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ﺳﻨﮓ هﺎ هﻢ در ﺑﻬﺎر ﺳﺒﺰﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

-

اﻣﯿﺪوارم در ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎهﯽ ﻧﺒﯿﻨﯽ  ،ﻣﺎهﯽ هﺎ در ﺗﻨﮓ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎهﯽهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ هﺮﺟﺎ ﮐﻪ دلﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ  .ﻣﺎهﯽهﺎ در ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎهﯽهﺎ در ﺗﻨﮓ
ﻗﻼب هﻢ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد .ﻣﺎهﯽهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺷﻌﺮهﺎی ﺷﺎد ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﺮاﻧﻪ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻗﺼﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻗﺼﻪهﺎی ﺗﻨﮓ هﻤﯿﺸﻪ دلﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

-

ﻗﺼﻪ ﺳـــﺒﺰﻩهﺎ ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺳﺒﺰﻩهﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزهﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﻪهﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .ﺧﻮابهﺎ وﺑﯿﺪاری ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ
آنهﺎ را ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺎد آنهﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺎر
ﺑﺮای ﺳﺒﺰﻩهﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﺳﺒﺰﻩهﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آب هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ داد .آب
آنهﺎ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد؟ ﻣﯽﺑﺮد و هﻤﻪﺷﺎن را در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺧﻔﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺒﺰﻩهﺎ راﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داد  .ﺳﺒﺰﻩات را ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﮑﺎر .دﺳﺖ
ﮐﻢ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-

ﯾﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاﯾﺖ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آدمهﺎ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ زﯾﺎد اﻧﺘﻈــﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ .
اﻧﺘﻈﺎر آدم را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺒﺎس هﺎی آدم را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ را
ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮی ﻏﺬا را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺸﻪ هﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺒﺎر را از
روی ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﯾﮏ ﺳﻨﮓ هﻢ ﺑﺮاﯾﺖ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻨﮓهﺎ هﻢ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺳﻨﮓهﺎ هﻢ ﻗﺼﻪهﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻩاﻧﺪ .ﺳﻨﮓهﺎ ﻧﯿﺎﮐﺎن زﻣﯿﻦاﻧﺪ .ﺳﻨﮓهﺎ
هﻢ در ﺑﻬﺎر ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

-

اردﺷﯿﺮ رﺳﺘﻤﯽ
اﺳﻔﻨﺪ ٩١
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آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزهﺎی و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ
آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای آنهﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد .ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در
دوران ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش هﻤﮕﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش
ﺷﺎﻣﻞ اهﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮا ،روش هﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻣﻮزش دهﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﭼﻪ آﻣﻮزشهﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دادﻩ ﺷـــــﻮد؟ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ روشهﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
اهﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ ﭼﻪﮐﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدهﻨﺪ؟ اﯾﻦهﺎ ﭘﺮﺳـــﺶهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ وﮔﻮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ  ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ آنهـــــﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮدﻩاﻧﺪ و دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ هﺴﺘﻨﺪ.ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ
آﻣﻮزش هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن هﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دهﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر وﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎﻩ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻠﻤﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک(
ﻗﺮار ﺷﺪ هﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎﻩهﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری
اراﺋﻪ دهﺪ.
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ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳــﺎزد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﯿﺒﻪ ﺷـــﺮﯾﻒ ﭘﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﺮﯾﻒ ﭘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸـــﺎن ﺟﻬﺖ آﮔﺎهﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ
هﻢﮐﺎران آوردﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻤﯿﺘﻪ هﻢآهﻨﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری

»آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ -ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی«
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ -ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ -ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﭼﻬﺎرم ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩۴۶
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان
اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺑﻨﺪ اول اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد هﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮوﯾﺞ هﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖهﺎ در
زﻣﯿﻨﻪهﺎی آﻣﻮزش ،ﻋﻠﻮم و ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام هﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتهﺎی ﻧﮋادی ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن و ﻣﺬهﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮرﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«
ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ هﺮ ﺷــﺶ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر راهﺒﺮد ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺧﻮد راﺗﻨﻈﯿﻢ و اهﺪاف
راهﺒﺮدی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راهﺒﺮد
ﻣﯿﺎنﻣﺪت  ٢٠٠٨ – ٢٠١٣ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ
را در هﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪهﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺷــــﺶ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸـــﺨﺺ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ از ﭘﻨﺞ هﺪف ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮر ذﯾﻞ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ – ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ.
ب  -ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار.
ج

 -ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
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د

 -ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻨﻮع ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﯿﻦ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺻﻠﺢ.

