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 هيئت حتريريهبه قلم 
از ونيتا .   خوش آمديدEENET Asiaخوانندگان عزيز ، به ششمين مشاره 

آموزش؛ «کاول دعوت کرده ايم تا به عنوان مهمان، مقاله ای درمورد 
صدای اطفال از مکاتب . بنويسد» پايه زندگی در دوران طفوليت

افغانستان، بنگالدش، تاجيکستان، و جتربيات معلمان درباره فراگير 
کردن آموزش و ايجاد فضای مناسب برای اطفال درمکاتب افغانستان، 

اين . ان و پاکستان از طريق اين نشريه به گوش مهگان می رسدقرقيزست
امر، پيشرفتی را که در ساهلای اخير در منطقه رخ داده است، برجسته 

گزارشاتی که از برنامه های آموزش فراگير در کلمبيا، . مينمايد
ست به دست ما می رسد ما را تشويق می  هند، الئو، پاکستان و تيمور ل

 شيم و به ما در مورد چگونگی اجرای برنامه های آموزکند که پيش برو
فراگير در کشورهايی که هيچ منابعی درآن وجود ندارد، ايده هايی می 

 . دهد

سه برنامه حتقيقی در مورد سالمت مکاتب در افغانستان، رابطه بين 
و آموزش فراگير ازبکستان و آسيای مرکزی، و موانعی که " نقص شناسی"

 و حضور مداوم درمکاتب اندونزی وجود دارند، در اين  نامدر راه ثبت
اميدواريم که اين معلومات، مشا را به اجنام . مقاله گنجانده شده اند

يک مقاله . کارهای حتقيقی بيشرت و ارائه آن به خوانندگان ترغيب منايد
از هند، امهيت فيلمها در ارتقاء سطح آگاهی در مورد آموزش فراگير و 

 .طفال را برجسته می سازدمناسب برای ا

شجاعت بسياری از مهکاران ما در کار کردن در مناطق جنگی، اهلام خبش 
طالبان، صدها دخرت را به دليل رفنت به مکتب کشته اند و . ما می باشد

، در اوايل سال (IRC)کميته جنات بين املللی  چهار تن از مهکاران ما در 
ان دادند و به دليل آموزش به جاری ازجان گذشتگی فراوانی از خود نش

عالوه بر . اطفال در اين کشور از هم پاشيده، توسط طالبان کشته شدند
اندوهی که در دل داريم، نبايد فراموش کنيم که نتيجه تالشهای آا و 
افراد بيشمار ديگری در سازماای دولتی و غير دولتی، به ثبت نام 

شده است، اين رقم هفت سال  ميليون دخرت افغانی در مکاتب منجر 2.1
 .پيش صفر بود

گزارشاتی از وقايعی که در برونی دارالسالم، هند، اندونزی، نپال، 
مشاره بعدی . تاجيکستان، و تايلند رخ داده، به دست ما رسيده است

خواهشمنديم .  منتشر خواهد شد2009 در تاريخ مارچ EENET Asiaخربنامه 
و گزارش وقايعی که در شهر يا مقاالت، پاسخ خود به اين مشاره 

ما منتظر دريافت آا . کشورتان رخ ميدهد را برای ما ارسال مناييد
 .از مشا می باشيم
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     آموزش اطفال، پی ريزی زندگی است: سرمقاله ميهمان 

 ونيتا کائول

آيا تا حبال به شگفتی و امهيت سال های ابتدايی زندگی يک طفل يا هر 
ايد؟ مهانطور که شخصی بدرستی اشاره کرده است انسان ديگری انديشيده 

سال های ابتدايی زندگی هر طفلی تا آخر عمرش با او باقی می «
 سال اول طفوليت را سال های ۵مهچنين ميراث فرهنگی آسيايی ما . »ماند

شکل گيری می داند که طی آن اطفال ارزش ها را می پذيرند و کردار 
و هم . مرهم با آا خواهد ماندخود را شکل می دهند که تا آخر ع

اکنون حتقيقات اخير بين املللی در زمينه علوم روانی خصوصا در مورد 
رشد مغز نيز تاکيد می کنند که سال های اوليه طفوليت نقش اساسی در 

 چرا که رشد مغز در اين سال ها از آهنگ و رشد ،توسعه زندگی دارند
د که نشان دهند جتربيات شواهدی وجود دارن. بااليی برخوردار است

 يک سری رشته های عصبی و زيست ،مبتنی بر رشد مغز در سال های اوليه
شناسی را بوجود می آورد که بر صحت، يادگيری و رفتار فرد در طول 

 هم اينک موجود است که نشان زيادیشواهد . زندگی تاثيرگذار هستند
وجود دارند که می دهد طی اين سال های اوليه زندگی، برخی دوره ها 

 شناخت ويژه و شکل گيریاز آا بعنوان دوره های مهم و اساسی 
شايستگی های اجتماعی و روان سنجی ياد می شود که اساسا موجب 

اين دوره بطور ويژه در . موفقيت های بعدی در زندگی هر کس می شوند
 زبان و مهارت های اجتماعی، تفکرهای منادين و مهارت های شکل گيری

وط به توان مقايسه، نقش دارد که مهه آا در زمان مکتب و در مرب
 .زندگی هر فرد امهيت دارند

 اگر در طی اين دوره مهم، طفل از مزايای يک حميط برانگيزاننده و   
اجتماعی هبره مند نشود، فرصت رشد مغزی او، در -غنی فيزيکی و روانی

يرقابل جربانی کاهش باالترين حد امکانش، بطور چشمگير و بعضا بطور غ
، انکشافاين حتقيق ساحاتی را، بويژه در کشورهای در حال . می يابد

شناسايی کرده است که در آا فرصت ها و موقعيت های زندگی درصد 
در بسياری از . بااليی از اطفال بدليل فقر، در معرض خطر قرار دارد

بودهای مهم کشورها زمانيکه اطفال فقيرتر به سن مکتب می رسند با کم
چيزی که بايد .  شناختی و اجتماعی روبرو هستنددر زمينه مهارت های

منطقا در اين سال ها پيگيری شود، امهيت حياتی سرمايه گذاری مبنظور 
تضمين يک حميط مناسب برای مهه اطفال و در نتيجه پايه گذاری درست و 

در دراز اين مهم نه تنها حق هر طفلی است بلکه . سامل يک زندگی است
مدت بر کيفيت سرمايه های انسانی در دسرتس کشور، خصوصا در منطقه 

که در سال های آينده بزرگرتين امتياز ما داشنت نيروی جوان ( ما، 
 .، تاثير می گذارد)خواهد بود

اما چگونه می توانيم اطمينان يابيم که مهه اطفال از يک پايه درست 
قع هبرتين سرمايه گذاری که در و سامل زندگی برخوردار هستند؟ در وا

سال های اوليه زندگی هر طفل می توانيم اجنام دهيم، استفاده از يک 
 )  ECCE( » آموزش و مراقبت در دوران طفوليت«برنامه با کيفيت 

هم اينک حتقيقات بين املللی زيادی حکايت از آن دارند که . است
ندگی خود خصوصا اطفالی که برنامه فوق را پشت سر گذاشته اند در ز

در زمينه کيفيت زندگی خانوادگی، وضعيت کاری و انطباق کلی خود با 
با تغييرات اجتماعی، اقتصادی و مجعيتی طی . جامعه موفق بوده اند

 برای  بدون جتهيزات الزمچند دهه اخير، که اغلب اسرتداد خانه های
تعليم و نگهداری و مراقبت هبرت اطفال را در بر داشته است، نياز به 

. تربيه با کيفيت در دوران طفوليت حتی امهيت بيشرتی هم يافته است
تغييرات مزبور خاص در ارتباط با تغييراتی است که در ساختار 
خانواده پديد آمده، از شکل خانواده مشرتک و بزرگ تا شکل خانواده 

بنابراين تربيت و کالن کردن اطفال که سابقا يک مسئوليت . هسته ای
حتی .  در خانواده بود، امروزه فقط بر دوش پدر و مادر استمشرتک
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اغلب اين مسئوليت حالت طبقه بندی شده هم پيدا کرده است، بدين 
 پرورش مفهوم که در حاليکه اطفال طبقه باالی اجتماعی اقتصادی بدست

 بگير عمدتا آموزش نديده و موقتی سپرده می شوند، در مزد دهندگان
ادی پايين تر، مسئوليت مراقبت از اطفال معموال اقتص-طبقات اجتماعی

و  مکتباز بر دوش خواهران بزرگرت است که اغلب موجب پرورش آا خارج 
. در واقع به هدر رفنت دوران طفوليت و حمروميت آا از حتصيل می شود

بعالوه رشد شهر نشينی و افزايش اشتغال مادران خارج از خانه، امکان 
تعاليم ابتدايی غير رمسی و آموزش اطفال در منزل، اطمينان از کيفيت 

اين حتوالت اجتماعی در کنار پی بردن به . را حتت الشعاع قرار می دهد
امهيت سال های اوليه زندگی است که برای داشنت يک زندگی با کيفيت، 
اولويت را به  تعليم و تربيه با کيفيت در دوران خردسالی  داده 

 .است

 (ECCE)» آموزش و مراقبت در دوران طفوليت«يت يک برنامه با کيف
آموزش و مراقبت در دوران «چگونه است؟ يک برنامه با کيفيت 

، برنامه ای است که از نيازهای کلی اطفال در زمينه صحت، »طفوليت
در حاليکه در سه سال اول زندگی . تغذيه و حتصيالت محايت می کند

ا که اين دوره زندگی مرحله چر(نيازهای تغذيه ای طفل اولويت دارند 
 ٣، در سنين بين )مهمی است که باالترين احتمال سوء تغذيه وجود دارد

. است ) ECE(  سالگی اولويت با برنامه آموزش مناسب اطفال ۶تا 
 ٨امروزه در بسياری از کشورهای دنيا اين مرحله پيش آموزشی تا سن 

 است که نيازهای سالگی ادامه پيدا می کند، چرا که اعتقاد بر اين
 ساله بيشرت از آنکه با آموزش دوره ٨ تا ۶ اطفال یرشدی و شخصيت

ابتدائيه مطابقت داشته باشد با دوره کم سن تر طفوليت دارای نقاط 
بنابراين متدلوژی تعليم و يادگيری بايد در بازی ها و . مشرتک است

ت، فعاليت ها در راستای برنامه مراقبت و آموزش در دوران طفولي
 سالگی بعنوان دوره ٨ تا ۶مسلما بايد به سنين . تداوم داشته باشد

گذار نگاه کرد که بايد تا حد امکان دوران خوشايندی برای اطفال 
باشد تا بتوانند خواسته های رمسی تر حتصيل در مقطع ابتدائيه را با 

 .موفقيت پاسخگو باشند

، عمدتا »فوليتآموزش و مراقبت در دوران ط«هدف يک برنامه مناسب 
و شامل فعاليت . پروراندن زمينه در اطفال در متام ادوار توسعه است

هايی برای توسعه فيزيکی و حرکتی، رشد زبانی، رشد اجتماعی و 
عاطفی، رشد شناختی و مهچنين توسعه قدرت زيبايی شناسی و خالقيت در 

ازی اعتقاد متام متخصصان امر آموزش براين است که ب. اطفال می باشد
هبرتين وسيله آموخنت در اين مرحله است چرا که بازی يک امر طبيعی 

عامل اصلی برای اطفال حمسوب می شود و در واقع کليد خالقيت و 
آموزش و مراقبت «هبرت است برنامه .  اطفال نسبت به آموخنت استعالقمندی

به زبان مادری اطفال که تا حبال با آن آموخته » در دوران طفوليت
 آا می توانند بدين طريق. و از آن استفاده کرده اند، باشداند 

. دانش جديد را خيلی راحت تر ياد بگيرند و در آن پيشرفت کنند
فعاليت های اطفال بايد مورد تشويق قرار گيرند و مهچنين بايد 

 را در بر می گيرد، طراحی شود، بنحوی که رشدفرمولی، که مهه جوانب 
مهچنين .  مست پيشرفت برمی دارد، تشويق گردددر هر گامی که طفل به

نيازهای رشدی آا در شرايط پيچيده افزايش می يابد و بنابراين 
فعاليت هايی که در زمره بازی . نيازمند ميزان باالتری از تشويق است

داستان، شعر، بازی های زبانی، بازی های : حمسوب می شوند عبارتند از
حترک، هنرخالق و مهارت، بازی با گودی و عددی و پيش عددی، موسيقی و 

سامان بازی های سبک، فعاليت هايی برای رشد و تقويت خبش حرکتی، خلق 
يک منايش و فعاليت هايی که به اطفال اجازه کشف کردن، جتربه اندوخنت، 

وسايل الزم . سئوال پرسيدن، دليل آوردن و حل مشکالت کوچک را می دهد
کتاب داستان های عکس دار، کارت : د ازيادگيری عبارتن/برای بازی

های داستان، قطعات ساختمانی، و ديگر وسايل دست ساز، پازل، گودی و 
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تفکری، کارت آموزش زبان و /سامان بازی های سبک برای بازی های ختيلی
بايد . اعداد و ارقام، دومينو، وسايلی برای خواندن عکس و نظاير آن

 های ديکته شده، بازی های داخل بين ميزان بازی های آزاد و بازی
صنف و بازی های خارج از صنف، بازی های فردی، گروهی کوچک و گروهی 
بزرگ و مهچنين فعاليت هايی که در سکوت اجنام می شوند و آايی که 

 ساله ۶ تا ۵اطفال . نيازمند انرژی بيشرتی هستند، توازن برقرار شود
کتب درباره مهارت ها و نيازمند فعاليت های آماده سازی خمصوص م

. مفاهيم پيش از نوشنت، پيش از خواندن وپيش از مشارش اعداد هستند
بنابراين يک برنامه خوب طفل حمور، برنامه ای است که بر مبنای 
نيازهای رشدی اطفال، خصوصيات و عاليق آا طراحی شده و نيز بر 

ه داشته برخی از مهارت های اوليه و رقابتی بين اطفال تکي ارتقاء
باشد که از طريق آا، وی برای رفنت به مکتب و مهچنين وارد شدن به 

لست برخی از اين فعاليت ها برای رجوع . عرصه زندگی آماده می شود
معلم ها می توانند اين . آسان در صفحه ميانی اين جزوه موجود است

 لست را روی يک چارت ديواری در صنف قرار دهند تا دائما هدفی را که
البته در اين . برای رسيدن به آن زمحت می کشند، به خاطر بياورند

 . حين تدريس وجود دارد معلمحالت احتمال از بين رفنت مترکز

متاسفانه با نگاهی به اطراف خود متوجه می شويم که اين نوع از 
فقط در دسرتس تعداد حمدودی » آموزش در دوران طفوليت«برنامه مرتقيانه 
در حاليکه اکثريت اطفال بويژه در جوامع .  دارداز اطفال قرار

» آموزش و مراقبت در دوران طفوليت«فقيرتر از هيچگونه برنامه 
برخوردار نيستند يا برنامه ای که بدان دسرتسی دارند، دارای کيفيت 

ستان های خصوصی که مثل مسارغ طفلپايينی است، تعدادی از اطفال به 
در خالء وجود مقررات يا سيستم . ندمهه جا سر درآورده اند، می رو

ستان ها معموال توسط مربيانی اداره می شوند که طفلشناسايی، اين 
در . هستند» یطفلفاقد آموزش و مهارت درزمينه آموزش در دوران 

ستان ها در عمل آموزش رمسی و سوادآموزی و مشارش طفلنتيجه در اين 
تدريس می شود؛ ) س شودکه قاعدتا بايد در مکتب ابتدايی تدري( اعداد

اين در حالی است که اطفال در اين سن از نظر بلوغی و جتربه ای 
اين فرايند فشارهای آکادميک فراوانی را روی اطفال . آمادگی ندارند

. وارد می آورد که می تواند برای رشد و پيشرفت آنان مضر باشد
را که حتقيقات نشان می دهد که زمانيکه اطفال می خواهند چيزهايی 

ياد گرفته اند، حتی از طريق مصنوعی و طوطی وار حفظ کردن، عملی 
اوال وقتی . کنند، اين امر می تواند برای رشد شخصيتی آنان مضر باشد

از آنان انتظار می رود که ورای توانايی هايشان ياد بگيرند، امکان 
اين در واقع نتيجه آن چيزی است که . شکست بيشرت از موفقيت می شود

