ،به اجازه همسر به  خروج ازخانه برای گسترش طرح

ساله  32ساله ،نوجوان 2معلمانی مثل راضیه  کمیابند که بتوانند کودک   شده است . حهم باوث توقف طرکرونا 

ساله را درکنارهم داشته باشند دروین حال که ممکن است آنها با قدم های یکستان در ستواد آمتوزی     31ومادر 

پیش نروند . برای دادن انگیزه بیشتر به مادران کالسهای خیاطی ، آشپزی وگفتگوهای آزاد هم راه انتدازی شتد   

 ل گری و ایده های نو نیاز دارد.هی،تجربه ای تازه دروین حال نامشخص که به کار پیوسته ،مهارتهای تس
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 درهای باز  
 32هر چندگاه کسانی در مدرسه به صدا در می آورند از جمله کارگران نوجوان ایرانی وافغان که درسنین  

قرار دارند می خواهند باسواد شوند و اینجا به نظر می رسد تنها جایی است که درمی گشاید ...هر وقتت   63تا 

ایم یعنی داوطلبی آشنا به فرآیند سوادآموزی درمدرسه حضور داشته است یا معلمی بتا تعتداد   امکانش را داشته 

کمتری دانش آموز وجود داشته است در را گشوده ایم . این پسرها به مدرسه می آینددرپشت میزی بته تنهتایی   

یشان بته ستروت   در فضای سالن مدرسه قرار می گیرند وبه وبارتی دارای معلمی خصوصی می شوند بعضی ها

یاد  می گیرند و دوسه ماهه قادر به خواندن ونوشتن می شوند وبعضتی هتا حتتی دوستالی بتا متا متی ماننتد.          

در می گشاییم خوش آمد "ماموریت مدرسه بر سردر آن نوشته شده است به خطی ریز اما به حد کفایت آشکار

 . "می گوییم می پذیریم و تشویق می کنیم 

است که آموخته می شود .چنتد ستال قبتل داوطلبتان پستر       "ناتوانی "ه توانا هستند و ما باورداریم که هم

تصمیم گرفتند برای این نوجوانان مشتاق سواد دوره شبانه راه اندازی کنند . اما درواقعیت با مسئله زمان بنتدی  

هن  بتود گروهتی   واشتغال هر دوگروه یعنی هم یادگیرندگان وهم معلمان مواجه شدیم .ساوت های کار ناهما

یا هفت شب آزاد بودند ، گروهی  به فروشندگی اشتغال داشتند وساوتهای 2کار ساختمانی می کردند و ساوت 

بعد ازظهر وقت آزاد داشتند .بعضی یادگیرندگان سواد خواندن ونوشتن داشتند ومی خواستند بیشتتر یتاد    1تا 6

. بتا  ی کنیم برای هر یر نفر فرصتی خا  فتراهم کنتیم   بگیرند وتعدادی اصال سواد نداشتند. این روزها فکر م

دهها نفر از این نوجوانان باسواد شده اند وتعدادی نیز برای امتحانات و ورود به  آموزش رسمی آماده  این نگاه

 .بزرگ وجود یدنرد فقط کارهای کوچک باعشق بزرگ وجود دنرد کارشده اند ...

 شفابخشی ومرنقبت  :مدرسه

به  شان را شفا دهند و زخمهای روانشناختی ،می توانند یاد بگیرند ،بازی کنند)والبته پسرها (ند مکانی امن باشد فضایی که دخترها مدرسه می توا

 .ای بهتر امیدوار باشند کمک های بهداشتی دسترسی پیدا کنند و به آینده
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و کمتر هتای بهداشتتی    خمهتا  این جمله را درسایت یونیسف دیدم وبه یاد دخترها ،مکان امن ،شتفای ز 

 افتادم.

. ابتدا که سه سال است درمدرسه حضوردارد به کلینیر بروم او دختر زیبا وباهوشی است قرار است با سانا

امینی به پزشر معرفتی  اش و با این پیش فرض که دچارآلرژی است توسط معلمش فیروزه  مکی با صورت کر

متوجه یر بیمتاری   درادامه درماندندانهایش مواجه شدیم  سال بعد با مشکل سال بهبود پیداکرد،شد برای یر 

شدیم. کار پی گیری درمانی را فیروزه انجام می داد که مدتها با وحشت بیماری ایتدز   نقص ایمنی ژنتیکی در او

ادامته  بود برادرانش نیز درگیتر بودنتد.   نبه او  وهپاتیت کودک آرامشش را ازدست داده بود بیماری فقط منحصر

یان ما را با پزشکان ارزشمند و انساندوستی درکرمان آشنا کرده است که پی گیر بچه ها هستند و دروین این جر

 کند هرچند با اصرارما.حال پدر را وادار ساخته است که به دختر هم به اندازه پسرها توجه 

 از شتهر در ر ای دو یر صبح زود درخانه پسرکی که در امیراما همیشه ماجرا این قدر ناامید کننده نیست . 