ﻩ

 -اﯾﺠﺎد ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺶﻣﺪار ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.

اﻟﻒ – ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ

*

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﺑﺰاری اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ هﺰارﻩ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ در آﻣﻮزش هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .آﻣﻮزش ﻓﺮهﻨﮓهﺎ را
ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷـــﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟــﻮاﻣﻊ
ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.

هﺪف ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ از »ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ« ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﺑﻘﺮار ذﯾﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ )ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ(:
 – ١ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ-ﮐﺴﺐ اﺑﺰارهﺎی درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ)آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ(.
 – ٢ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم دادن )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن( .
 – ٣ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ(.
 – ٤ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﺎ هﻢزﯾﺴﺘﻦ( .
 – ١ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان »وﺳﯿﻠﻪ« ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﻓﺮاد درﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد آﮔﺎهﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتهﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ ودراﯾﻦ ﻧﻮع
ﯾﺎدﮔﯿﺮی هﺪف »ﻟﺬت ادراک ،داﻧﺴﺘﻦ و ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن« اﺳﺖ .ﻓﺮد را ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﺮک ﻗﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎدی وی ﻣﯽﺷﻮد و
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و ﻗﻮﻩ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درک واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.

6
ﺷﺒﮑﮫ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ٩١

ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ هﺴــﺘﻨﺪ ﻗﺎدرﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
روشهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻟﺰوم در ﻗﺎﻟﺐهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
»دوﺳﺘﺎن داﻧﺶ« ﺷــــﻮﻧﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی »ﭼﮕﻮﻧﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺪرتﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻗﻮﻩ
ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺮورش داد ،ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻮﻩ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻟﺬا درﮔﯿﺮ
ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪارس درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮی را دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل و اﻧﮕﯿﺰﻩ را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در هﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اداﻣﻪ داد و ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ورود ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 – ٢ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم دادن )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن(
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ و ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ» ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دهﯿﻢ ﺗﺎ آنﭼﻪ را
ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ؟« و »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ« ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﯿﻦ آﻣﺎدﻩﺳــــﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﯿﺰﻩای از ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،رﻓﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺮﻗـــﺮاری ارﺗﺒﺎط( ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﮔﺮوهﯽ ،اﺑﺘﮑﺎر و آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻮل
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺮای
ﮐﺎر ،ﺷـــﺎﯾﺴﺘﮕﯽهﺎﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـــﺮاﯾﻂ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـــﺪﻩ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در روشهﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ اﻣـــﺮوز ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽهﺎ ﻧﻤﯽﺷـــﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
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داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی
ﻓﺮدی از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﻃﺮحهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دادﻩ ﺷﻮد ،در
واﻗﻊ داﻧﺶ و ﻓﻨﻮن درهﻢآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎ و ﻣﻬﺎرتهﺎی ﻻزم ﮐﻪ هﻤﺎن »ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ« اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روشهﺎی ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ اهﻤﯿﺖ
دادﻩ ﺷﻮد ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزﻩ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎرتهﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎری هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ،ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎ و ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﻓﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 – ٣ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ(
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﻧﯿﺎی ﺧﺸﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ و ﺗﻀﺎدهﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻄﺮ ﺧﻮدوﯾﺮانﮔﺮی اﻧﺴﺎن در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻩ و در ﻗﺮن ﺟﺎری ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ »ﻧﻈﺎرﻩﮔﺮان ﺑﯽ ارادﻩ« و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »ﮔﺮوﮔﺎن« آنهﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﺒﻮدﻩ  .آﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و
ارزشهﺎی ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﻀﺎدهﺎ
و ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ آنهﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد؟
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺪارس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
رﻗﺎﺑﺖ در درون ﻣﻠﺖهﺎ و ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـــﺪﻩ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺸﻮرهﺎ ﺷﺪﻩ و رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ازاﻧﺪﯾﺸﻪ رﻗﺎﺑﺖ و هﻢﭼﺸﻤﯽ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و هﻮاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؟