می ناميم به اين مفهوم که طفل در » يادگيری امحقانه«نرا نشانه آ
حقيقت نادان نيست اما بدليل اين توقع بيجا، شروع به قبول اين 
باور می کند که نادان است و در واقع سطح اعتماد برای زندگی را از 

تاثير معکوس دوم اين است که حتصيل آکادميک زودهنگام . دست می دهد
فی را بوجود می آورد که کل آموزش و حتصيالت آتی روی آن پايه های ضعي
مهچنين اطفال حتت فشار تنها طوطی وار ياد می گيرند . قرار می گيرد

که خود منجر به بوجود آمدن يک عدم توازن در وی می شود، چرا که 
ديگر مهارت های شناحتی و زبانی او به آن حدی که بايد باشد، 

 مهمرت از مهه، در پرتو فشار شاهد پديده ای .نرسيده و رشد نکرده است
يعنی اطفال سعی . معروف است» فرضيه ختريب عالقه«خواهيم بود که به 

می کنند مهارت هايی را که از آا خواسته شده است، ياد بگيرند، 
بياموزند اما بدليل فشار بيجا برای يادگيری، آا متايل و عالقه خود 

آيا تا حبال . هارت ها از دست می دهندرا برای استفاده از اين م
نشنيده ايم که بسياری از معلمان و والدين شکايت دارند که عليرغم 
اينکه فرزند شان خواندن را يادگرفته، اما عالقه ای به خواندن 

هم برای والدين و هم برای ! کتابی جبز کتاب های درسی اش را ندارد
 اين مسئله ممکن است در معلمان الزم است به ياد داشته باشند که

برنامه آموزشی مناسب مرتقيانه که دوباره از سر گرفته شده است، 
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مناسب باشد و در بلند مدت نتايجی را برای اطفال در بر داشته 
بنابراين خيلی مهم است که ما معلمان  ضمن مشورت با يکديگر، . باشد

 مراقبت در آموزش و«معلومات و دانش خود را در مورد يک برنامه خوب 
پس به طريق خيلی ساده . در اختيار هم قرار دهيم» دوران طفوليت

عرضه و تقاضا می توانيم خواستار يک برنامه خوب که بدون شک حق هر 
 .طفلی است، شويم

خامن ونيتا کائول، دارای مدرک ماسرتی در زمينه آموزش از خبش آسيای 
 می  ايشانبا.  استجنوبی مرکز انکشاف بشری بانک جهانی در دهلی نو

 :توانيد از طريق آدرس زير متاس بگيريد

 org.worldbank@vkaul 

The World Bank, 70, Lodi Estate, New Delhi 110 003, India 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتی آايی که در اطفاليک اصل حقوق بشری است که مهه ، آموزش
.  زندگی می کنند بايد بدان دسرتسی داشته باشند زدهرهای جنگکشو

 و ملی را انکشاف بشریآموزش يک فعاليت خيرخواهانه نيست بلکه اساس 
در شرايط اضطراری فعاليت های آموزشی بايد تداوم . تشکيل می دهد

 منی اطفال. داشته باشند يا در اولين فرصت ممکن از سر گرفته شوند
منتظر خامته هبره مندی از حقوق و نيازهای آموزشی خود تواتتد مبنظور 
 از" متاثر از جنگ اطفالبرای  آموزشسيستم ". مبانندجنگ و منازعه 

 و ، کنفرانس های بين املللی آموزشی،و طرح های آموزشی اسناد
 با اين مهه.  منی باشدمندهبره  "آموزش برای مهه"مذاکرات مربوط به 

 دارد که جامعه بين امللل به منظور  بيان می٢٠٠٠ سال عملی داکار در
 امهای آموزشی کشورهایظنبايد نيازهای  "آموزش برای مهه"حتقق طرح 
در .  منايدرفع را آموزش مهگانیبالهای طبيعی و بی ثباتی ، جنگ زده
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 يکول دايل خاطره ن و ياد به (Nicole  Dial) ،
 حممد ايمل، ذيـبح  ،(Shirley Case)شيرلی کيس 

 IRC)اهللا  Afghanistan) دفــاتر ( و جکــی کيــرک
 IRCمرکزی  Afghanistan(،  و متام مدرسان ملی

ــان؛ والــدين و     ــی؛ معلم ــين امللل و ب
متعلمين شجاع و متعهدی که حين پيشربد و        
محايت از آمـوزش اطفـال آسـيب پـذير در           

ايط فوق العاده مشکل در کشورهای جنگ       شر
زده، خــود قربــانی خــشونت هــای نظــامی 

 . شدند

: در کشورهای جنگ زدهتقويت آموزش 
 بازسازی برای فراگيری و مناسبت

 

 هئئت حتريريه
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شرکای بين املللی با مهکاری شرکای دولتی ، بدين منظور، چنين شرايطی
 . از سر گيرندو غيردولتی بايد آموزش را 

منازعه و درگيری نظامی موجب بی خامنان شدن عده کثيری از مردم 
جوانانی که در .  را در معرض خطرات جدی قرار می دهداطفالمی شود و 

 روحی و تکان ، در معرض آسيب،شرايط جنگ و درگيری زندگی می کنند
مرگ قرار دارند و مهچنين کاراجباری استثماری يا فراخوانده شدن 

 يا سوءاستفاده از آا حتت عنوان بردگان جنسی  عسکری به خدمتاطفال
 در اين شرايط با مسوليت های اطفالدر واقع . دور از انتظار نيست

 از قبيل تامين هزينه های زندگی يا ،جديدی که خاص بزرگساالن است
حتی زمانيکه جنگ . روبرو می شوند، مراقبت از خواهر و برادرهای خود

ه خامته يابد نيز آينده آا تباه شده است چرا که سن و منازع
 .  از دست داده اندفرصت  رافراگيری آا گذشته است و 

. چالشهای خاصی مواجه استبا  جنگ زدهی  در کشورهاتقويت آموزش
خانواده ، می گذاردنظام های آموزشی درگيری نظامی تاثير بدی روی 

 ماندن را ضروری ترين نياز بقاء و زنده، ها را از هم می پاشاند
، با اين حال. ميگرداند و موجب نابودی نظام های آمورشی می شود

آموزش می تواند مهارت ها و دانش الزم را که برای زنده ماندن بداا 
 قرار دهد و زمانيکه بزرگ شدند احتمال اطفالدر اختيار ، نياز است

 رمسی يا مکتبيط يک در حم. وقوع دوباره منازعات نظامی را کاهش دهد
 در واقع می توانند روند بازپروری و ترميم آسيب های اطفالغيررمسی 

روحی و غم و غصه هايشان را آغاز کنند و مهچنين احساساتشان را بدون 
 و درک اطفال در پشتيبانی از مکاتب. بيان منايند، هيچگونه ترس

، هم کردن رفاه اجتماعی آا از طريق فراانکشافاحساساتشان و مهچنين 
 که برای اينها معلمان نيز نياز به آموزش و محايت –امنيت و فرصت 

 . حياتی و مهم هستند، -دارند

 رفنت حس نرمال و طبيعی بودن را ايجاد می کند و مکتبهر روز به 
 اجازه پيدا می کنند تا مثل يک اطفالتنها در چنين حميطی است که 

آموزش بايد به مثابه الزمه ، ه جنگ زددر جوامع.  رفتار کنندطفل
 . بوجود آمدن صلح بلندمدت و رفاه نگريسته شود

 هستند ولی هيئ ابتدامکتبی که در سن رفنت به اطفالاگرچه تعداد 
 ميليون کاهش ٧٢ ميليون به ١٠٠در ساهلای اخير از ،  منی روندمکتببه 

.  استيافتهمرتی ک هببود  جنگ زدهکشورهایوضعيت ولی ، پيدا کرده است
 را در خود جای می یاطفالدر واقع اين کشورها به تنهايی نيمی از 

 .  بروندمکتبد به انن که در کل دنيا منی تودهند

ساهلا طول می کشد تا يک نظام آموزشی که درگيرجنگ بوده است 
حتی ممکن است يک نسل  دوباره هببود يابد و به وضعيت اوليه بازگردد؛

مهچنين نرخ پايين سرمايه ،  حمروم شودیکلاز آموزش و عوايدش بطور 
تنها  ، آموزش در کشورهای در حال جنگگذاری بين املللی در زمينه

 کشوری که در ٢٠در ميان . مبقدار کمی می تواند اوضاع را تسکين دهد
نام  ،هستند که بيشرت در معرض خطری يبعنوان کشورها ٢٠٠٨سال 

بسياری . الی به چشم می خوردو کره مش سريالنکا، پاکستان، افغانستان
 جای دارند که خود در رومحماز کشورهای فقيردر لست کشورهای 

بردارنده اين پيام است که درگيری و منازعه موجب فقر می شود و 
که نيمی از آموخته است در مهين حال تاريخ نيز به ما  برعکس؛

 سال  حداکثر پس از پنج،کشورهايی که راه صلح را در پيش گرفته اند
سريالنکا و تيمورشرقی . دوباره گرفتار جنگ و منازعه شده اند

 ورودی و خروجی منازعه و لست سياهدوکشوری هستند که عمدتا در 
 شان را در وليتطف اغلب متام دوران اطفال. شرايط اضطراری بوده اند

محايت از آموزش در چنين شرايطی با .  اضطراری می گذرانند شرايط
به .  آموزش فراگير برای مهگان دارای اولويت نيستمترکز ويژه بر
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هرحال جتربيات نشانگر آن هستند که حتی در چالش انگيزترين شرايط هم 
نرخ ثبت  ،در افغانستان.  با کيفيت وجود داردیه آموزشئامکان ارا

 طی چند سال گذشته بطور پيوسته افزايش ئيه ابتدامکاتبنام در سطح 
 ابتدايی باالترين رقم مکاتبيليون دخرت در  م٧. ١وجود . استيافته 

درتاريخ افغانستان و در واقع يک مرحله مهم و برجسته در تاريخ اين 
اين وجود هنوز بسياری از دخرتان با موانع  با. کشور حمسوب می شود

فاصله و دور بودن ، مکتبکمبود ، عمده ای در راه حتصيلشان از قبيل
، در جنوب و شرق افغانستان. برويند و ازدواج در سن پايين رومکتب

 مکاتب را به اطفالدسرتسی  ،مکاتب و مهچنين محالت هدفمند به ناامنی
ضمن آن که گروه های ، مهچنان با موانع اينچنينی روبرو ساخته است

 دارای معلوليت از حق آموزش عمومی حمروم اطفالاقليت متعدد و نيز 
 . هستند

از طريق  ،ی در افغانستانل امللدر حال حاضر اهای ملی و بين
 و کتاب و نيز سرعت بيکچنين مههتيه جا و ، مکتب  و بازسازیساخنت

ی اطفال دوباره مهاهنگ ساخنت خبشيدن به برنامه ريزی آموزشی با هدف 
در زمينه  آا، رده سنیصنف مربوط به با  منی آيند مکتبکه به 

 های برنامه، ه بر اينعالو. تالش می کنند توامنندسازی وزارت معارف
  به حاشيه رانده شدهاطفال و پيشرفت انکشاف برای فراگيرغير رمسی و 

،  اقليت سيکاطفال، کوچی اطفال به مشول ،در نظر گرفته شده است
  ای که از پناهندهاطفالو  بيجا شده داخلی اطفال،  معلولاطفال

  .  عودت می کنندمهسايهکشورهای 

 است که بين نيازهای آموزشی دو بعدیردی  رويکدر واقعحاضر  تالش
توازن  نيازهای بلند مدت آموزشی مردم و کل کشور ، وعملی و فوری

 ملی و فراگير و متوازن انکشافبرقرار سازد و بر پايه هدف ايی 
افغانستان به چند صد هزار معلم نياز ، برای مثال. بنا شده باشد

البته در ، بايد زن باشند هزار نفر آا 48دارد که از اين ميان 
تنها يک سوم زنان . صورتيکه شاهد افزايش چشمگير ثبت نام باشيم
 هزار 27  بهکينزد. معلم در افغانستان از آموزش الزم برخوردارند

-مسلکی نيازمند محايتهای ، اندکه هم اکنون مشغول تدريس معلم زن
می ، ريس به منظور افزايش دانش و مهارهتای خود در زمينه تدکاری

 . باشند

درست مثل غرق شدن کشتی در،  جنگ زده در کشورهایاطفالوضعيت 
 دراطفالسرنوشت اين . وضعيتی است که هيچ قايق جناتی درکار نباشد

اين. گرو اولين قايق جناتی است که برای جنات آا به مستشان بيايد
کتبمافراطی يا ،  جنايیگروه، قايق جنات می تواند يک گروه نظامی

 آا را جنات ندهد و يا قايق جنات جای کافییمکتباگر هيچ . باشد
 در واقع بهفرصتاين ،  نداشته باشدمکتب در سن اطفال متام محلبرای 

 و انتخابیبودهديگر گروهها واگذار می شود که غالبا ختريب کننده 
 . اجباری را بر آا حتميل می کنند

    

 افغان و خانواده هايشان نشان اطفال، ت مشکالعليرغم مهه اين     
پذيری انعطاف  از ناامنیو ، منازعه مواجهه با جنگداده اند که در 

اکنون بايد آموزش بعنوان وسيله ای جهت .  برخوردارندفوق العاده ای
طراحی و اجنام . صلح و جلوگيری از جنگ و منازعه بکار گرفته شود

ضمن ( خمتلف کشور متفاوت باشد،  خبشهایمداخالت ويژه که ممکن است در
مناطق و نواحی که ، ظرفيت حکومت، دغدغه های امنيت حملیتوجه به 

 و مهچنين متويل کنندگانبا مهکاری هبرت بيشرتين نياز را دارند و چگونگی 
 .بسيار حائز امهيت می باشد) تالش های حملی در اين زمينه

 400زايش چشمگيرفادر روستاهای افغانستان با  متعلمينثبت نام 
با اين حال تنها ثبت نام و .  مواجه بوده است2002درصدی در سال 
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 کفايت منی کند و چنين روستاهايی بايد با معيارهای مکتببازگشت به 
 درس در حوزه آموزش و يادگيری صتفدر که که حاکی از آن است ، ديگری

تعليم و خبش واکنش های . د سنجش قرار گيرندمور، چه اتفاقی می افتد
 مهچنين بايد از انعطاف پذيری برخوردار باشد و در کل تربيه

حميط ، ليه فاضالبآب آشاميدنی و نيز سيستم خت،  تغذيهصحت،دربرگيرنده 
مهگی بر مبنای ،  و ديگر نيازهای اساسی و حقوقیپشتيبانی، آموزشی

مشارکت دادن جامعه در ، آموزش معلمان. ظرفيتهای فعلی اين خبش باشد
ح ها و مديريت حميط آموزشی و بازبينی مواد درسی به حلاظ حمتوای طر

 که حقوق یتبعيض آميز و مهچنين بطور مهزمان در پيش گرفنت برنامه هاي
امری ، برای ارتقا کيفيت آموزش و مترين می دهندبشر و صلح را آموزش 
ان ت فرايند ملت سازی در افغانسباآموزش بايد . حياتی حمسوب می شوند

 . غام گردداد

 با هر اقدام مسئوالنهاصول عدم تبعيض بايد مبتنی بر آموزش 
 ، طراحی شده باشندیمناسببطور برنامه های آموزشی که .  گرددادغام

متعادل ،  منازعه و درگيری،هحل مسئلمواردی چون  توسعهمهزمان با 
روانی و اجتماعی و ،  از هويت شناختیبرابری و حقوق بشر، شدن صلح

اين برنامه ها مهچنين شامل آموزش .  می کنندمحايت نيز اطفالی فيزيک
مهارهتای زندگی مثال در ارتباط با آگاهی دادن نسبت به زمين های 

حتی در زمان .  می شود HIVطور ايدز و ويروس  نيشده و مهماين گذاری 
 معلول و اقليت اطفال،  نظير دخرتانمتعلمينبرخی از گروه های ، صلح

نظر اجتماعی به حاشيه رانده شوند و از حق آموزش ست از ها ممکن ا
يی  گروه ها دارد کهشرايط اضطراری احتمال در . عمومی حمروم گردند

از گروه های جديدی که از حق خود حمروم گشته اند افزايش يابد و 
 معلول بر اطفال،  سربازاطفالاز قبيل   دارای نيازهای خاص،اطفال
 جدا شده از اطفال، در زمين هاته شده کار گذاشين های ااثر م

 پيدا ايتام ظهورگان و دپناهن، بيجا شده داخلی اطفال، خانواده
را برای انتقال آموزش با بازسازی نظام آموزشی فرصت خوبی . کنند