به نیمی از صورتش آسیب رساندند.حمایت پیوسته حلقه های  هنگام رفتن به نانوایی سگها به او حمله کردند و

سر وصورتش ترمیم و رشد موهایش امکتان پتذیر   ،سال  3دانشجویی به همت آذر رحیمی باوث شد که بعداز 

حتتی   .«همه مسائلش برای ما مهم استت  ر کودک وهمه وجود ی» شود . همیشه درمدرسه به خودمان گفته ایم

مسئله این بچته بته متا مربتو      » .که بگوییم مددکار به ندرت اتفاق افتاده استدراوج بی پولی و کمبود نیروی 

تتوانی بته ختودت بگتویی درایتن       . میحقوقی است مسائل پزشکی البته آسانتر از مسائل روانپزشکی و «نیست

گتذاریم بتن    پتا متی   «روان»اما وقتی دربحث های  ...کردم وبیش از این نمی توانم م رامحدوده ومکان من تالش

. موسی پسری که از ابتدا تصویری دخترانته ازختود داشتت وختود را یتر دختتر زیبتا        شود ها آشکار می بست

. و با ظرافتتی دخترانته صتحبت متی کترد      خود را می آراست ،بقیه هم این حس را می دادپنداشت والبته به  می

ستو  استتفاده    کنتیم ایتن موضتوع باوتث آزار و     البته شاید همه ما زندگی می کرد و درفضایی که او زندگی می

نی بترای  یتر فضتای انستا    شد. مراجعه به پزشر وروان پزشر کمکی نکرد  او به یر ختانواده مراقتب و   می

. دخترها با او همتدلی  کار بردیمبرای آموزش همکاران به درون مدرسه نیرویمان را  .پذیرش تفاوتها نیاز داشت

ی بود که به اندازه کافی بتار  بزرگخانواده شامل مادر درسه می شدند.می کردند اما پسرها وموما منتظر تعطیلی م

ندگان حاضتر نبتود بترایش کتاری     پناه یفاقد کارت هویتی بود و کمیساریات. موسی داش بردوش را هایش نوه
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 دادیتم و  آگاهانه او را مخاطب قترار متی   .م درمدرسه آرامش داشته باشدکردی سه سال اول مدرسه تالش. بکند

تتر   یافتن تصویری دخترانهی تالش او برا وتر شدنش  بزرت با اما. هویت جنسی خاصی را به او نمی چسباندیم

از در اوج مهاجرت افغان هتا بته اروپتا بتود. آرزو کتردیم       ،به بن بست رسیده بودیم ....ناگهان غیب شدازخود 

  ! گذشته باشد مرزها

با پدرش صتحبت  پوشید.  کرد لباس پسرانه می سال بعد با دختری روبرو شدیم که خود را امین معرفی می

او فقط یر پستر داشتته استت     کردند و دانست چون وقتی در افغانستان زندگی می کردیم او خود را مسئول می

خواستت   همه همانطور که او می .سال درکنارما بود4 است.این دختر را با لباس پسرانه برای خرید می فرستاده 

راحتت  بتود کته واشتق لبتاس     فقط دختری  . پدرش امیدوار بود به آلمان بروند زیرا به نظرش اواو را پذیرفتیم

 کرد.  وگشت وگذار آزاد بود ولباس مرسوم پسرانه به او کمر می

متا   و بودنتد  یتا درآستتانه اوتدام     شده بودند و از اینها سخت تر حضور بچه هایی بود که پدرانشان اودام

اندکی از  ...فردایشان مبهم است فقط یر روز تا برای بچه هایی که دیروزشان تاریر و ،بودیم یر روز فرصت

شناختیم به مدرسه آمدخیلی والی وبه ستروت   می . حامد ازیر خانواده خوب مراقب که سالهاشان بکاهیمرنج 

ستال   پتدرومادری نبتود دو  دانست چرا؟  هیچکس نمی فروردین ماه متوقف شد. ختسواد آمو در طی شش ماه

به جرم قاچاق مواد مخدر اوتدام شتده    که درآن تاری  پدر دستگیر شده ومتوجه شدیم بعد که دوباره برگشت 

 است.