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوتهﺎی ﻧﮋادهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺸﺮو در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﮔﺎهﯽ از ﺷﺒﺎهﺖهﺎی ﺑﯿﻦ آنهﺎ و راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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اﻧﺴــﺎنهﺎﺳﺖ و ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ از هﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ از هـــﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ) – ١ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ دﯾﮕﺮان  – ٢ﺗﺠﺮﺑﻪ
اهﺪاف ﻣﺸﺘﺮک در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ( را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﺷﺨﺺ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺑﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اراﯾﻪ دهﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ آنهﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دهﻨﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺶهﺎی آﻧﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﯾﮑﺪﻟﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻩهﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﺪم ﺗﻔﺎهﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .آﻣﻮزش واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ
ﻃﺮد دﯾﮕﺮان ﻗﺪم ﺑﺮدارد ،ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﺬاﮐﺮﻩ
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارهﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد ﺿﺮورت دارد زﻣﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار دهﺪ از هﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ آنهﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و (...آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
هﻢﺑﺴﺘﮕﯽ دراﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷـــﻮد و هﺪف ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد.
 – ٤ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن )آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﺎ هﻢ زﯾﺴﺘﻦ(
هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻗﻮﻩ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آنﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺰوﻣﺎ ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮد ،ﺷﮑﻞ دهﻨﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺿﺮورت دارد
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد،
ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪدوش ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺎ از دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﻄﺎی آزادی ﺗﻔﮑﺮ ،ﻗﻀﺎوت و ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻗﻮﻩ ﺗﺨﯿﻞ و اﺣﺴﺎس
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادهﺎی اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاهﻢ آوردن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ،هﻨﺮی،
ورزﺷﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻗﻮﻩ ﺗﺨﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪآﻏﺎز و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ آﻏﺎز و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﻔﺮی دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان وﺳـــﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـــﻐﻠﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻓﺮدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯽرﯾﺰی رواﺑـــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،ﺿﺮورت دارد اﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮیهﺎ درهﻢ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﯾﮏدﯾﮕﺮ رﺳﻮخ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ هﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ هﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ
ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ و آهﻨﮓ هﺴﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻃﯿﺒﻪ ﺷﺮﯾﻒﭘﻮر
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﻨﺞ درون – دﻓﺘﺮ هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
دﻓﺘﺮﭼﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ -اﯾﺮان
*ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ درج ﻣﻄﺎﻟﺐ درﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اهﺪاف ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
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ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﮐﻞ در  ٢ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ:
 - ١ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزﻩ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن
و ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎﻩ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...ﺑﺎ اهﺪای ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦهﺎ از آﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪ.
 - ٢ﺟﺸﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  ۵٠٠ﮐﻮدک از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و داوﻃﻠﺒﯿﻦ
و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزﻩ ﮐﻮدﮐﺎن و دﻋﻮت از هﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮوﻩ ﮐﻮدک ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ
روز و ﻧﺼﺐ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ.
 - ٣اراﺋﻪ ﻃﺮح ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺧﺎص اﯾﻦ روز ﺑﺎ هﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮدک،
ﺻﻠﺢ ،آﻣﻮزش« و ﭼﺎپ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﻧﺼﺐ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦهﺎ ﻧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
 - ۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﺟﺮا ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ:
-

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻌﺒﺪﻩﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ هﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮوﻩ ﮐﻮدک ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ.

-

ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮ ﻧﯿﻤﺎ ،ﻣﺠﺮی ﺷﺒﮑﻪ  ٢ﮔﺮوﻩ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

-

ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺧﺎﻟﻪ روﯾﺎ( از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮐﻮدک ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮد.

-

ﮔﺮوﻩ ﭘﻨﮕﻮل از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻩهـــﺎی هﻨﺮی ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.
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 - ۵ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺶ ﻧﻬﺎلﺟﻮان ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐﺑﺎزی – ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک -اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ -ﺻﺪاﺳﺎزی
)آﻣﻮزش رﯾﺘﻢ( -ﺑﺎزیهﺎی ﺳﻨﺘﯽ -ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﻣﺘﺮی و ...
 - ۶اﺟﺮای ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﺎﻧﺎ.