اين . فراهم می سازد،  باشداطفالپاسخگوی نيازهای مهه که کيفيتی 

 . ت بدهدفرصتی است که افغانستان نبايد آن را از دس

 

نيکول، شرلی و جکی اين فرصت را يافته اند که بطور خستگی ناپـذيری
مبنظور انتقال آموزشی که بيشرتين حالت فراگيری را داشته باشد، کـار

کمک اين افراد در قلب و ذهن جامعه افغان، کارمنـدان، گـروه. کنند
 خـودما. و برای آا دلتنگ خواهند شد     . های مهکار آا نقش بسته است     

را متعهد می دانيم که کار آا را ادامه دهيم و ارزش هـايی را کـه
 . آا خبوبی ايجاد کرده اند، زنده نگهداريم
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 اطفالتوجه و مراقبت از 

        خود ماستآيندهمراقبت از  
 فريدا توروبکوا

بعد از سه روز برنامه آموزشی متوجه شدم که گروه های خمتلفی از 
 خانواده های اطفال،  معلولاطفال ؛ زندگی می کنند در کشوراطفال

حتت سرپرستی ی که ديگر اطفال يا گر کاراطفال، فقير يا پر اوالد
بنابراين ما معلمها بايد با مهکاری . قرار ندارندوالدينشان 

، جامعه و مقامات دولتی فضايی را فراهم سازيم تا در آن، والدين
 حتصيل منوده و در خانواده طفالا بتوانند در کنار ديگر اطفالاين 

 در واقع توجه و اطفالتوجه و مراقبت از ". هايشان زندگی کنند
 ". ده خود ماستنمراقبت از آي

، اصول اوليه و مفهوم آموزش فراگير طرح تکميل اولينبه حمض 
پر کرده را برای مربيان فرم هايی  اين چنين تقريبا متامی معلمها

 توسط يونيسف"  در آموزش و پيشرفتاطفالوق محايت از حق"پروژه . اند
اهداف اوليه اين پروژه پيشربد و .  آغاز گرديد2008و در می  ترتيب
 و استفاده از اطفال رفتار و منش دوستانه معلمان نسبت به  گسرتش

کاداجميا از توابع بتکن اوبالست آا در روش های آموزش فراگير منطقه 
 . بود

 

 قوی والدينی است کهمحايت نيازمند اطفالآميز موفقيت يکپارچه سازی 
 در روستايی که دراطفالدر ابتدا بايد نسبت به امهيت آموزش و حتصيل 

 . آگاه شوند، آجنا و مهچنين در مزارع کار می کنند

  ميدانمکتب، هيئ ابتدامکتبمعلم ، کلبو مونولوا

 

 خود را  معلم آموزش ديدند و کار129، بعنوان خبشی از اين پروژه
 منی مکتبی آغاز کردند که به داليل خمتلف به اطفالبه منظور شناسايی 

 به داليلی که پيش از آن اطفالاين معلمان اکنون دريافتند که . روند
طبق خنستين .  حمروم هستندمکتباز رفنت به ، هيچکس فکرش را منی کرد

ترجيح  خانواده های مذهبی اطفال، نتايج بدست آمده در طی هفته اول
متداول  های مکتب بروند و بنابراين حتصيل در مدرسهمی دهند تا به 

 می توانند با ، امروزه معلولاطفالبسياری از . را قبول منی کنند
 به حتصيل  خانهدر،  منفرداستفاده از سيستم آموزشی برای افراد

 معلول منی توانند اطفالکه در اين صورت اما بديهی است . بپردازند
 وقت دآا منی توانن،  و فعاليتهای آن را جتربه کنندمکتبدر زندگی 

 که اين موضوع خود در داشنت، سپری کنند اطفالخود را با ديگر 
داليل بنا به . ی با کيفيت از امهيت بااليی برخوردار استشآموز

 را برای حتصيل به  اطفال شاناغلب ترجبح می دهندوالدين ، اقتصادی
با ما  ،ژهودر اجرای پر.  پرورشگاه بفرستند شبانه روزی يامکاتب

طی جلسه آموزشی برای اعضای کميسيون . موارد حادتری مواجه شديم
خود را از ساله  7 پسراز يک خامن خواسته شد تا  ، روانپزشکی و علمی

متام اعضای کميسيون طی اين .  شبانه روزی اوخکورگون خارج سازدمکتب
ند و به اين نتيجه رسيدند که او از به معاينه اين پسر پرداخت جلسه
ما .  معمولی برودمکتب کامل برخوردار است و از اينرو بايد به صحت

 کرديم تا وی را قانع کنيم صحبتطفل برای مدت طوالنی با مادر اين 
 مهراه است و اختالالت روحی و عاطفیبا ،  شبانه روزیمکتبکه حتصيل در 

پر واضح بود که . اسب پسر وی نيستی منمکاتببدين سان حتصيل در چنين 
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لت فقر جمبور شده بود چنين کاری بکند اما ما برايش عاين مادر به 
در برخورداری پسرش از يک توضيح داديم که بايد اولويت خود را 

 و دور از خانهچيزی که با زندگی دور از ، زندگی شاد قرار دهد
 را طفلشع شد تا در پايان اين مادر قان. والدين غير ممکن می گردد

 . به خانه بازگرداند

اجنمن های ، برای پرداخنت به موضوعاتی از اين دستدر اين پروژه 
 ساحه در  روستای آزمايشی5کانون های اطفال در  و معلمان و والدين

مددکاران و ، معلمان، اين اجنمن ها شامل والدين. ی تشکيل شدندايکدجم
 . منايندگان مقامات حملی می شدند

 :ظايف اصلی اين اجنمنهاو

 اطفالمحايت از حقوق و منافع  -

 را اطفالمهکاری با مقامات حملی به منظور ايجاد شرايط الزم که  -
 . قادر به يادگيری و مشارکت منايد

 اطفالبسيج والدين و جامعه به منظور تدارک آموزش برای مهه  -

نگاتنگی م گرفتند تا مهکاری تياجنمن ها تصم، برای اجرای وظايف باال
والدين مذهبی را ، با رهربان مساجد حملی داشته باشند تا از اين طريق

برای فراهم ساخنت .  آگاه سازنداطفالنسبت به امهيت کيفيت آموزش مهه 
 اعضای اجنمن روستای اروزبکو تصميم،  خانهدر اطفالآموزش فراگير 

جا قبل در اين. يک گروه مرجع تشکيل دهند هاوخن در تاالر  تا دگرفتن
 صنوف ،شوندفراگير بطور کامل وارد نظام آموزش  اطفالاز اينکه 

و سپس در جريان آموزش متداول قرار خواهند دارند فردی با معلم 
چرا که ، ه امهيت مشاوره دادن به والدين پی برديمبما مهچنين . گرفت

حقوق ،  آگاهی ندارند و در اغلب موارداطفال حقوق ازآا بيشرت 
 را درنظر اطفالبياييد منافع  .حلاظ منی کنندا به هيچ وجه  راطفال

 . بگيريم

یاطفالهرگز راجع به ، قبل از اين دوره آموزشیصادقانه بگويم، 
رستو فکر می کردم که د. نکرده بودم رفنت حمرومند فکر مکتباز  که

کار در خانه و، فقر،  به داليل خمتلفی نظير معلوليتاطفال، مهين است
م که اينه ااما حاال من متوجه شد.  بروندمکتبمنی توانند به غيره 
هکه مه چرا ،استبسيار مهم و حياتی  بروند مکتب به اطفالکه موضوع 

  . از حقوقی مشرتک و واحد برخوردارندآا

  اوخنه هوگنمکتب، ه ابندائيمکتب زيکيروا معلم هسليم

 

  چيست؟اطفالکانون 

 قادر هستند نقطه نظرات اطفالر آن  جايی است که داطفالکانون 
 در  ديگرمتعلميناز  مهراه  تعداد زيادی بهخود را بيان کنند و 

 و مکتبمسائل مربوط به راجع به ،  مشارکت منايندفعاليتهای جالب
نقش   کانون هايیچنين، بنابراين. زندگی در روستا با هم حبث کنند

اخيرا .  بازی می کنندمکتب دررفنت به اطفالمهمی در عالقمند ساخنت 
 درباره راههای اطفالکانون های در ، های والدين و معلمان اجنمن

تبادل  وحبث  ،مکاتبو فضايی جذابرتدر ، بازتر، ايجاد حميط صميمانه تر
سرمايه و بودجه می باشد و وجود مستلزم ، اين امر. نظر داشته اند

ی آن و ايجاد پروژه ها و پذيرفنت هزينه ها خواهان ،گروهها
در نتيجه کل . آگاهی هستندسطح فعاليتهايی در زمينه باال بردن 
در واقع  مکتببه  طفلهر ورود . جامعه از اين موضوع سود خواهد برد

پذيرتر و از نظر فکری  بوده تا وی را انعطاف مکاتببرای فرصتی 
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بر اين باور هستيم . اين فعاليت اخيرا شروع  شده است. بازتر منايند
 برای منافع آا قدم برداريم اطفاليکديگر و ر با مهکاری اگکه 

 . نتايج پرباری درپی خواهد داشت

 

با او می .  استاطفالمسئول کميته جنات توروبکوا فريده خامن 
 :توانيد از طريق اين آدرس متاس بگيريد

farida@savechildren. kg 

 : يا با آدرس پستی

 قزاقستان، ماميروسرک  ،7/1مشاره ، شهر اوش 
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کميته  در خصوص آموزش فراگير در يک مکتب متعلميننقطه نظرات 
 انکشاف روستايی بنگالدش 

 تاهيه حمبوب  

 ساله، در حاليکه از معلوليت 10در سال گذشته، جويتای، طفل 
می خواهم که مهه : بينايی رنج می برد، با حلنی ماليم به من گفت

 . بتوانند حتصيل کنند

 ام در برخورد با يک متعلم جوان در يک دوره در خنستين جتربه
با . آموزش مهگانی، کامال نفهميدم که عمق آرزوی اين دخرت چه بوده

ادامه کار در زمينه آموزش مهگانی، هم اکنون، امهيت مجالت آن دخرت و 
احساسات افراد بسياری از اين دست را که برای آنان حتصيل و آموزش 

ابه يک آرزوی دور از دسرتس است، درک می حتی در دنيای امروزی به مث
 .کنم

 ميليون طفل هنوز هم منی توانند به 17تنها در جنوب آسيا، بيش از 
سازمان های غير دولتی به منظور کمک به اطفالی که به . مکتب بروند

علت مشغله زياد نظام های دولتی، تبعيض اجتماعی و هزينه های پنهان 
کميته . روند، گامهايی برداشته اندآموزش منی توانند به مکتب ب

انکشاف روستايی بنگالدش، بزرگرتين سازمان غير دولتی در بنگالدش، به 
جامعه مبتاليان به فلج . شدت در زمينه آموزش فراگير فعاليت می منايد

در اين رابطه برنامه آموزشی مشرتکی ) Spastics Society India(اسپامسی هند 
کميته انکشاف . غاز کرده استآفراگير را با هدف ترويج آموزش 

 مکتب ابتدائيه و 50000روستايی بنگالدش اخيرا در سرتاسر بنگالدش، بر 
پيش ابتدائيه که يک و نيم ميليون طفل را درخود جای داده، نظارت 

مکاتب معموال از يک اتاق که از چوب بامبو يا گل درست شده، . می کند
اين . تنها يک معلم اداره می شوند سال توسط 4تشکيل شده اند و طی 

مکاتب در شعاع يک کيلومرتی منازل متعلمين واقع شده و معموال ساعت 
، مکاتب 2003از سال . کاری آا مطابق با وقت متعلمين تنظيم می گردد

کميته انکشاف روستايی بنگالدش طبق فلسفه آموزش فراگير زير اداره 
 که برآورده ساخنت نيازهای مهه آموزش فراگير، رويکردی است: می شوند

متعلمين در وضعيتهای معمولی صنف درس، با قابليت قبول متعلمين 
دارای نيازهای خاص، اطفال بومی، اطفال معلول، اطفال دخرت و اطفال 

 . فقير را مد نظر قرار داده است

 

اين مقاله در واقع انعکاس دهنده نظرات اطفال يکی از اين 
اين مکتب، . ه انکشاف روستايی بنگالدش استمکاتب حتت نظر کميت

متعلمين متعدد و متنوعی را از حيث سن، جنسيت و نيز ميزان معلوليت 
من با استفاده از مدل منونه آموزش فراگير، مطالعه . در بردارد

موردی مبتنی بر روشهای ترکيبی، مشتمل بر مشاهده، تکنينک و فن های 
، پرسشنامه، حبث گروهی )شنت پيام و نورسامیمثل (ويژه برای اطفال 

و فرهنگ، خط مشی و فعاليتهای  مکتب را . متمرکز را طراحی  کردم
برخی از مشاهدات و آموخته های خود از اين . مورد مطالعه قرار دادم

 . بررسی  را در اينجا نقل می کنم

 فرهنگ

فرهنگ يک مکتب در واقع بازتابی از فلسفه افرادی است که درآن 
. ار می کنند يا در آن مکتب ثبت نام کرده و حتصيل می منايندمکتب ک

فرهنگ مکتب به ما اجازه می دهد که محايت، تعلق پذيری و احرتام به 
حميط را که مجلگی برای معلمان، کارکنان و متعلمين مهم هستند، درک 

بيشرت اطفال مکتب توجنی احساس می کردند که مکتب آا فرهنگ . مناييم
رد و در آن متعلمين و معلمان به آن احساس احرتام و تعلق مثبتی دا
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نکاتی که در ادامه می آيد بيانگر برخی از احساسات . خاطر دارند
 .  آاست



  17

ه 
ي
ه
ا
ت
 
ط
س
و
ت

 

وقتی من برای اولين بار به اين مکتب آمدم،مهه متعلمين نيز " 
با من بازی کردند و نه دعوا و ) ديگر اطفال(آا . آمده بودند

آا می خواستند که من آجنا . به من درس داد) معلم(ا آپ. مشاجره
نگران می » آپا« باشم، چرا که اگر من حتی يک روز به مکتب منی رفتم،

مهه می خواستند که من اينجا بيايم و من هر روز به مکتب می . شد
 ) ساله10شاماليا، ." (رفتم

ی هر گاه شعری ياد بگيرم، آنوقت به مکتب می آيم و به آپا م"
بعد او از من می خواهد که به . گويم که شعر جديدی ياد گرفته ام

او از من می خواهد که شعر را در کتابچه . مهصنفی هايم هم ياد بدهم
آن وقت آپا هم می تواند شعری ياد بگيرد . خاطرات روزانه ام بنويسم
 ) ساله10شاماليا، . " (و من احساس شادی می کنم

 نيز بين متعلمين آشکار است، بويژه با اين حال، نبود احرتام
شايد متعلمينی که سرگروه نيستند . بين سرگروه ها و غيرسرگروه ها

دوست ندارند تا سرگروه ها مهيشه بزرگرت، باهوشرت يا زيرکرت تلقی 
 . شوند

 

سرگروه ها  درمکتب بيشرت از سايرين صحبت می کنند و وقتی که "
اما هيچکس به حرف . ا کنرتل کنند می کنيم سعی دارند تا ما رشوخیما 

. ديگر متعلمين آا را با خط کش يا سيلی می زنند. آا گوش منی دهد
 لت می اگرسرگروه ها از متعلمين خبواهند که کاری  ا جنام دهند

 ) ساله12رونگون، ." (شوند

در مهين حال احساس متعلمين حکايت از آن دارد که در ارتباط با 
 . هشان مورد احرتام واقع منی شوندمدل يادگيری دخلوا

من وقتی در گروه های کوچک حرف منی زمن،  مهه به من می گويند که "
چرا حرف منی زمن؟ يا چرا چيزی منی دامن؟ يا  تو منی توانی اين کار را 

مهه به من می گويند که درس خبوان، و . اجنام دهی،  ولی ما می توانيم
 ) ساله8شلو، " (دوست ندارمبه اين دليل من درس خواندن را 

معلمان برای برآورده ساخنت توقعات تالش زيادی می منايند و در 
بيشرت اطفال . صورت لزوم زمان بيشرتی را به متعلمين اختصاص می دهند

"  پيام در بوطل" در فعاليت . اميد زيادی نسبت به يادگيری دارند
ب خواندن و نوشنت  موضوع که مايلند در مورد آا در مکت35متعلمين 