ستاله  و البتته بستیار غمگتین      34پستری کتم حترف تقریبتا      ،داشتایرانی ملیت محمدرضا درکالس من 

با گذشت زمان چهتره اش بتازتر    درگفتگوها شرکت نمی کرد . اما وت وبه آرامی فقط مشق می نوشت ،درسک

شد وخنده اش واضح تر . پرحرف شد واندکی که باسواد شتد از مدرسته رفتت .. بچته هتا بته متن گفتنتد از         

به دالیل . همان ما هستندالبته تا آن زمان بی سواد بود .این پسرها که هرسال دوسه نفرشان م پرورشگاه می آید و

 کنند. سال مدرسه را ترک می دو بعد ازیر یا حداکثر حقوقی فاقد شناسنامه اند و

دارای بیست دختر بود .به نظر می رسید هر بیستت دختتر   که  یر بار شبه خانواده ای با من تماس گرفت 

 بودکسی به فکرش نرسیده . شاید ودند سالها بود که در آن مرکز ب تایشان بی سواد وکم سواد. 33ایرانی بودند .
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.همان قفل  برای باسواد شدن آنها کمر بگیرد ازمددکاران لیسانسیه یا خیرینی که برا ی آنها خوراک می آوردند 

بچه ها  بایتد درمدرسته باستواد     .که کمتر کسی در ساختار غیر رسمی شجاوت شکستنش را دارد «سواد»بسته 

همته  »دهد هیچکس آمادگی ندارد  های فاقد شناسنامه را به مدرسه نمی ه ورود بچهزمانی که قانون اجاز شوند و

 را تبدیل به مدرسه کند. «جا
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 سخن پایانی 
. هرروز می تواند ساله مرا درمدرسه به تمامی پوشش دهد بدون شر این صفحات نمی تواند تجربه یازده

دردناک ...ومی دانم که این صتفحات فقتط از   قات او قصه ای باشد بسیاری امیدوارکننده وشادی بخش وبرخی 

نگاه من مدرسه را روایت می کند دهها روایت دیگرهم وجود دارد . امسال از بچه ها ی دوره  هتای اول ودوم  

باستواد  »درذهنشان حر شده است. ویسی می گویتد    یچه چیز فضامدرسه خواستم که برایم بنویسند از این 

انستیم هر جایی باسواد شویم ما درس زندگی آموختیم من برایم زندگی بچه ها وزنان تو شدن ما مهم نبود ما می

 تش را دربیتان ایتده هتا   ستتاره شتجاو  « خواهد یر مدرسه مشتاق دوستدارکودک داشته باشم میدلم  مهم شد و

آموزشی بلند ، درمدرسه درحضور مسئوالن رسمی رفراهد فغانستان وا تواند در اینکه امروز می یادآور می شود و

گوید ستالهای مدرسته    صادقه میکودک بگوید. -زمادران و ایده مادرباره خانه مراقبت اایده هایش را در شود و

 دلش می خواهد یر معلم باشد و همین حاال هم دارد با او باوث شده او در آلمان سال دهمی به حساب آید و

گویتد   یش برای آمدن به مدرسه همراه باکار سخت مییر کودک دیگر معلمی را تمرین می کند. نادیا ازتالشها

کمتر کترده معلمتی را     واینکه وقتی به معلمش گفته آرزو دارد معلم شود او کالس ریاضی را اوبته  ستپرده و  

انجمتن دوستتداران   »قاسم می نویسد  تجربه کند ودلش می خواهد فرزندش درچنین مدرسه ای درس بخواند .

دوم من است جتایی کته    فقط نفس کشیدن نیست. من همیشه گفتم انجمن خونه د دارد زندگیکودک به من یا

شکوفه ازتفاوت مدرسه مشتاق ومدرسته  ..«م حرفام را بزنمنآزادی دارم جایی که بدون ترس می تو ستوش ح

"معلمهاااممدرسااتم ااتاچبااابسااتتااادوسااهتهاات دوازتمااتمهمتاا ا اااز    کاا دندولتتتی متتی گویتتد 

دت دومنوقتیدربار چیزم   میک موازآنح فمیزنمواقعااحهاا واوبیوصحبهک دنمی

دارم"

باوث شد که دوران کودکی ام لذت بخش تر بشه ودوستان فوق العاده ای بهم داد ومنتو  »نویسد   فاطمه می