 - ٧اﺟﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آنهﺎ.
 - ٨ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎدﺑﺎدک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آنهﺎ.

 - ٩اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺰ و ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ
ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و اﻧﺠﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﯽهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ.
 -١٠ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪهﺎی هﻨﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺎرﭼﻪهﺎی ﻣﺘﺮی و ﮔﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن.
 -١١در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﭽﻪهﺎ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﯾﺰ و هﺪاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻒ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ اهﺪا ﺷﺪ.
 -١٢اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ و اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﺘﻨﺪ:
-

ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺶ ﻧﻬﺎل ﺟﻮان

-

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﯿﺎﻧﺎ

-

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮﺷﺎ

-

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن هﺰارﻩ ﺳﻮم

 -٣ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس زارع ﺻﻔﺖ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪی و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺮوز و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮرﻣﻨﺪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آن
دﻓﺘﺮ( ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﺎب و ذهﺎب ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺟﻮاﯾﺰ ،هﺪاﯾﺎ و ﻟﻮح
ﺳﭙﺎس را ﻋﻬﺪﻩدار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺶﻧﻬﺎل ﺟﻮان

ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک

ﮐﻮدک،

ﺻﻠﺢ،

آﻣﻮزش

ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ،ﻣﺎﻩ آﻣﻮزش و داﻧﺶ و ﻓﺼﻞ درس و ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روزهﺎ،
ﮐﻮﭼﻪهﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﺷﻬﺮ از ﺣﻀﻮر ﮔﺮم و ﺷﺎد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎهﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﻣﺎ آنﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن،
از ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد  ٣ ،٢۶۵ ،٠٠٠ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺤﺮوماﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد  ٢۵٠ ،٠٠٠ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن را ﮐﻪ در اﯾﺮان
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺒﻮﻩ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ازﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،در دوران ﭘﺮﻧﺸﺎط ﮐﻮدﮐﯽ ،از ﺑﺎزی ،ﺷﺎدی و آﻣﻮزش ﻣﺤﺮوماﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در دوران ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
آرزوی هﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﻮد را در ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر از دﺳﺖ ﻧﺪهﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶ و ﺗﻮانﻣﻨﺪی ،ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در دوران ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،آﻣﺎدﻩ
ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ دارد .ﻓﻘﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎی ﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎنآوران ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻮرﻩ راﻩهﺎی دﺷﻮار
ﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
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ﺣﺬف ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرﻣﺎن و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی زﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا  ،ﺣﻖ هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ دوﺳﺘﺪاران ﮐﻮدﮐﺎن
اﺳﺖ:
-

ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻖ آﻣﻮزش و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ.

-

ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی از ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

-

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

-

ﻣﻨﻊ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎر.

-

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﺑﺪون هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﻣﺸﺎورﻩای ،ﻣﺪدﮐﺎری ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و...

ﻣﺎده  ٢٩ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
اهﺪاف آﻣﻮزش :هﺪف از آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ،
اﺳﺘﻌﺪادهﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذهﻨﯽ ﮐﻮدک در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺑﺰرگ ﺳﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد آﻣﺎدﻩ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد،
واﻟﺪﯾﻦ ،هﻮﯾﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،زﺑﺎن و ارزشهﺎی ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ارزشهﺎی دﯾﮕﺮان را در وی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻧﺘﺎﺑﺪ
ﻣﺎﻩ در ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﭘﺸﺖ هﺮ ﺳﻨﮕﯽ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻮﮐﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ
ﭘﺸﺖ هﺮ ﺳﻨﮕﯽ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ
ﺑﻪ هﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻣﯿﻦ
ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
و در هﺮ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪ هﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب در آرزوی روﯾﺎهﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ اﻓﻐﺎن
ﮔﺮدآوری :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ذﮐﺎﯾﯽ
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎبهﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷـــﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻮﻧﺘﺴﻮری ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻨﺎﻟﯿﺎﯾﯽ» ،هﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
هﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮهﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺒﺎﺷﺪ« ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن در واﻗﻊ
رﯾﺸـــــﻪ در رﻓﺘﺎرهﺎی ﺑﺰرگﺳﺎﻻن و ﺷــﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن دارﻧﺪ.
ﻣﺎدران و ﭘﺪران و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﺎهﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ  .ﻧﻘﺶ
ﻣﻌﻠﻤﺎن درﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ،ﺧﻼء هﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
آﮔﺎهﯽ از روشهـﺎی رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴـــﯿﺎر ﺿﺮوری
اﺳﺖ  .ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن در رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 – ١ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )ﻋﻠﻞ و روﯾﮑﺮدهﺎ(
ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﮔﯿﺘﻮﻧﯽ – ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زهﺮا ﺑﺎزرﮔﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ – ١٣٩٠
ﻣﻮﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮد ﺷـــﺪﻩ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮرﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋﺸﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞهﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﯿﺴﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،رویﮐﺮدهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺮاﺳﻮی
رویﮐﺮدهﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری.
 – ٢اﻧﻈﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﻮزش آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ زهﺮا ﺑﺎزرﮔﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ – ١٣٨٩
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اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻼسهﺎی
آﻣﻮزش دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞهﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﻼس درس ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻀﺒﺎط،
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖآﻣﯿﺰ و روشهﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزن ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻢزادﻩ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ

» ﺑﻬﺎران ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد«
رﻗﺺ اﯾﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪهـﺎ ،وﯾﻦ هﻤﻪ آوا و ﻧﻮا
هﻤﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :از راﻩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻬﺎر
ﮐﺎروان ﮔﻞ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷـــــﺎدی در راﻩ
ﺳﺨﺖ در ﺟﻠﮕﻪ ﭘﺮﺑﺮف دوﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻬﺎر
ﺑﯿﺪﺑﻦ ﻏﺮق ﺟﻮاﻧﻪ و ﺑﻪ رﻗﺺ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ
از در و ﺑﺎم و هﻮا ﺑﺲ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﺳﺖ ﺑﻬﺎر
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی
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ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/١٠/١۴ﺗﻮﺳﻂ
هﯿﺄت وزﯾﺮان در  ١٣ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻮرای هﻢآهﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻧﺰدﻩ
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ:
 – ١ﺧﺎﻧﻢ هﻤﺎﯾﻮﻧﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮ هﻨﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن.
 – ٢ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﺳﻢزادﻩ از اﻧﺠﻤﻦ ﭘﮋوهﺶهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻮﯾﺎ.
 – ٣آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ.
ﺷﻮرای هﻢآهﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩١ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
 – ١ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖهﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در اﯾﺮان .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣آذر  ١٣٩١در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ و ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻃﺮح ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن ارأﺋﻪ ﮔﺮدد.
 – ٢دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶/٢۶/١٣٩١در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻩهﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد:
-

ﮐﺎرﮔﺮوﻩ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ.

-

ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ و هﻢآهﻨﮕﯽ.

-

ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ.

-

ﮐﺎرﮔﺮوﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ.
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ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آنهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دو ﮔﺮوﻩ اول و دوم ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 – ٣ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺟﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩١/١٠/٢۶در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻃﺮح اوﻟﻮﯾﺖهﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 – ۴ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩١/١٢/٢٠ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
-

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺳﺎل  ٩١و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل . ٩٢

-

ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

-

ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان.

-

ﮔﺰارش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻩهﺎ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎمهــــﺎی ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنهﺎ
ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺮ دارد.
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺷﻮرای هﻢآهﻨﮕﯽ
ﻣﺮﺟـــﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺟﻬﺖ آﮔﺎهﯽ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈـــﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺳــــﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻈﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دهﻨﺪ.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻢرادﻩ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ
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ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدهﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻮزﻩهﺎی اﯾﻤﻨﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ و
آﻣﻮزش ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
 – ١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ
دهﯿﺪ.
 – ٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ هﺴﺘﻨﺪ در هﺮﯾﮏ از ﺳــﻪ ﺣﻮزﻩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎر
ﭘﮋوهﺸﯽ – آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
 – ٣ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﻮزﻩهﺎی دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺐهﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.
 – ۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.
از هﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
درﺷﻮرای هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
============================
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺷﻮرای هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾﺮ را ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺼﺪاق هﺎ ﺑﺮای
ﻃﺮح در ﺷﻮرا ،اراﺋﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻮرﯾﺖهﺎ و ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد در ﺳﻪ ﺣﻮزﻩ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
 – ١ﺣﻮزﻩ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮدک:
ﻣﺮگ و ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺳﻔﺮهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻩهﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺮگ و ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻮادث آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در
ﻣﮑﺎنهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﮐﺸﻮر رخ دادﻩ اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در
زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ و  ....ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 - ٢ﺣﻮزﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
-

ﺳﻮٔ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در
رﺷـــﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ١٨).ﺳــــﺎل( .