با اين وجود به نظر منی رسد که اين . بياموزند را ليست می کنند
يکی از اين . فعاليت بتواند در مورد اطفال معلول مصداق داشته باشد

 سال گذشته هيچ چيز تازه ای ياد نگرفته 3اطفال معتقد است که طی 

. مامور ساحوی اغلب برای بازديد می آيد
وی اينجا در حال کمک  به متعلمينی است 

 . حل می کنندکه مسئله رياضی
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و توجهی او می گويد طی اين مدت هيچ کتابی نداشته و اغلب به ا. است
مهچنين به وی  زمان کافی برای .  شده و به حاشيه رانده شده است
 .پاسخگويی به سواالت داده نشده است

 

 سياستها و خط مشی ها

سياستها و خط مشی ها، نوع طرح های در حال اجرا که تعيين 
برای درک .  کننده تصميمات و اقدامات مکاتب هستند را مشخص می سازد

وع مهم است که دريابيم آيا متعلمين احساس می سياستها، اين موض
کنند که قوانين و مقررات در جهت محايت از رشد آا بوده و 
دربردارنده حميط آموزشی مطمئنی هستند يا نه؟ مسائلی از قبيل 
خوگرفنت با حميط مکتب، ظاهر فيزيکی مکتب و ريشخند شدن نيز موضوعاتی 

 . مهم تلقی می شوند

رفنت با مکتب بيشرت به مفهوم صميمی شدن با برای اطفال، خوگ
آا با هومشندی بيان کرده اند که چگونه . دوستان جديدشان است

دوستانشان به آا کمک کرده اند تا در اولين روز ورود به مکتب با 
برای طفل معلول اين موضوع بيشرت به افرادی که در . آن خو بگيرند

برای ديگر اطفال، اين موضوع . ودصنف نزديک وی می نشيند مربوط می ش
بيشرت به کمک مهصنفی ها در اجنام فعاليتهای ترسيمی يا نوشتاری مربوط 

 .می شود

وقتی من برای اولين بار " يکی از متعلمين اشاره کرده است که 
وارد اين مکتب شدم، آپا به من ياد داد که چگونه کتامب را با تار 

ابر اين خو گرفنت با حميط مکتب بن" بدوزم که صفحات آن جدا نشوند
برای بسياری از آنان يک پروسه يک ماهه خوشايند می باشد که طی آن 

 . متعلمين و معلمان در جهت ايجاد حِس بودن در اجتماع تالش می کنند

امکان دسرتسی، حضور فيزيکی و ساعات کاری مکتب سه موضوع عمده 
رند مکانی برای درس اطفال واقعا دوست دا.  اطفال استدر صحبت های

 .خواندن داشته باشند

من مکتب ام را دوست دارم، اگر ما مکتب نداشتيم، جمبور می "
شديم بيرون زير باران بنشينيم، ما می توانيم مهه در کنار هم در 

 ) ساله10کوم کوم، " (مکتب درس خبوانيم

 با وجود اين، بعضی متعلمين نسبت به تکه سختی که بايد روی آن
بنشينند، نور ناکافی، سرو صداهايی که موجب اختالل مترکز آا می 

برخی ديگر از مکان مکتب و ساعت کاری آن . شود، شکايت می کنند
 5بعنوان مثال، برای يک طفل دارای معلوليت جسمی شديد، . ناراضی اند

دقيقه فاصله از خانه تا مکتب، بسيار است، در حالی که برای ساير 
در مورد . قيقه پياده روی تا مکتب، زمان کوتاهی است د20اطفال 

.  بعد از چاشت باز بود5 تا 1ساعات کاری، مکتب توجنی معموال از ساعت 
 بعد 1 تا 9چرا که معلم مکتب درگير امتحانات بود و صنف ها ازساعت 

برخی از متعلمين اين . از چاشت توسط يک معلم جانشين برگزار می شد
را دوست دارند، در حاليکه برخی ديگر از آن رضايت تغيير ساعت کاری 

بعد از چاشت زمان مناسبرتی است "يکی از متعلمين می گويد . ندارند
 ".چرا که آپا می تواند از کاجل بيايد و به ما درس دهد

متعلمين با دلی پر، درباره جتاربشان از ريشخند شدن صحبت می 
ياست گذاری مکتب است چرا شوخی و ريشخند کردن بعد مهمی از س. کنند

با اين وجود حتی در مکتبی به اين . که عامل قابل کنرتلی می باشد
. اندازه،  باز هم ريشخند کردن خبش متداولی از زندگی اطفال می باشد

وقتی من انگليسی را منی فهمم، مهه اطفال مرا : " يکی از اطفال گفت
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در حاليکه مهصنفی ... انگليسی برای من سخت است . ريشخند می کنند
 ) ساله10شامايال، " ( هايم به من می خندند

مشاهدات نشان می دهند که اطفال معلول کالمی، وقتی سعی دارند 
در حبث گروهی متمرکز، . در صنف صحبت کنند، مورد متسخر قرار می گيرند

غير " ، "خر"متعلمين عنوان داشته اند که لغات و عباراتی نظير 
حتی برخی از . در بين متعلمين بکار می رود" قامح"،  و " طبيعی

متعلمين ريشخند کردن و توهين کردن در حين کار گروهی را گزارش 
بنابراين، تاکيد بر اين موضوع بسيار حائز امهيت است که . داده اند

مهه متعلمين بايد آنچنان احساس راحتی کنند که در موقع ريشخند شدن، 
 . ن بگذارندموضوع را با معلم خود در ميا

 

بعد . اگر کسی مرا ريشخند کند، من می توامن به آپا بگويم" 
آپا به کسی که مرا ريشخند می کند می گويد تو تنها خباطر اينکه 

چيزی را ميدانی، ديگران را ريشخند می کنی؟ ايا اين درست است؟ و 
بعد از آن، متعلمين، ديگر عبارهتای متسخر آميز را بر زبان منی 

 ) ساله12رونگون، "  ( .آورند

 مترين

 يادگيری است که -مترين کردن يکی از شيوه های ملموس درس دادن
حين مشاهده يک صنف به اين نکته پی برديم که . در صنف دنبال می شود

متعلمين در واقع به درس هايی که مستقيمًا پاسخگوی نيازهای شان 
م در شيوه حفظ آا بيشرت به راهنمايی معل. هستند، نيازی ندارند
 . کردن منت عالقمند هستند

اگر نتوامن چيزی را بفهمم، آپا آنرا بارها و بارها برای من " 
تکرار می کند و وقت بيشرتی به من اختصاص می دهد، ولی من بايد قبل 

 10شامايال، .  " (از اينکه به صفحه بعد بروم  متام صفحه را حفظ کنم
 )ساله 

بيشرتی می دهد تا بتوامن منت را حفظ آپا به من دوساعت وقت " 
 ) ساله8شلو، " (کنم و برايش بازگو کنم

در مکتب در يادگيری مطالب حفظ کردنی، از متعلمين بطور برابر 
از سوی ديگر کمک مهصنفان در . انتظار می رود و نه درمواد فهميدنی

اين مورد، در عمل مشاهده شده است و متعلمين مهگی از اينکه به 
 .  کمک می کنند خرسند بودندديگری

کوم کوم در رياضی به من کمک می . مهصنفی ام به من کمک می کند"
او مباحث را روی ختته برای من ترسيم می کند و به من می گويد . کند

 ) ساله10جويتای، ." (اين يک مثلث است، مثلث سه ضلع دارد

  

ا به ما وقتی آپ. من سرگروه هستم  و در اين باره مسئوليت دارم
درس زيادی ارائه می دهد و دوستان منی توانند مهه آن را بفهمند، من 

 ) ساله10کوم کوم، ."  (می توامن دوباره به آا درس را بازگو کنم

در . اطفال از حنوه استفاده از منابع موجود در مکتب راضی بودند
حبث گروهی متمرکز، متعلمين گفته اند از اينکه جمبور نبودند تا 

مهچنين آا گفته اند که از توزيع . نابع آموزشی خبرند، خوشحالندم
طفلی گزارش . عادالنه منابع آموزشی در آغاز سال حتصيلی راضی بودند

داده که هيچکدام از کتاهبای  درسی صنف سوم و کتابچه مشق در اختيار 
يک شخص بزرگسال، کتاب های او را به يک .  وی قرار نگرفته است
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توسط سيمون 
بيکر

ر داد و در نتيجه وی نتوانست بطور کامل کارهای صنفی و شاگرد ديگ
 .خانگی اش  را اجنام دهد

بنابراين . مکتب، برای هر طفلی جتربه ای شخصی حمسوب می گردد
بسيار مهم است تا صدا و خواسته های اطفال را به گوش مهه برسانيم و 

چيزی که جويتا . سعی کنيم نسبت به نيازهای آا حساس تر باشيم
خواهان آن است هنوز برای جامعه بنگالدش، آرزويی دور از دسرتس می 

اما کميته انکشاف روستايی بنگالدش و ديگر سازماای غير . باشد
دولتی، گامهای کوچکی در راستای دستيابی به اين اهداف برداشته 

اما اگر . ما هنوز راه بسيار طوالنی را در پيش رو داريم. اند
درک مناييم و به جتارب اطفال در شروع و ابتدای هر بتوانيم اطفال را 

برنامه ای امهيت بدهيم، می توانيم اطمينان يابيم که جنبش و جريان 
 . آموزش فراگير در مسير درستی  تداوم خواهد يافت

 

تاهيه حمبوب اخيرا حتصيالت ماسرتی خود را در رشته فلسفه در خام 
 کمربيج امتام منوده و بعنوان نپوهنتو/زمينه آموزش فراگير از دانشگاه

.  جنوب مشغول به فعاليت است-مربی انگليسی و آموزش در دانشگاه مشال
 : اين آدرس متاس بگيريداز طريقبا وی می توانيد 

net.cantab@05mahbub.t 

  : آدرس پستی زيريا با

37, Road,9, Sector 4, Uttara Model Town , Dhaka-1230,Bangladesh 
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            بنويسيد EENET Asiaچگونه برای 
   

 

اميدواريم که مقاالت موجود در اين مشاره و مشاره قبلی خربنامه 
آيا برای نوشنت و تقسيم جتارب خود در . مفيد و اميد خبش بوده باشد

 بسياری مورد فراگير منودن آموزش آماده ايد؟ می دانيم که افراد
 هستند ولی اغلب منی دانند EENETعالقمند به ارسال مقاالت خود به 

نوشنت مقاله خود را چگونه آغاز کنند يا نگرانند از ارسال مقاالت 
بنابراين برای شروع مقاله خود به نکات زير توجه . خود به ما

 :مناييد

  مقاله بنويسند؟EENET Asiaچه کسانی ميتوانند برای 

ما . ه خوانندگان خود را به نوشنت مقاله تشويق می کنيمما مه! مهه
واقعا از نويسندگانی که خود به طور مستقيم در مورد موضوع فراگير 

به عنوان معلم، والدين، متعلم، کارآموز جوان، يک (منودن آموزش 
جتربه داشته ) فعال، مسئول آموزش حملی يا کارمند موسسات غير دولتی

 .ما مقاله ارسال مناينداند می خواهيم برای 

 اگر قبال هرگز مقاله ای ننوشته ايد چه بايد بکنيد؟

 می EENET Asia. الزم نيست يک نويسنده حرفه ای باشيد! نگران نباشيد
 نوشته های خود تواند به مشا کمک کند تا نظرات خود را بسط دهيد و

 قابل چنانچه مقاله ای  روان کرديد که از نظر ما. يديرا ويرايش منا
چاپ نباشد، به مشا ايده هايی می دهيم و سواالتی طرح می کنيم تا در 

اگر از مشا خواستيم تا . مجع آوری معلومات مناسب به مشا کمک کنيم
مهه مقاالتی . اندکی بيشرت روی مقاله کار کنيد، ناراحت و منصرف نشويد

 .که به چاپ می رسند، بازنويسی و ويرايش می گردند

 ره انتشار مقاالت تصميم گيری می کند؟چه کسی دربا

EENET Asia تيمی از مقاله نويسان دارد که نويسندگان را محايت می ،
در هر مشاره از جمله مقاالتی را چاپ . منايند و به آا مشاوره می دهند

 :ميکنيم که

 .ده انداز کشورهايی هستند که قبال مقاله ای ارائه ندا •
ير پرداخته اند که قبال کمرتبه آا به جنبه هايی از آموزش فراگ •

 .توجه شده
 .نقطه نظرات اطفال و والدين را در بر دارند •
از شيوه های خمتلفی مهچون جدول و عکس برای بيان منظور خود  •

 .استفاده کرده اند
 در مورد چه موضوعاتی می توانيد بنويسيد؟

می توانيد درباره هر موضوع مرتبط با کيفيت و آموزش فراگير  •
 .بنويسيد

مشا را به نوشنت مقاالتی که توصيه های عملی ارائه ميدهند،  •
ما می خواهيم بدانيم چه کرده ايد، چه ياد . ترغيب می کنيم

گرفته ايد، و اين چه تاثيری بر آموزش اطفال در شرايط مشا 
 . داشته است

برای اينکه بدانيد چه نوع مقاالتی به چاپ می رسند به مشارات  •
 .توجه کنيدقبلی نشريه 

ما بويژه به مقاالتی درباره آموزش فراگير نيازمنديم که به  •
 :موارد زير مرتبط می باشند
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 )پناهندگان( شرايط غير منتظره و مهاجران -
 رشد اوليه در طفوليت -
 آموزش ليسه و مقاطع باالتر -
 و آموزش حرفوی) در طول زندگی(يادگيری دراز مدت  -
 )غير انتفاعی(مکاتب خصوصی  -
 غير رمسیآموزش  -

 مقاله بايد چقدر باشد؟

 لغت برای مقاله  دو 1200 لغت برای يک مقاله يک صفحه ای و 600
صفحه ای مناسب می باشد، چنانچه می خواهيد عکس و جدول به آن 

 .اضافه کنيد، مقاله را کوتاهرت کنيد

 

 مقاله خود را چطور بايد ارائه دهيد؟

 

 به ما 12 و با سايز WORDمقاله خود را در فايل حتت نرم افزار  -
 .ايميل کنيد

چنانچه به کمپيوتر يا ايميل دسرتسی نداريد، می توانيد آنرا تايپ  -
 : کنيد يا به صورت دست نويس به آدرس زير ارسال مناييد

  EENET ASIA, Jalan, Panglima Polim X No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan 12160, 
Indonesia   

ی توانيد مقاالت خود را به صورت کست يا خط بريل برای مشا مهچنين م -
 .ما ارسال مناييد

اما چنانچه . است که مقاالت به زبان انگليسی باشندمطلوب آن  -
مقاله خود را به زبان ديگری به غير از انگليسی برای ما روان 

 .کنيد، ما سعی می کنيم داوطلبی برای ترمجه مقاله مشا پيدا کنيم
ه باشيد که اسم کامل، آدرس پستی، مشاره تيلفون و به خاطر داشت -

ايميل خود را برای ما روان کنيد و در يک پاراگراف کوتاه درباره 
 .خود و اينکه که هستيد و چه کار می کنيد توضيح دهيد

 :ساير مشاوره ها

از حروف اختصاری، . از زبان ساده و مجالت کوتاه استفاده  مناييد -
 . نوشتاری بسيارعلمی استفاده نکنيدزبان شکسته، يا سبکهای

مقاله خود را با تيرتها يا عنوان ها خبش بندی منوده يا به  -
 .خبشهای کوچکرتی تقسيم مناييد

از نقل قول، مثال نقل قول از متعلمين، در مقاله های خود  -
 .استفاده مناييد

چنانچه در مقاله خود از کسی اسم می بريد ابتدا از او اجازه  -
 .نام او را در مقاله تغيير دهيدبگيريد يا 

چنانچه عکسی ضميمه مقاله خود می کنيد حتما اطمينان حاصل  -
عکاس به اين کار نيزمناييد که مهه افرادی که در عکس هستند و 

چنانچه طفلی در عکس وجود دارد از والدين او . رضايت دارند
 .اجازه بگيريد

 

 

 

 

 .منتظر دريافت مقاالت مشا هستيم
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 مکاتب در اندونزی شرقی در غيبت
 کيم هالتوز

به منظور درک هبرت موانع موجود در   بريتانياکميته جنات اطفال
برابر ثبت نام و مشارکت دائم در مکاتب، به اجنام يک پروژه حتقيق 

 مکتب و اجنمن در سه ولسوالی از يکی از واليات 22مشارکتی با 
 .اندونزی به نام نوسا تنگارا تيمور پرداخته است