دم کتالس  بدترین خاطره متن روزی استت کته فهمیت     .تبدیل به آدمی کرد که تالش می کنه متفاوت تر فکرکنه

ویکی از اهدافم هم اینه که مدرسه وسیستم آموزشی اش داریم ومن باید اونجا را ترک کنم باالتری در مدرسه ن

  اغلتب برای  و ذبیح می گوید جایی بود  که مطمئن بودیم همه دوستمان دارند . «را به افراد مختلف معرفی کنم
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 درسه لذت بخش ترین خاطره زندگی شان بوده است .سال هستند م 67تا  63بچه ها که تقریبا در سنین این 

 حتما درباره انواع رویکردهای آموزشی شنیده اید ،مدتها فکر می کردم می توانیم آنچه را درمدرسه تجربته 

کودکان »شاید آری وشاید نه!  بی شر پشت این تجربه ها وروشها فلسفه ای بود  ؟ کنیم یر رویکرد بنامیم می

لف به مدرسه می آیند من هممشه تاکمد دنشته نم که آموزش باید نین نختالفوات رن  با سطوح شناخت مخت

دریظر بگمرد . نین سطوح مختلف شناخت مبمن چمزی نست که ما آن رن هویت فرهنگی کودک می توونیم   

امعه شناختی طبقه یمز هست .برنی هرکوودک یووخ خونیودن    بنامم  .مسلما نین هویت فرهنگی به معنای ج

  8«عی کودک به شدت تاثمر می پذیردی خایه ، محله وشهر شکل می گمرد  ونزمنشا نجتمادرفضا

وباور داشتیم که هرکودکی حق دارد براساس نیازها وتواناییها یش از آموزش مناسب برخوردار باشد ،اینکه 

فضتایی فتراهم   وشق بدون قیدو شر  وبی شائبه پایه اصلی آموزش است . اینکه قصد تربیت نداریم آمده ایتم  

 کنیم خوش آمد بگوییم ..یادبگیریم ویاد بدهیم .

 ،به روی  کودکان بی هیچ پرسشتی ، به معنای فیزیکی کلمهحتی  باز است مدرسه مشتاق همیشه درهایش 

می خواهنتد بداننتد آنجتا چته     به روی مادران ، به روی داوطلبان ،همسایگان وحامیان وبه روی همه کسانی که 

 .میگذرد

یوگیهای فیزیکی مدارس دوستدارکودک را مرور می کنم بدون  شر مدرسه مشتاق بسیاری چیزها وقتی و

 ،، بتازار را کم دارد اما همواره ازهمه امکانات موجود درمحله وشهر برای جبران کمبودها استفاده کردیم . پارک 

رای آموختن ولتذت بتردن از   محلی بود برای حضوردرفضاهای باز وجایی ب ..اه محلی خانه همسایه ها .درمانگ

 آفتاب. ابروباد وباران و

پتس از آن  وشتق بته آنهتا     مهتر و دادن  احترام کامل به کودکان ونشتان دارد تنها یر قاوده اساسی وجود 

ونتوان بختش نامته برایشتان      هیچ چیتزی ازبتاال بته    .توانستند روشهای خود را درکالس تمرین کنند معلمها می

                                                           

8
به نقل از پائولو فریره 
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روشتهای ختود دفتاع     از به خوبی فعالیتهای خود را برای سایرین ارائه کننتد و دند تالش می کر آنها، صادرنشد

 کترد و  ایجتاد متی  و شوق یادگیری را در بچته هتا    باید شور نقد کنند. روشها اجازه دهند دیگران آنها را کنند و

 داد. افزایش میمدرسه  تمایلشان به ماندن در

اینجا خانه استت  به مرور برایمان معنی دار شد  ی ما بود امامدرسه ظاهرا حاصل فقرمال دِمانن -فضای خانه

ه متی کنتیم وشتاید فریتاد     وگاهی گریبازی می کنیم وجشن می گیریم  ،که درکنار خانواده یاد می گیریم جایی

 .هیچ ادوای دیگری نیستبکشیم 

مدارستی هستتند     اما امروز باور دارم که همه کودکانی که درشرایط دشوار زندگی می کننتد نیازمنتدچنین  

نباشد وازهمه امکانات جامعه پیرامونش بترای   «دیگری» فضایی که آنها را باتمام  هویت شان بپذیرد . هیچ کس

 اش بهره بگیرد. ابع مالی و فیزیکیجبران کمبود من