-

وﺟﻮد  ٣، ۶۵٢،٠٠٠ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶهﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن

-

آزار و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،در
ﻣﺪرﺳﻪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺿﺮورت
ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﺳﺖ و ﻣﻮﺛﺮ در آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
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 – ٣ﺣﻮزﻩ آﻣﻮزش
آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ) ١٨ﺳﺎل( وﺟﻮد  ٣/۶۵٢/٠٠٠ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن،
ﭘﺪﯾﺪﻩای ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﯿﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
آﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ آﻧﺎن ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در
اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آن را اﻣﻀﺎ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﮐﺎرهﺎی دﺷﻮار ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.

.

»اﻓﻼﻃﻮن«
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ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎروﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺷﺶﻣﺎهﻪ دوم ﺳﺎل ١٣٩١
اﻟﻒ – ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت:
 - ١ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎهﯿﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ،در آﺧﺮﯾﻦ
ﭼﻬﺎرﺷــــﻨﺒﻪ هﺮﻣﺎﻩ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻮﺷﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ
دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﻗﺮار دادﻧﺪ.
 – ٢ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ هﻢآهﻨﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  .در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﮐﻮﺷﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﻨﺮآﻓﺮﯾﻦ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
 -٣ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴـــﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روز ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری .
ب  -ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن:
 - ١ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻮﺷﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
هﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﯾﺎری زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦهﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ.
 - ٢ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن در اﮐﺒﺎﺗﺎن.
پ – ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ:
 - ١ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرو ﺧﯿﺎﺑﺎن.
 - ٢ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﮐﻮدکآزاری ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠دی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 - ٣ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 - ٤ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺰرگداﺷﺖ زﻧﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
زﻧﺎن در  ٩آﺑﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
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 - ٥ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در
 ٢١آﺑﺎن در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
 - ٦ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در
روز  ١٣آذرﻣﺎﻩ  ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪ.
 - ٧ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ در روز  ٢١آذر
در دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
 - ٨ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﻨﺠﺎهﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک در  ٩اﺳﻔﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
-٩

ﺷﺮﮐﺖ در هﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز در ﺗﺎﻻر اﯾﻮان ﺷﻤﺲ در روزهﺎی  ٧و ٨
اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک« از
ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﺳﻢزادﻩ از ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪ.

 -١٠ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک  .ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب  ٣ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺷﻮرای هﻢآهﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ  ٤ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
آوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 -١١ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺘﺮ آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢١اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎندهﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ آﺳﯿﺐهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت رﻓﺎﻩ ،ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
 -١٢ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ -هﻨﺮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١٩در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ -هﻨﺮی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮهﻨﮓﺳﺮای ﻣﻬﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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چ  -ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ:
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راهﺒﺮدی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ از ٩ - ١٢آذرﻣﺎﻩ ،در

-

ﺳﺎﻟﻦ هﻤﺎﯾﺶهﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ.
ﮐﺎرﮔﺎﻩ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش از  ٢٠ – ٢٢دﯾﻤﺎﻩ

-

در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
-

ﮐﺎرﮔﺎﻩ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن /ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﭘﺎﯾﺶ و ارزشﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن .اﯾﻦ دو ﮐﺎرﮔﺎﻩ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

-

ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻩ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ١٨
ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ .

د  -ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک:
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﺳــﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،روز  ١٦ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ،در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزﻩ ﮐﻮدک از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ آوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هـ  -ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﺑﺎ هﺪف ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ هﻤﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
آﻧﺎن ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺷﺶﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن و
ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ،دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،هﻤﺸﻬﺮی ،آرﻣﺎن و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮ.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻢز ادﻩ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ
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