اندونری به دليل اينکه دهها سال است که به آموزش ابتدائيه 
 70ميزان مشارکت در دهه . فراگير دست يافته است، شهرت فراوان دارد

، زمانی که دولت برنامه سريع سازندگی مکاتب را اجرا کرد، در 80و 
 .مهه جای دنيا مورد توجه قرار گرفت

 سال را ملزم می 15تا  7 قانون اندونزی، اطفال بين 1994از سال 
کرد تا در مکتب ثبت نام کنند و مدت  آموزش اجباری را سه سال 
افزايش داده بود تا سه سال حتصيل در مقطع ثانويه نيز بدان افزوده 

ثبت نام در دوران ثانويه تا % 96با ارائه اين قانون، دولت  . شود
نشان می ) 6/2005(ارقام رمسی اخير .  را هدف قرار داده بود2009سال 

از اطفال % 87: دهد که هنوز برای رسيدن به هدف فوق بايد تالش کرد
آا در سال سوم % 62 سال ثبت نام کرده اند اما فقط 15 تا 13بين 

 .مقطع ثانويه ثبت نام کرده اند

 ساله 13-15تفاوت بين ارقام نشان می دهد که تعدادی از اطفال 
نها اطفالی هستند که دير وارد اي.  هنوز در دوره ابتدائيه هستند

. مکتب شده اند يا يک يا دو سال را ناکام مانده و تکرار کرده اند
در اندونزی معمول است و فشار ) ناکام ماندن( تکرار يک سال تعليمی

 .زيادی را بر سيستم آموزشی حتميل می کند

. عامل اصلی ناکام ماندن متعلمين، غيبت و غيرحاضری است
بطور منظم صنوف را دنبال منی کنند بيشرت از درس عقب می متعلمينی که 

با وجود تاثيرات متعددی که غيبت متعلمين دارد، از اين . مانند
ولی غيبت مداوم . عامل به ندرت در گزارشات آماری نام برده می شود

 .و گسرتده، ارقام مربوط به ثبت نام موثر را بی معنی می کند

 برای فهم هبرت داليل عدم ثبت نام و  بريتانياکميته جنات اطفال
غيبت مداوم، پروژه حتقيق مشارکتی را در يکی از واليات اندونزی به 

شگفت آور نيست در کشوری به . نام نوسا تنگارا تيمور آغاز کرده است
بزرگی اندونزی با اقتصادی متنوع، ميزان مشارکت در مکاتب در مهه جا 

 واليتها "بين" واليتها بيش از "اخلد "يکسان نيست و حتی ممکن است در
چنانچه حبث کرديم مکاتب روستايی و دورافتاده .  تنوع داشته باشد

شرت و امکانات کمرتی روبرو برای جذب اطفال به مکتب با چالشهای بي
 هستند

 واليت نوسا تنگارا تيمور 

 نشان ميدهد که در نوسا 2005-6آمار و ارقام دولت بين ساهلای 
 13-15از اطفال % 77 ساله و 7-12از اطفال % 94ور تنها تنگارا تيم

ساله در مکاتب ثبت نام کرده اند، که اين ميزان پايين تر ازاوسط 
 . ملی هر دو گروه است

. نوسا تنگارا تيمور يکی از فقيرترين واليات اندونزی است
 بويژه در ی واليتساحاتمکاتب، معلمان و منابع آموزشی در بسياری از 

از .  دور افتاده، پاسخگوی نيازهای موجود منی باشنداها و ساحاتروست
 شروع کرده، دولت 2002آجنا که اندوزی برنامه مترکززدايی را از سال 

با اين وجود رياست های . مسئول فراهم کردن خدمات آموزشی شده است
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آموزشی ولسوالی واليت نوسا تنگارا تيمور به بودجه بندی دولت مرکزی 
 بسياری دارند، و اين بودجه برای پاسخگويی به نيازهای  وابستگی

 .آا کافی منی باشد

 

در سطح خانواده، ميزان درآمد خانواده های نوسا تنگارا تيمور 
اگرچه فيس اجباری مکاتب اخيرا در . يک سوم ميانگين ملی است

اندونزی از ميان برداشته شده، هزينه های جانبی مکتب از قبيل 
کتاب، محل و نقل، پول نان چاشت مهچنان باری است بر دوش يونيفورم، 

خانواده های مناطق فقير و مانعی است برای فرستادن  اطفال شان به 
 .مکتب

 : نتايج

مطالعه بر روی سه ولسوالی سومبا بارات دايا، کوپانگ و بلو 
سومبا بارات دايا به مراتب مشکالت عمده تری در . صورت گرفته است

 نشان می  SCUKمطالعه . نام و غيبت متعلمين داشته استزمينه ثبت 
از % 89در بلو، تنها % 95در کوپانگ و % 99دهد که در مقايسه با 

 در کل مقاطع مکتب ثبت نام سومبا بارات دايا ساله در 7-12اطفال 
 ساله نيز به 14 و 13 اطفال واين فاصله زمانی بيشرت شد . کرده اند

 . آا اضافه شدند

حتقيقی که در مکتبی .  الف در ميزان غيبت ها شديدتر نيز بوداخت
 صورت گرفت نشان می دهد که بطور متوسط يک سومبا بارات دايادر 

پنجم روزهای مکتب به دليل غيبت از دست ميرود، به عبارت ديگرمتوسط 
 غيرحاضر را 2008 تا می 2007 هفته بين جوالی 8 روز يا 48متعلمين، 
قايسه در کوپانگ، متعلمين به طور متوسط در مهان در م. بوده اند

 . روز را غايب بوده اند6تاريخ مشخص فقط 

اين ارقام چه چيزی را درباره مکاتب اين اجتماعات بيان ميکند؟  
از بسياری از جهات اجتماعات شبيه يکديگرند، مهه آا روستايی يا 

 درآمد نقدی مناطق دور افتاده هستند، آب و هوای مشاهبی دارند، و
با اين . مردمان آن بسيار پايين است، و ميزان ثروت آا مشابه است

وجود حاصل مطالعه ما بر روی والدين، و حبثهای گروهی متمرکز با 
والدين،معلمان و اطفال نکات مهمی در تفاوت مشارکت در مکاتب نشان 

با سوممی دهد که می توان به کمک آا عدم مشارکت اطفال در مکاتب 
 . را توضيح دادبارات دايا

 حذف/ داليل غيبت

 برای دستيابی به آب با مشکالت سومبا بارات داياوالدين در  •
عدم دسرتسی به آب بدان معنی است که . فراوانی مواجه هستند

فراهم کردن آب، کار بسيار وقت گيری است که اين کار اغلب در 
 . می گيردمناطق دور افتاده اندونزی بر عهده اطفال قرار 

 والدين، متعلمين و معلمان به اتفاق سومبا بارات دايافقط در  •
معلمان . آراء گفتند که اطفال به ندرت چای صبح می خورند

 معموال نيمه سير ولسوالیمشاهده می کردند که متعلمين اين 
، ولسوالی هادر ساير . بودند و منی توانستند مترکز داشته باشند

ند که اطفال قبل از رفنت به مکتب معموال والدين اذعان داشته ا
 .چيزی می خورند

نرخ باالی زاد و ولد در سومبا بارات دايا نشان می دهد که هر  •
، البسه طفل دارد که بايد خوراکه، 5.4خانواده به طور متوسط  

تعداد اطفال در ساير . و وسايل مکتب را برايشان فراهم کند
تعلمين بيان کرده اند که حتی م.  می باشد3.6 و 3.8 ولسوالی ها
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اگر معلمان نيز اجازه بدهند آا به دليل فشار مهساالن خود، 
 . دوست ندارند بدون يونيفرم به مکتب بروند

به دليل نرخ باالی زاد و ولد، مکاتب سومبا بارات دايا مملو از  •
مجعيت است و معلم تعليم ديده جهت مهراهی هدف مشارکت جهانی، کم 

 به 70 صنف، به ترتيب -معلم و متعلم-بت متوسط متعلمنس. دارند
.  به يک است که سه برابر ساحات واليتی می باشد64يک و 

بيشرتمتعلمين جمبورند به دليل کمبود معلم و فضای صنف ايستاده 
 . شوند و اغلب آا ترجيح می دهند که به خانه برگردند

لمين روی زمين کمبود ميز و چوکی تا حدی بود که بسياری از متع •
می نشستند در حاليکه ساير هم صنفی هايشان ميز و چوکی 

براساس گفته معلمان، مشکالت رفتاری زمانی بروز می . داشتند
 .کنند که مکتب منی تواند برابری را در موردمهه اجرا منايد

% 16از مادران و % 28به طور عمده در سومبا بارات دايا، تنها  •
در کوپانگ . ( ائيه يا باالتر داشته انداز پدران حتصيالت ابتد

 پدران حتصيالت ابتدائيه يا مقاطع باالتر را به 3/2 مادران و 4/3
چالش فعلی، از بين بردن چرخه نابرابری .) امتام رسانده اند

 . امتيازات بين نسلی می باشد
بازتاب باالترين سطح حمروميت آن است که معلمان و والدين سومبا  •

زارش می دهند که اطفال والدين خود را هنگام بارات دايا گ
خريد مهراهی می کنند، يا زمانی که والدينشان برای خريد، کار 
يا آب آوردن به بيرون رفته اند آا در خانه می مانند و از 

 . خواهر و برادر خردتر خود نگهداری می کنند
در هر سه ولسوالی اما بيشرت در سومبا بارات دايا که سنت بر  •

زندگی روزمره غالب است، اغلب اطفال برای شرکت کردن در مراسم 
 .سنتی خانوادگی يا گروهی از مکتب رفنت باز می مانند

حتی با وجود اينکه بسياری از والدين در ولسوالی کوپانگ بيان  •
کرده اند که اطفالشان برای رفنت به مکتب جمبورند بيشرت از 

نند، اما به نظر می رسد اطفال سومبا بارات دايا پياده روی ک
که فاصله تاثير چندانی بر ميزان حضور اطفال کوپانگ در صنوف 

با اين وجود مدت زمان پياده روی تا مکتب در ميزان . ندارد
غيبت اطفال سومبا بارات دايا در مکتب تاثير دارد، اطفالی که 

 طی کنند، روزهای بيشرتی غيبت می  راجمبورند راه طوالنی تری
 اينکه تاثير فاصله از مکتب در ساير ولسوالی ها مشهود .کردند

نبود نشان می دهد که حتی فواصل متوسط هم چنانچه با عوامل 
 . موجب شوندديگری بياميزند می توانند مانعی را 

 روز يا بيشرت در 41( بيشرت %) 58(در سومبا بارات دايا، پسران  •
بيشرت %) 29(خرتانغيبت می کنند و بالعکس د%)42(از دخرتان ) سال

در هر ).  غيبت0-20(از پسران متايل به حضور در صنف را دارند
حال جنسيت تاثير زيادی در  ساير ولسوالی ها ندارد و فقط 

 .زمانی که با ساير عوامل ترکيب می شوند معنی دار می شوند
•  

به عالوه مکاتب مهه اين ولسوالی ها، فرصتهايی برای مشارکت 
کتب، يا مباهات آا به پيشرفت فرزندانشان فراهم والدين در امور م

ارتباط معلمان و والدين در حداقل ممکن بوده، فاصله، . نياورده اند
فقدان زيربنای ارتباطی، سبک زندگی زراعتی و جدايی فرهنگی مکتب و 
دانش مبتنی بر مکتب از ساير جوانب زندگی روستا، اين ارتباط را 

 . دشوارتر کرده است

های مکتب والدين را ترغيب می کردند تا اطمينان حاصل کنند اجنمن
که فرزندانشان حتما به مکتب می روند اما تاثير مراجعه به خانه 

در بسياری از موارد والدين و . های آا بسيار کوتاه مدت بود
معلمان به سادگی ابراز می داشتند که طفل عالقه ای به مکتب رفنت 

پيش روی موسساتی که با مکاتب و اجنمنهای بنابراين، چالش . ندارد
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مکاتب مهکاری می کنند، اين است که دريابند چرا اطفال دوست ندارند 
به مکتب بروند، و سعی کنند تا جتربه سر صنف حاضر شودن را برای 

کميته جنات اطفال سعی دارد تا . اطفال معنادارتر و لذت خبش تر منايند
قی شرکت می کنند محايت منوده  تا راه مکاتبی را که در اين طرح حتقي

 .حلهايی برای غلبه بر اين موانع پيدا کنند

 ، بريتانياخامن کيم هالتوز، مشاور کميته جنات اطفال

Kym_holthouse@yahoo.com 

Save the Children UK, Educarion Unit, Jalan Pejatan Barat No. 8, Jakarta Selatan 12550, 
Indonesia 

 

             وزش چيست؟هدف آم
 حبث گروه متمرکز در زمينه آموزش فراگير بلوچستان

 IDP بلوچستان، پاکستان و ی اداره آموزش واليت2007در اواسط سال 
Norway مکتب ابتدائيه در درون و اطراف کويته را 4 آموزش فراگير در 

يکی . دو مکتب دخرتانه و دو مکتب پسرانه انتخاب شدند. آغاز کردند
اتب درروستای کوچکی در حاشيه کويته واقع شده است در حاليکه از مک

 .باقی آا در مرکز شهر هستند

چرا اطفال مان را به مکتب می "با طرح سواالتی از قبيل 
از " با آموزش به چه چيزی می خواهيم دست يابيم؟ " ، "فرستيم؟

حبث  مکتب خواسته شد تا درباره هدف آموزش به 4مديران و معلمان اين 
 :بپردازند و پاسخهايی که دريافت کردند به قرار زير بود

  کسب احرتام و شان برای ملت-ترويج احتاد و درک مردم .1
ايجاد آگاهی درباره حقوق و مسئوليتهای شهروندی در ميان اطفال  .2

 .و ايجاد احرتام به آزادی بيان و حقوق بشر در ميان نسل آينده
ی علمی، اجتماعی، احساسی و کمک به اطفال برای رشد تواناييها .3

 . هببود رفاه خود و ساير خانواده ها و اجتماعات-فيزيکی
ياری اطفال در اينکه انساای خوبی باشند و به اجتماع، کشور و  .4

 . بوجود آوردن شهروندانی روشنفکر–انسانيت خدمت کنند 
آماده کردن اطفال به صورتی که بتوانند با چالشهای زندگی با  .5

برو شوند و مهه سدها و موانع را از سر راه بردارند، و موفقيت رو
 .ديگران را هدايت منايند

متخصصين خوبی برای جامعه تربيت منايند  که در راه توسعه  .6
 .پاکستان قدم بردارند

. در شکل گيری شخصيت و اعتماد به نفس اطفال به آا کمک کند .7
 و باشند اطفالی تربيت کند که شهروندانی مطيع قانون و مسئول

 .متايز دهندهم توانند درست و اشتباه را از ب
 انضباط فردی، وقت شناسی، اتکاء به نفس و استقالل را در اطفال .8

 .ايجاد منايد

 .به اطفال کمک کند که زندگی سامل و بدون نقصی داشته باشند .8
آگاهی اطفال . اطفال را ياری کند تا مسلمانان خوبی باشند .9

اسالمی صحيح، و آگاهی اطفالی که زمينه های مسلمان درباره اصول 
 .رباره اصول دينی شان افزايش دهددينی ديگری دارند را د

 
معتقديم که با شيوه های )  مکتب4مديران و معلمان اين ( ما 

ارزيابی و برنامه های آموزشی که امروزه بکار می بريم منی توانيم 
 .به هدف اصلی آموزش دست يابيم
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اگير و مناسب حال طفل باعث می شود تا مکاتب اجرای آموزش فر
بتوانند پاسخگوی نيازهای فردی اطفال، خانواده ها و اجتماعات آا 

و نسل آينده پاکستان را طوری تربيت منايند که ملت ما را  باشند
اينکه مهه اطفال جدای از جنسيت، تواناييها، . تشکيل دهند

ز کيفيت آموزشی برخوردار ناتوانيها، و زمينه شان به يک اندازه ا
 باشند، بسيار حائز امهيت می باشد

تعليم و حبث گروه متمرکز در زمينه آموزش فراگير بلوچستان، رياست 
 ، کويتهتربيه

pakistan@idp-europe. org 

 

          ...حال آهنا به من احرتام می گذارند
   

من معلم مکتب ابتدائيه دولتی خير خانه در . اسم من کريمه است
من در دو سال گذشته در صنف های آموزش . کابل، افغانستان هستم

فراگير  برنامه وزارت معارف که توسط يونسکو و يونيسف محايت می شد، 
من در اين برنامه به عنوان مربی ارشد انتخاب شده . شرکت کرده ام

 معلم مکتب می 120هم اکنون در حال ارائه آموزش فراگير به. ام
صنف من است که مشکل شنوايی دارد و من می خواهم طفلی در . باشيم

 ساله 12او . اندکی درباره اين طفل که امسش حممد است با مشا صحبت کنم
او مکتب را دير شروع کرده، بنابراين فعال صنف دوم . و ناشنواست

وقتی حممد وارد صنف من شد به هيچ زبانی منی توانست با بقيه . است
نها چند اشاره خانوادگی ياد گرفته بود که ارتباط برقرار کند او ت

او سال پيش . آا نيز برای برقراری ارتباط با ديگران کافی نبودند
در ابتدا خانواده او مطمئن نبودند که می . به برنامه ما پيوست

آا نگران بودند که ممکن است . توان يک ناشنوا  را به مکتب  فرستاد
آا منی دانستند که او چطور . کنندساير اطفال او را آزار و اذيت 

می تواند حرفهای معلم را بفهمد در حاليکه منی شنود، بنابراين از 
اما تيم ما با خانواده او . فرستادن او به مکتب خودداری می کردند

او معتقد بود که . بويژه پدرش بسيار صحبت کرد تا آا را راضی کند
هدف : "او می گفت.  نداردعليمتپسرش قرار است خياط شود و نيازی به 

از فرستادن او به مکتب چيست؟ او چه چيزی می تواند ياد بگيرد؟ او 
من اصال درس . بايد مهارهتای شغلی بياموزد و مهين برای او کافی است

خنوانده ام و توانسته ام روزگار را سپری کنم، او هم مهينکار را 
 ."خواهد کرد

د که پسرش را به مکتب بفرستد پس از زمان درازی، او متقاعد ش
چون معتقد . ولی اصال منی خواست در هيچ صنف آموزشی والدين شرکت کند

بود خيلی پير است و اگر مهسرش در اين صنفها شرکت کند مايه خجالت 
من اجازه خنواهم داد که مهسرم در چنين : " او می گفت. او خواهد شد

هبرت . تم و ما فرصت نداريمصنفهايی شرکت کند، من هم بسيار گرفتار هس
با اين وجود پسر بزرگ او داوطلب ." است که فرزند ما به مکتب نرود

 در 7او در صنف . شد تا به جای والدينش به صنفهای آموزشی بيايد
. او با آمدن سر صنفها از برادرش محايت کرد. مهان مکتب درس می خواند

ر برقراری ارتباط با او به زودی عالقمند شد که شيوه های خمتلف ديگ
حاال او به راحتی با برادرش . برادرش و زبان اشارات را ياد بگيرد

او مهه اشارات  . صحبت می کند و او را  در درسهايش ياری می منايد
رمسی را منی داند ولی شيوه برقراری ارتباط با برادرش را ياد گرفته 

 .است

او از اينکه . سان بوددر ابتدا حممد از ساير اطفال و حميط جديد هرا
. از زبان اشارات استفاده می کرد و يا کمک می خواست خجالت زده بود
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 با او صحبت می کرد عصبانی می  و مسائل صحیاگر کسی درباره هبداشت
او از قوانين و روابط موجود در مکتب . شد و حرف آا را منی پذيرفت

ا اين حال او به ب. چيزی منی دانست و گاهی اوقات نافرمانی می کرد
او حاال اعتماد به نفس دارد و به يادگيری چيزهای . زودی ياد گرفت

حممد مهه کارهای خانگی ای را که معلمان به . جديد و خمتلف عالقمند است
او در مهه فعاليتهای مکتب شرکت می کند و . او می دهند، اجنام می دهد

ه مکتب می آيد، حتی حممد هر روز ب . ياد گرفته است راخواندن و نوشنت
زيرا معتقد است مکتب رفنت تنها راه تغيير . مواقعی که بيمار است

حاال من دوستانی دارم، در خانه و : " او می گويد. زندگی اش می باشد
حاال در خانه . صنف مسئوليتی دارم، چون بزرگ ترين متعلم صنف هستم
گرفته ام که به نقشی دارم و آا به من احرتام می گذارند، و من ياد 

با اينکه آا اشارات را منی دانند اما نظرشان . آا احرتام بگذارم
از اينکه ناشنوا هستم ناراحت نيستم و . درمورد من عوض شده است

اميدوارم مهه خانواده هايی که فرزند ناشنوا دارند در مورد فرزند 
توامن اميدوارم روزی ب. خود مثبت فکر کنند و او را محايت منايند

اکنون خانواده او  ."حتصيلم را به پايان برسامن و شغل خوبی پيدا کنم
بسيار خوشحال هستند و او را در هر کاری که اجنام می دهد تشويق می 

 .کنند

، خبش نصاب تعليمیمشا می توانيد با خامن کريمه از طريق وزارت معارف، 
 :آموزش فراگير در کابل متاس بگيريد

Parzeen_azimi@hotmail.com 
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توسط ودابياس 
کن

 

باال بردن ميزان مشارکت اطفال در واليات کوهستانی جنوب شرقی 
 هند

 واداهبايس کوندو

 زيادی  عدهطی ده سال اخير، موضوع مشارکت اطفال مورد توجه
 طرزالعمل حقوق 12اين توجه با افزايش امهيت ماده . قرار گرفته است

 به اطفالی که احزاب بايد: " اطفال به شرح زير امهيت بيشرتی يافت
توانايی ابراز نظرات خود را دارند، اين حق را بدهند که آزادانه 
نظرات شان را درباره مهه موضوعاتی که آا را متاثر می کند بيان 

نظرات اين اطفال بر اساس ميزان سن و بلوغ فکری آا، مورد . منايند
دالل می است خود 13نامه در ماده قن توافاي." توجه قرار خواهد گرفت

طفل بايد حق ابراز نظر داشته باشد، اين حق شامل آزادی  :" کند که
در جستجو، دريافت و هبره بردن از هر نوع معلومات صرف نظر از 

 و به صورت گفتاری،نوشتاری يا چاپی در قالب هنر، يا هر حمدوديت ها
 ."رسانه ای که طفل ترجيح می دهد، می باشد

 مورد حبث امروز می باشد، اما  اگرچه مشارکت اطفال موضوع
مشاهدات نشان می دهند که فرصت زيادی به اطفال برای ابراز نظرات 

اغلب به آا طوری آموزش . يا تصميم گيريهای مستقل داده منی شود
 و به طور مطلق کسب منی کنندداده می شود که توانايی تصميم گيری 

 . گيرندوالدين، معلمان يا اجتماع برای آا تصميم می 

يادبود (در اين اوضاع و احوال، گاندی امسيريتی و دارشان ساميتی
، يونيسف و احتاديه يادبود ملی کاسرتبا )ملی مهامتا گاندی در دهلی

طرح گاندی در واليت ُآسم، برای ترويج مشارکت اطفال و به  منظور 
 مربوط به حقوق اطفال در جنوب شرقی آسم، مقااليا و آروناشال مباحث

اين ابتکار عمل با باور به . رادش، برنامه ای آغاز کرده اندپ
اينکه اطفال می توانند در فرايند توسعه از قبيل آموزش، ايجاد صلح 

 .و مددکاری اجتماعی نقش عمده ای داشته باشند، به کار گرفته شد

برای شروع، برنامه مشارکت فراگير اطفال، در مکاتب معمولی و 
اميدواريم اين . آغاز به کار کرد) پرورشگاه(مرکز نگهداری اطفال 

ابتکار در ايجاد فرهنگی که در آن والدين به حرفهای اطفال گوش می 
کارگاه هايی . ، موثر باشدقائل شونددهند و برای عقيده آا ارزش 

داير شده اند که از طريق تعامل، حبث گروهی، آرامش، بازی، رسامی، 
ی دهند که چطور عقايد خود را ابراز کارتون و سرود به اطفال ياد م

در مرحله اول، موضوعاتی از قبيل حقوق اطفال، امهيت آموزش، . منايند
صلح و دوستی و پرهيز از خشونت به اطفال آموزش داده می شود تا آا 
را از حقوق و مسئوليت هايشان آگاه ساخته و ديد آا را گسرتده 

 .سازند
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 :نتايج مهم

ارائه داشنت تعامل با يکديگر، توانسته اند شيوه های اطفال با 
يادگيری موجود در مکاتب، و -پيشنهاد در جهت توسعه فرايند آموزش

مهچنين چگونگی ارتقاء آرامش در خانواده ها، مکاتب و اجتماعات را 
يکی ديگر از نتايج اين اقدام ابتکاری، شکل گيری شيشو . فرا گيرند
. در چندين ساحه روستايی آسم می باشد) جممع اطفال( ساماگام 

سوهباليکا باروا، متعلم مکتب جويتی باليکا، در تيوک، جورهات می 
ما از طريق تعامل چيزهای زيادی ياد گرفته ايم، و می : " گويد

توانيم نگرانی های خود درباره مسائل خمتلف اجتماعی را بيان مناييم 
ما در سطح . اجتماع باشيمو جزئی از فرايند تصميم گيری در مکتب و 

اجتماع حملی به ارتباط متقابل گسرتده تری نياز داريم تا بتوانيم 
آگاهی رسانی بيشرتی مناييم و اطفال بيشرتی را در اين پروسه فعال 

من و دوستان جديدم در مرکز نگهداری اطفال با اطفال در باغ . کنيم
ای اطفال ساحه را چايکاری جورهات صحبت می کنيم تا نظرات و نگرانيه

 .برجسته سازيم

به عنوان مثال . اطفال مهچنين بيشرت در اجتماع مشارکت می کنند
که توسط متعلمين مکاتب آغاز شده ( در يک کارگاه مشارکت اطفال 

اطفال و نوجوانان درخواست کردند تا شهرداری گواهاتی فضايی ) بود
وسرتها، رسامی ها و را در شهر در اختيار آا قرار دهد تا بتوانند پ

شعارهای مربوط به تبليغ آموزش دخرتان و ساير موضوعات اجتماعی را 
طبق گفته ديشا ياروما و ساندهيا نارزاری، . در آجنا نصب منايند

متعلمين صنف هشتم مکتب دولتی دهلی ، گواهاتی، توجه به مسائل 
 .اجتماعی به جذب اطفال داوطلب در فرايند مشارکت کمک می منايد

اطفال فعال در طرح ابتکاری مشارکت درخواست منودند که يک 
برنامه کاربردی از رسانه ای نشر شود تا آا بتوانند گزارشات 

پارتاپراتيم . انتقادی که از آن طريق پخش می شوند را متاشا کنند
از آجنا که ما به شدت حتت :" هازاريکا، متعلم صنف يازده می گويد

بنابراين درک نقش انتقادی رسانه بسيار حائز تاثير رسانه هستيم، 
با هبره گيری مناسب از رسانه می توان موضوعات . امهيت می باشد

او قصد دارد با کمک ." اجتماعی مربوط به آموزش را تبليغ منود
متعلمين ساير ساحات آسم اقدام به انتشار يک روزنامه منايد که به 

 . دازدنگرانيها و مسائل مربوط به اطفال بپر

فعاليتهای برنامه نشان می دهد که مشارکت اطفال، فرايند جتلی 
اطفال و مشارکت مداوم در تصميم گيری در سطوح خمتلف در حال پيشرفت 

بعالوه نياز به تشريک معلومات و گفتگوی بزرگساالن و اطفال . می باشد
مشارکت واقعی . درباره مسائل اجتماعی و آموزشی رو به افزايش است

اقدام .  متعلمين قدرت می دهد تا فرايند و نتيجه را رقم بزنندبه
يادبود ملی مهامتا گاندی در (ابتکاری  گاندی امسيريتی و دارشان مسيتی

، يونيسف و احتاديه يادبود ملی کاسرتبا گاندی در واليت ُآسم، می )دهلی
تواند پا فراتر د و اطفال را وارد جريان اصلی فرايند انکشاف 

با اين وجود ارتقاء . د و آا را از حق و حقوق خود آگاه سازدمناي
 دارای مشارکت واقعی  از طريق رويکرد فراگير سهيم کردن اطفال

 . ممتد و طوالنی می باشدی، فرايندزمينه های خمتلف

بنابراين برای اينکه بتوان مشارکت اطفال را خبش جدايی ناپذير 
 . آگاهانه ای نياز استفرايند آموزش  مکاتب منود به تالش

 آقای واداهبايس کوندو
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گاندی امسيريتی و دارشان ساميتی، مشا می توانيد با مدير برنامه 
 :آدرس زير با ايشان متاس داشته باشيد

 5 Tees January,Marg, New Delhi, India,  

 :يا با آدرس ايميل

vedabhyas@gmail.comgandhismriti@india.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوست يا دمشن؟ رابطه بين نقص شناسی و فراگير–نقص شناسی 

 آندريا  وگت

 من حتقيق اوليه ام را به عنوان خبشی از پروژه ماسرتی 2007در سال 
در لندن اجنام " امعه بين املللمطالعات مربوط به معلوليت ج"ام در 

دسرتسی اطفال معلول به حتصيل "موضوع پژوهش من عبارت بود از . دادم
با مترکز بر آسيای ميانه، احتاد مجاهير " در کشورهای در حال گذار

اين حتقيق شامل بررسی . شوروی سابق، و بويژه اينجا در تاجيکستان
 متمرکز با والدين، دقيق پيشينه حتقيق، مصاحبه و حبث های گروه

موضوع نقص شناسی يکی از خبش های اصلی . معلمان و مردم معلول بود
 .پيشينه حتقيق بود که در اين منطقه از امهيت ويژه ای برخوردار است

 آموزش من بعنوان متخصص در ازبکستان در2005 تا 1997از سال 
غلب در طی اين زمان، من ا.   مشغول به فعاليت بودمCBRفراگير و 

مردمی را می ديدم که موضوع نقص شناسی را مورد بررسی قرار داده 
. بودند و مهچون مسئوالن آموزش و رشد اطفال معلول به نظر می رسيدند

، معارف وزرایبيشرت کارکنان شاغل در مکاتب و موسسات خاصی که توسط 
 و پشتيبانی پس از شوروی سابق راه اندازی شدند، قبال در چارچوب صحت

نقص شناسی  يا آن چه که گاهی آموزش .  قص شناسی آموزش ديده بودندن
ترميمی می ناميم، چارچوب تربيتی است که نظام دسته بندی را برای 

اين چارچوب برخی موارد آموزش ناپذير . اطفال معلول ايجاد می منايد

چنانچه مايليد نظرات خود را به ما ارسال 
 کنيد 

 EENETيا مقاله ای ارائه دهيد، فقط با 
 .متاس بگيريد

 :به آدرس زير ايميل روان کنيد

asia@eenet.org.uk 

 

 : يا به آدرس زير نامه روان کنيد

EENET Asia 

Jalan Panglima Polim X No. 9 

Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan 12160 

Indonesia 
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را مشخص کرده و آا را به موسسات طبی و مراقبت های اجتماعی ارجاع 
اين امر، اين تصور معمول اما نادرست را برمی انگيزد که . ستداده ا

در نظام کمونيستی سابق، اکثريت اطفال معلول، در موسسات خاصی 
عليرغم توصيه های اکثر نقص شناسان، اين حتقيق . زندگی می کردند

نشان می دهد که در جوامع روستايی ، خبش عمده ای از اطفال بدون 
سی به خدمات حتصيلی يا توانبخشی با والدينشان دسرتسی يا با اندک دسرت

 . شان زندگی می کنند

برای اولين بار در ) 1896-1934(وگوتسکی، روانشناس روسی. اس.  ال
اين نظريه بر مبنای اين .  مفهوم نقص شناسی را مطرح منود1920دهه 

ايده  پايه ريزی شده است که انکشاف بشری  فرايندی است که در آن 
طی اين . حال ياد گيری جتربه هايش از حميط اجتماعی استطفل در 

فرايند، بزرگرتها و مهساالن طفل نقش مهمی در ارتباطات هدفمند و 
در آن زمان وگوتسکی استدالل می . راهنمايی مستمر او ايفا می منايند

کرد که نقص را نبايد به عنوان ناهنجاری تلقی منود بلکه بايد آن را 
اين نکته حاکی از آن است که وی در زمان .   کشاندبه بسرت اجتماعی

خودش، فوق العاده پيشرو بوده و ايده وی بطور شگفت انگيزی به 
 که توسط سازمان طبقه بندی بين املللی اعمالدستاوردهای اخير در 

هبداشت جهانی طراحی گرديده و شامل عوامل شخصی و حميطی است تا تشخيص 
 .های طبی

يک روش رشد طفل برای اطفالی که ناتوانی های نقص شناسی اساسا 
وگوتسکی با خبش عمده ای . ، می باشدخفيف تا متوسط در يادگيری دارند

از نظريه غربی  تست هبره هوشی به منظور ارزيابی و تعريف سطوح رشد 
آايی که (فرض بر آن است که عقب ماندگی در اطفال . شديدا خمالف است

ا در وظايف مبتنی بر ياری ديگران نشان می از خود پتانسيل زيادی ر
، ناشی از حميط اجتماعی، غفلتهای تربيتی، يا اختالالت ثانويه )دهند

نظير فلج مغزی بوده و اينطور تصور می شود که اگرطفل در حميط مناسب 
در نظريه رشد وگوتسکی، مثالی . آموزش ببيند، صحتش برگشت پذير است

با رويکرد مبتنی بر هبره هوشی، از يک که زياد نقل شده در خمالفت 
زده " عقب مانده ذهنی"دخرت دو زبانه تاتار است که قبال براو برچسب 

در حاليکه وگوتسکی ثابت می کند که بی هبره بودن وی از . شده بود
ارتباطات، به دليل دوزبانه بودن خانواده اش، وی را  دچار عقب 

 .ماندگی رشدی کرده بود

 حمکم است که ميزان فاصله نقص شناسانان امروزی اين مثال آنقدر
مهچون سرتاسر اروپای شرقی، . را با بنيانگذارانشان نشان می دهد

اطفال رومانيايی نيز به علت ارزيابی هايی که زبان مادری و فرهنگ 
 در موسسات ويژه منحصربه فرد دوزبانه شان را مورد غفلت قرار داده،

 . کنندتوانبخشی معلولين زندگی می 

بر مبنای اين ارزيابی ها، نقص شناسی درصدد ايجاد حميط آموزشی 
مدهلای آموزشی تعاملی، غلبه بر : متمايز از طرق خمتلف است، از مجله

. اختالل تا سر حد امکان و ياری رساندن به طفل در اجنام برنامه درسی
ايی در شناس" رويکرد مثبت متمايز"وگوتسکی  متام مربيان را به داشنت 

 . توانايی ها و نه ناتوانی های اطفال فرا می خواند

درمقابل ريشه ها و ايده های آغازين پيش برنده، جتربه  حاصله 
از کار در اروپای شرقی يا در احتاديه کشورهای مستقل مشرتک املنافع 

 جتربه اش را از نقص  )Ainscow(آينسکو . برای ما بيشرت منفی بوده است
نقص شناسی مهواره با آموزش : " نگونه بيان می کندشناسی امروزی اي

واضح . اطفال ناتوان در مکاتب خاص و جدا از ديگر اطفال مرتبط است
است که اين مکاتب بويژه وقتی در شکل موسسات مسکونی با مقياس 

 وجود دارند، ظاهر می منطقهوسيع، به گونه ای که در برخی قسمتهای 
 ."  عی را برمنی انگيزدشوند، هيچگونه سازگاری اجتما
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ديگر حمققان دريافتند که نقص شناسان با شيوه های جديد يا حتی 
در صربستان، نقص شناسان . در نظر گرفنت سازگاری يا مشول خمالف بودند

. خود را تنها افراد ذی صالح در آموزش اطفال معلول می پنداشتند
با هر تغييری  بلگراد پوهنتون/ نقص شناسی واقع در دانشگاهفاکولته

برخی با نقص شناسان امروزی . در راستای آموزشهای فراگير خمالف بود
موافقند در اين مورد که جريان غالب در به هدف رساندن اطفال معلول 
موفق نبوده و در نتيجه با اينکه وگوتسکی آموزش ويژه را بعنوان 

 قرار  تعديل شده مورد نقدنصاب تعليمیترکيبی از انتظارات حداقل و 
داده بود، فراخواندن او به يک حميط متمايز و به کارگيری روش های 

 .خاص منی تواند در شرايط يک صنف حتقق يابد

 

من با ارزيابی او موافق نيستم و بر اين باورم که اگر بنياد 
آموزش طفل ، خواهيم ديد که آموزش فراگير را مورد مطالعه قرار دهيم

رکت و دستيابی به مهه اطفال، با ايده حمور، کنار زدن حصارهای مشا
من مايلم تا مهکارامن را از اطراف .  اصلی وگوتسکی سازگار هستند

جهان دعوت کنم که در اين حبث و گفتگو به ما بپيوندند تا  دريابيم 
چگونه ايده های اصلی وگوتسکی عامل شتاب دهنده آموزش فراگير و طفل 

. قل مشرتک املنافع خواهد بودحمور در اروپای شرقی و کشورهای مست
چنانچه دولتهای کشورهای در حال گذار بطور جدی تعهداتی در زمينه 
سياستهای بين املللی را بپذيرند، الجرم بايد از ميراث شان آگاهی 
يابند و اينکه چطور فرهنگ و دانش شان می تواند به جای نزاع به 

تواند توجه به نقش اين هدف می . حتکيم يک هدف بين املللی بياجنامد
. و اجنام چنين آموزشی باشد" آموزش برای مهه"مثبت نقص شناسی در 

فراگير بودن می تواند مثالی از حتقق حملی اهداف بين املللی حمسوب 
 . شود

دسرتسی به آموزش برای اطفال : نتايج اصلی حتقيق به اين شرح اند
 هر اجتماعی معلول در کشورهای در حال گذار مستلزم توجه به بسرت

توسعه فراگير : راه حلها نيازمند رويکرد رديابی دوگانه است. است
اجتماعی، به معنی رفع مشکالت ضمنی فقر و نگرشها؛ و برنامه های خاص 

اما کليد . معلوليت که مکتب های تابع اين جريان را فراگير می سازد
 راه حل اين موفقيت، فراگير ساخنت چارچوب فعلی نقص شناسان در يافنت

 .  های مبتنی بر نقص شناسی است

، با او می توانيد با اين آدرس  ) Andrea Vogt(خامن آندريا وگت 
 : متاس بگيريد

org.opmercytj@avogt 

: ، سرک لويک شرالی، دوشنبه، کود پستی3مشاره :  يا از طريق پست
 ، تاجيکستان734003
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    آموزش فراگير، نياز زمان حاضر 
 

 Kanchana Narasimhanکانچانا ماراسيمهان 

) گورکول( آموزش در هند از طريق نظام مرشدی در زماای قديم،
در خانه اش، متعلمين را ) معلم(مرشد . به ديگران منتقل می گرديد

به تدريج . بصورت شفاهی آموزش می داد و شاگرد نزد مرشدش می ماند
و بانی اين . ن نظام تا نظام آموزش رمسی کنونی تکامل پيدا کرداي

 .بودند  هابريتانيايیتغيير 

، مبلغين مذهبی بسياری به هند آمده و مکاتب بريتانياطی سلطه 
 ) Anni Sharp(خامن آنی . خاصی را برای آموزش افراد معلول بنا ادند

 ) Amritsar( ريتسر  اولين مکتب را برای نابينايان در آم1887در سال 
، آن 1903در سال ) Dehradun( بعد ازانتقال به دهرادون . تاسيس منود

سازماای . مکتب تبديل به بنای يادبود نابينايان شارپ گرديد
غيردولتی عهده دار اقداماتی در جهت آموزش انتقال آموزش های حرفوی  

 . به افراد دارای اختالل بينايی گرديدند

رشناسان آموزشی که خود نابينا بودند، اقداماتی را معروفرتين کا
در راستای آموزش افراد دارای اختالل بينايی درشکل معمول مکتب، 

تالش جدی آا در معرفی آموزش يکپارچه در کشور به .  اجنام دادند
اجنمن .  فراگير کمک منودتقويت آموزشاين اقدامات به . نتيجه رسيد

جمموعه، آموزش و توانبخشی افراد معلول را توانبخشی هند در راس اين 
مورد بررسی قرار داده و برای تربيت  و آماده سازی معلمان، دوره 

 .های آموزشی  را آغاز منوده است

طرح ) Salamanca(  ساالمانکا 1994مفهوم آموزش فراگير با بيانيه 
بسياری از معلمان نظام آموزشی معمول فکر می کنند که آموزش . گرديد

آا فاقد آمادگی الزم برای .  فراگير نام ديگر مهان آموزش خاص است
اين . کار با اطفال معلول يا اطفال ديگر گروه های حاشيه ای  هستند

 حمدود کرده بودند که  آن قدرامر بدان علت  است که آا خود را
 .غافل ماندند) فراگير بودن(ازمواجهه و درک کارايی فرآيند مشول 

معلمان و ساير مسئوالن آموزشی  می بايد درک کنند اين چيزی که 
است که مهه اطفال خواه معلول، خواه سامل  حق آموزش در مکتبی به 

برای اين منظوراطفال به آموزشهايی . انتخاب خودشان را دارند
درزمينه درک نيازهای خاص يادگيری شان و فراهم منودن مکاتب معمولی 

زير به درک اين موضوع هستند که بايد مسئوالن ناگ.  نياز دارند
معلمان به . معلمان شاغل در حميطهای آموزشی فراگير را محايت کنند

انطباق روشها و شيوه های تربيتی خود با آنچه مناسب حال مهه 
آا مهچنين بايد روش های متفاوت . متعلمين است، ناگزير می باشند

رت با تغييرات مناسب  را بدانند و بنا بر ضرونصاب تعليمیاصالح 
اين امر کل فرايند آموزش فراگير را به حترک وا می . مهراه باشند

 .دارد و کيفيت آموزشی را برای متام اطفال هببود می خبشد
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 آشنايی من با آموزش

با نگاهی به گذشته، به روزهای مکتب و کاجلم، با موارد مبهمی 
من و . نظام آموزشی بوده استمواجه می شوم که ناشی از نارسائی های 

برادر کوچکرتم هر دو اختالل بينايی داشتيم و در مکتب معمولی حتصيل 
نگاه دوستان و معلمامنان در مکتب و کاجل به ما حاکی از . می کرديم

اين موضوع . نوعی بی اعتمادی و ترديد نسبت به قابليتهای ما بود
شته جغرافيه را دنبال بيشرت به اين خاطر بوده که من برای حتصيل، ر
بايد خاطرنشان کنم که . کردم و برادرم رشته اقتصاد را انتخاب کرد

برادرم نسبت به من در وضعيت هبرتی قرار داشت و از طرف معلمانش محايت 
 . بيشرتی می شد

برای من خيلی سخت بود چرا که من جغرافيه را بعنوان رشته 
  عالقهکتب به اين مضمونمن از زمان م. انتخابی ام دنبال می کردم

من شهامت و . داشتم و اين امر در زندگی من مهچون عامل حمرکی بود
متايل قوی داشتم که امور را به شکلی متفاوت و نه به شيوه معمول 

 .   اجنام دهم

وقتی ميزان بينايی من . موانع بسياری در امور حتصيلی ام بود
 چيزهايی که روی ختته نوشته  می شد، برای ياد داشت کردن3کمرت از منره 

معلمها توجهی به اين تغيير رفتار . شده بود، به آن نزديکرت می شدم
من منی توامن اين بی تفاوتی از جانب آا را نتيجه . من نداشتند

 . فقدان آموزش يا جتربه يا آموزش تنها تلقی کنم

اين تغيير ناگهانی در رفتار من اولين بار توسط  مادرم مورد 
 زمانی که او مشاهده کرد که من کتاب را به چشمامن ؛جه قرار گرفتتو

ديری نگذشت .  نزديکرت می کنم و منی توامن کلمات را روی خط  بنويسم
( که معاينات طبی اين موضوع را تاييد کرد که من لکه زرد فاسدی 

Macular Degeneration ( و دوکتور گفت که من به تدريج  در چشمامن دارم 
سراجنام در شانکارا نرتاليا . يی ام را از دست خواهم دادبينا

)Shankara Netralaya (  واقع در  چنای هند)Chennaie- India (  به من عينک
دوکتور به والدينم گوشزد کرد مبادا حتصيلم را . ذره بينی جتويز کرد

والدينم توصيه دوکتور را جدی گرفتند و با اين توهم . ادامه ندهم
کردند که اگر طفل دارای بينايی ضعيف از بينايی اش استفاده مقابله 

 . کند موجب وخيمرت شدن آن می شود

آا، بدون داشنت هيچ آموزشی در زمينه اداره کردن طفل دارای 
آا با صدای بلند . اختالل بينايی، مرا در طول فعاليتم محايت کردند

ی نامهسان  برايم می خوانند و تصاوير را بزرگرت و با ترکيب رنگها
آنچه را که  ) hit and trail( آا با آزمايش و خطا . ترسيم می کردند

 اين انطباق ها  .موثر بود ياد گرفتند و صرفا آن را دنبال کردند
گواهی است بر متايل قوی به تشويق و فراهم منودن شرايط مناسب حتصيل 

ستند چنين کاری من در شگفتم که چطور معلمامن نتوان.  برای طفل شان
 را اجنام دهند؟

بيشرت . مشکل اصلی زمانی آغاز شد که من در مکتب و کاجل بودم
در . معلمامن علی اخلصوص  معلم جغرافيه به قابليتهای من شک داشتند

حالی که والدينم  تعامل و گفتگو با آا را شروع کرده بودند و 
 چطور تغييرات و معلوماتشان را در اختيار آا می گذاشتند که مثال

تا اينکه من به تدريج از طرف . اصالحات اندک، می تواند مرا کمک کند
بزودی آا . معلمان ساينس، زبان انگليسی و تاريخ در مکتب محايت شدم

اين معلمان نيز آموزش . مرا بعنوان الگوی ديگر متعلمين قرار دادند
ان مرا تشخيص ويژه من را نديده بودند اما بتدريج قابليتهای پنه

آا دانستند که من می توامن رشته ام را ادامه دهم، هر چند . دادند
 . که کار سختی است ولی غير ممکن نيست
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 ثابت 6الزم به ذکر است که بينايی من و برادرم بعد  از مشاره 
ماند و اين موضوع، خود نيزما را قادر می ساخت تا حوزه های مورد 

من فکر می کنم که جغرافيه برای هرکسی که . عالقه مان را دنبال کنيم
به آن عالقه داشته باشد و در مورد ويژگی ها و فرايندهای آن کمی 

برخالف نظرات رايج، . ذهنيت داشته باشد، به راحتی قابل فهم است
اما اين امر ! مطالعه اين رشته برای فرد با بينايی ضعيف ممکن است

او به نقشه ها و تصاوير بزرگ . مستلزم محايت والدين و معلمان است
دراستفاده . شده نياز داد تا بتواند جزئيات جغرافيايی را درک کند

ازرنگهای نامهسان بايد مالحظاتی را درنظر گرفت و نبايد جزئيات 
بايد مطالب آموزشی با حروف بزرگرتی . زيادی را در يک نقشه گنجاند

ها و تغييرات کوچک و اينها، روش. چاپ شوند تا قابل  خواندن باشند
 .ساده ای هستند که فراگير بودن آموزش را هببود می خبشد

من اعتقاد دارم که متام معلمان در مکتب و کاجل نيازمند دوره 
های آموزشی هستند که طی آن با انواع گروه های اطفال و نه فقط  با 

اين آموزشها معلمان را قادرمی سازد تا . متعلمين معلول کار کنند
ين نکته را درک کنند که هر طفلی منحصربه فرد بوده و قابليتهايی ا

دارد که جمموعا وی را به گونه ای مناسب در حتقق نيازهايش ياری می 
 . رساند

باور من بر اين است که آموزش فراگير عمال پاسخگوی طيف گسرتده 
ای از تفاوهتای فردی ناشی از تنوع جسمی، اقتصادی، اجتماعی، 

فراگير بودن تنها يک روش تفکر و . احساسی و قومی می باشدفرهنگی، 
و مستلزم انديشه شخص در اين  باب است که چگونه . تنها يک نگرش است

می توان مهارهتای ارتباطی و تربيتی را با برآورده ساخنت نيازهای 
" خواسنت توانسنت است"براستی بايد گفت که .  خاص ديگران سازگار کنيم

 "!، دل شير دارندمردم شجاع"و 

 راه درازاست و طاقت فرسا،

  اما آن دور دستها

 سايه درختی را نظاره می کنم 

 و می دامن  که درآن جا حضور دارد 

 . و به انتظار من نشسته است

  شان پاس محايتهای بی دريغ والدين و معلمامن بهاين خطوط را به
 .تقديم می کنم

 

در حال حاضردر آديتی ) Kanchana Narasimhan( کانچانا ماراسيمهان خامن 
ماهاويديااليا، دانشگاه دهلی به عنوان مربی جغرافيه مشغول به کار 

 : هستند و می توانيد با آدرس زير با ايشان متاس بگيريد

com.rediffmail@kanchanadel 

 :آدرس پستی

 ، هند110054: اای مال، جاده مال، دهلی، کد پستی، آپارمت122مشاره 
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 معيارهای مسلکی معلمان در افزايش کيفيت و برابری آموزش

 هيئت حتريری

در کشورهای خمتلف آسيايی به منظور ايجاد معيارهايی برای 
. معلمان با هدف ارتقا کلی کيفيت آموزش، اقداماتی در حال اجنام است

ن عامالن تغيير می شناسد، چرا که رفتار، اين امر معلمان را بعنوا
روش و نگرش آا می تواند توانايی اطفال را در امر يادگيری افزايش 

از اينرو سرمايه گذاری بر مهارهتای . داده و يا مانع از آن گردد
معلمان امری ضروری حمسوب می گردد؛ ضمن مترکز بر اينکه چگونه معلمان 

ی ايجاد کنند که در آن متعلمين نه می توانند فضای آموزشی مناسب
فقط درامتحانات قبول شوند، بلکه معلم، الگوی ارزشها بوده و 
مشارکت و حضور مهه متعلمين را مد نظر قرار دهند، و در عين حال، 
ضمن انتقاد از ديدگاه های کليشه ای، احرتام به تنوع را ترويج 

ره می برند يا نه، اينکه اطفال در مکتب می مانند و از آن هب. منايند
بنابر اين آموزش معلم . بستگی دارد به آنچه که در مکتب روی می دهد

می بايد به نوبه خود با تغيير معلمان به مست متخصصان فکوری صورت 
 .پذيرد که قادرو متمايل هستند که در مورد اعمال خود فکرکنند

 معيارهای کيفيت

است که چه ارزشها، در ايجاد معيارها، اين موضوع حايز امهيت 
از . مهارهتا، برداشت و دانشی می بايد بعنوان آموزش مسلکی تلقی شود

اينرو درگير کردن معلمان در ايجاد و تاييد اين معيارها بسيار مهم 
معيارها کمک می کنند تا از معلمان قدردانی شود، . می باشد

و راهنمايی هايی در زمينه پيشرفت کاری ارائه می دهند، آموزش 
يادگيری را در سطح مکتب ارتقا می خبشند و ميزان مسئوليت و 

 آموزشی،  هایمعيارها درنظام. پاسخگويی معلمان را افزايش می دهند
مالک سنجش، گزينش، ارائه اعتبار، ارتقا، پيشرفت کاری ومحايت از 

 نظارت بر شاخص های معيارهای مسلکی و کاری  در.معلمان می باشند
 مورد ارزيابی قرار عملکرد و مهچنين دانش معلمانمعلمان می بايد 

 گيرد

 نمنونه هايی از معيارهای معلما

در راستای اهداف اين مقاله .  معيار دارند14 تا 9بيشرت کشورها 
منونه هايی از معيارها و شاخص ها را در زير آورده ايم که از 

 .کشورهای خمتلف گردآوری شده است

 حمتوای دانش: 1معيار

لم مفاهيم اصلی، روشهایآيا مع
مورد نياز و ساختارارائه موضوعی
درس را فهميده است و آيا می
داند که چگونه جتارب يادگيری
معناداری را برای متعلمين خمتلف
ايجاد منايد ضمن اينکه اين جتارب
با پيشرفتهای نظريه های آموزشی

 . مرتبط باشد

 او دانش خود را از آخرين1.1
ظريه های آموزشی وپيشرفتها در ن

نی برمبتموضوعات تربيتی خاص 
 .حتقيقات نشان می دهد

نصاب او دانش خود را از 2.1
 مورد نياز در مکتب  نشانتعليمی

 می دهد 
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 طرز بيان آموزشی: 2معيار

 اسرتاتژيهای در رابطه بامعلم
 اختيار دانشی درآموزشی خمتلف

دارد و آا را به منظورتشويق
 رشد تفکر انتقادی، حلدانش در

مسئله، مهارهتای يادگرفتنی مبتنی
بر دانش و نظم، تنوع دانش

نصابآموزشی، اجتماع و اهداف 
 . آموزشی بکار می گيردتعليمی

 او می داند که چگونه يادگيری2.1
متعلمين را با ويژگی های متنوع
يادگيری از طريق استفاده از
مواد آموزشی، منابع فنی، انسانی

 .رتقا خبشدا

 او نقش خود را در طول2.2
 يادگيری به-روندهای آموزش

عنوان مربی، تسهيل کننده،
مشاور، يا خماطب با توجه به
وضعيتها و حمتوای آن تغيير می
دهد و در صدد تربيت و برآورده

 .ساخنت نيازهای متعلمين است

 او دانش و فهم خود را از2.3
فرايند فراگيری زبان دوم و

اتژی هايی برای پشتيبانی ازاسرت
يادگيری متعلمين دارای زبان

 . مادری متفاوت، نشان می دهد

 

 سلوک کاری و شخصی و رشد آن: 3معيار

معلم بطور مداوم به اين که
چگونه انتخاهبا و اعمالش بر
متعلمين اثر می گذارد، می
انديشد و آن را مورد ارزيابی
قرار می دهد و فعاالنه فرصتهايی
را برای رشد کاری و شغلی اش می

 . جويد

 او برای فرهنگ، دين، جنسيت و3.1
متايالت جنسی متعلمين و خانواده

 هايشان احرتام قائل است

 او از اظهاربررسی صنف درس،3.2
معلومات درباره متعلمين، دانش
تربيتی و حتقيق به عنوان منابعی
برای بازتابی فعال، ارزيابی و

 .د هبره می گيرداصالح اعمال خو

 

 آموزش و پيشرفت: 4معيار

معلم می فهمد که چگونه افراد
رشد و پيشرفت می کنند و ياد می

او برای پيشرفت فکری،. گيرند
اجتماعی و شخصی فرصتهای يادگيری

 .را فراهم می سازد

 او دانش خود از الگوها،4.1
نيازها و اسرتاتژی های يادگيری

نيازهایرا در آموزش متعلمين با 
 .متفاوتشان نشان می دهد

 او اصول و اسرتاتژی های4.2
مديريت موثرصنف را درک می کند،
در حالی که قواعد و سياستهای

 .رمسی را به خاطر می سپارد

 او از معلومات خانواده،4.3
فرهنگ واجتماعات متعلمين برای
مرتبط ساخنت آموزش به جتارب و
آموخته های قبلی متعلمين
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 .ده می کنداستفا

 او مفاهيم و اصول را بنا به4.4
پيچيدگی سطحشان به متعلمين
معرفی می کند طوری که برای آا
در هر سطحی از رشد که قرار

 .دارند، معنادار باشد

 

 مهارهتای ارتباطی: 5معيار

معلم از دانش عملی، نوشتاری،
کالمی، غير کالمی و تکنيکهای
ازارتباطی هبره می گيرد تا ابر

وجود، تشريک مساعی و تعامالت
 .مهدالنه را در صنف بپروراند

 او نظريه های ارتباطات،5.1
پيشرفت زبان را می داند و بر
. نقش زبان در يادگيری  واقف است

 او از تکنيکهای موثرپرس و جو5.2
استفاده می کند و به شيوه های
خمتلف برای اهداف آموزشی متعلمين

 .اردرا به حبث وا می د

 او مهارهتای تسهيل گروهی، رفع5.3
منازعه و يادگيری موثر را به

 .کار می گيرد

  

  موثر(feedback)ارزيابی، نظارت و ارائه بازجواب : 6معيار

معلم طيف وسيعی از اسرتاتژهای
 را بهارزيابی پيشرفت و تلخيصی

منايش می گذارد و از آا به
منظور نتايج پيشرفت مداوم فکری،

جتماعی، جسمی و عاطفی متعلمينا
 استفاده می کند 

 او اهداف، ويژگی ها و6.1
(حمدوديتهای انواع خمتلف ارزيابی 

مثال ارزيابی پيشرفت؛ تلخيصی،
ارزيابی های  معترب و مبتنی بر

. را درک می کند) برنامه آموزشی 

 او درک  می کند که چگونه6.2
نتايج ارزيابی را در رويکردهای

يادگيری انعکاس داده و-شیآموز
 .آن ها را تغيير دهد

 او شيوه های نظارت بر پيشرفت6.3
متعلمينی که مشکل يادگيری يا
مشکل ناتوانی جزيی يا متوسط

 .دارند، را می داند

 

 روابط گروهی: 7معيار

 معلم فهم خود را از نقش اجتماع
در آموزش را نشان می دهد و

لدينروابط گروهی با مهکاران، وا
و سرپرستان و اجتماع را به
منظور پشنيبانی ازيادگيری و

 .رفاه متعلم حفظ می کند

 او امتيازات و موانع و7.1
تکنيکهای درگير شدن در روابط

 .والدين را می فهمد/ خانوادگی 

 او در فرايند تصميم گيری7.2
مشرتک و حل مسئله و منازعه با
متخصص ديگری به منظور حصول
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 موفقيت متعلم مشارکت می کند 

 

   مهکاری بين سازمان ها در آموزش اطفال معلول در کامبوج

 ويشرتا کونگ و کايا کاليانپور

آموزش فراگير، خنستين بار منحيث يک رهنمای بين املللی به منظور 
تامين خدمات آموزشی به اطفال ضعيف و ناتوان، در کنفرانس جهانی 

در .  مطرح گرديد1994ساملانکا در مورد نيازهای آموزشی خاص در سال 
، مناظره جهانی آموزش در داکار سنگال، به منظور حتقق هدف 2000سال 

در واقع هدف اين بود . ، تشکيل گرديد2015تا سال " آموزش برای مهه"
گروه هايی که بر اساس سنت حمروم بوده و در حاشيه قرار داشته تا مهه 

اند، نظير دخرتان، اطفال فقير، اقليتهای قومی و اطفال معلول، از 
در مهان سال، بانک جهانی . آموزش در مکاتب معمولی برخوردار شوند

استدالل منود که معلوليت هم علت و هم معلول فقر است و نبايد از هيچ  
در مهين راستا، کامبوج تامين آموزش .  کاهش فقر کوتاهی منودتالشی جهت

 .فراگير برای اطفال ضعيف و ناتوان را آغاز منود

، سازماای غير دولتی نظير کروزرمتی،  مکتب الوال و مکتب 1992از سال 
مهه اين . ربيت، آموزش اطفال معلول را در مکاتب خاص شروع کردند

قع شده اند که در آن موسسه کروزر متی مکاتب در منطقه فنوم پنه وا
فعاليت خود را بر اطفال دارای اختالل بينايی و شنوايی متمرکز کرد 

مکتب . و برای هر کدام از اين گروهها، مکتب ويژه ای احداث منود
. الوال فعاليت خود را بر اطفال دارای نقص حرکتی متمرکز منوده است

ف نيازهای اطفال حمروم از در حاليکه مکتب ربيت توان خود را صر
آموزش يا يتيمانی کرده که دارای ضعف و نقص هوشی متوسط تا شديد 

. بوده و به دليل اين نقصشان پذيرفته نشدند و به نوعی مطرود هستند
نظارت و اگر چه وزارختانه بر اين برنامه ها نظارت دارد ولی ميزان 

 . حداقل بوده است درگيرشدنش در امور بصورت

رمسا بعنوان يک سازمان  ) DAC( ، شورای امور معلوليت 1998ال در س
اين شورا .مشورتی در ارتباط با مسائل مرتبط با معلوليت تاسيس گردد

منحيث واحدی شبه مستقل به منظور تامين نيازهای مشورتی دولت و 
ديگر سازماای غير دولتی ذيربط، از طريق يک حکم دولتی توسط وزارت 

شورای امور . ، توان خبشی ساملندان و جوانان، بوجود آمدامور اجتماعی
معلوليت، از آموزش فراگير بعنوان مناسب ترين و موثرترين آموزش 
اطفال معلول محايت کرد و جهت پيشربد اين مسئله مهکاری نزديکی را با 

 MOEYS (وزارت معارف، ورزش و جوانان  ) PED( اداره آموزش ابتدائی 
 . مور آغاز کردجهت مهاهنگی ا) 

در سال  ) CDPO( گزارش منتشر نشده ای توسط سازمان معلولين کامبوج 
، نشان دهنده آن است که مانع اصلی دسرتسی اطفال معلول به تعليم 1997

بر مبنای اين . و تربيه، در واقع کمبود معلمان تعليم ديده بود
کاران يافته، و ديگر معلومات حاصل از سازماای غير دولتی و مه

 تصميم گرفت تا طرحی 1999وزارختانه، شورای امور معلوليت در سال 
با کمک فنی يک . آزمايشی را در جمموعه ای از مکتب ها به اجرا گذارد

مرکز مشاوره بين املللی و تامين بودجه توسط مرکز برنامه خدمات 
د  اسرتاليا، طرح مزبور فعاليت خو InterPARTکارشناسی اسرتاليا و مرکز 

 . را بر تعليم معلمان با هدف استفاده در آموزش فراگير متمرکز منود

جمموعه مکاتب کای چای در واليت ساوی رينگ  بعنوان منونه آزمايشی 
چرا که مکتبی متوسط بود و مرکز صحی و معبدی داشت و . انتخاب گرديد

از مهه مهمرت مدير مکتب مرکزی اين جمموعه مکاتب، خود صاحب يک فرزند 
. از اين رو يک مرکز مطالعاتی مناسب بشمار می رفت. معلول بود
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 مکتب 9 در 2001پروژه مزبور در ابتدای سال حتصيلی يعنی سپتمرب 
 ابتدائيه برای يک دوره سه ساله و با بودجه يونيسف، يونسکو و 

بودجه مذکور هزينه . به اجرا گذاشته شد ) Nippon( بنياد نی پون 
 پوشش می داد که با اضافه شدن يک جمموعه ديگر های اجرای پروژه را

، مبلغ آن 2002از مکاتب ولسوالی رامدول در واليت ساوی رينگ در سال 
مهچنين باال رفنت آگاهی ها، ظرفيت سازی از طريق . افزايش پيدا کرد

 .فعاليتها و مواد آموزشی هم صورت گرفت

 در 2000ص در جون فعاليتهای اطالع رسانی با برگزاری جشنی در اين خصو
ولسوالی فنوم پنه ادامه يافت و در جريان اين جشن مقامات بلند 
پايه وزارختانه، منايندگان سازماای غير دولتی، معلمان، راهبان و 

معلومات آگاهی . مردم با رقص و آواز سنتی اطفال معلول سرگرم شدند
بوج بود، دهنده که شامل گزارشی جامع درباره وضعيت اطفال معلول کام

، اولين 2001در سال . نيز توسط شورای امور معلوليت هتيه گرديد
کارگاه ملی آموزش اطفال معلول توسط شورای امور معلوليت و  وزارت 

هدف از . معارف، ورزش و جوانان در ولسوالی فنوم پنه داير شد
برگزاری اين کارگاه آموزشی عبارت بود از باالبردن آگاهی وزارختانه 

ماع، افزايش مهکاری بين مکاتب خاص، و تسريع خبشيدن به رشد آا و اجت
 .بعنوان منبع تعليم معلمان و بسط نظرات مربوط به آموزش فراگير

در راستای ارتقای ظرفيت، برای گروهی از کارمندان شورای امور 
، گردشی 2000در نومرب سال  معلوليت و وزارت معارف، ورزش و جوانان

تدارک ديده شده تا در ارتباط با ) Lao( الئوس ايه علمی به کشورمهس
طبق مدل بکار . جتربه موفق آموزش فراگير در آجنا چيزهايی ياد بگيرند

گرفته شده برای آموزش مربيان در الئوس، يک گروه اجرايی ملی مرکب 
از کارمندان شورای امور معلوليت و مقامات وزارختانه به منظور 

منابع . کشاف منابع  آموزشی تشکيل گرديدتامين امور آموزشی و ان
آموزشی سطح ابتدائی آموزش فراگير که اين گروه درنظر گرفته بودند، 
نه تنها در مورد مهه معلمانی که درگير طرح آزمايشی بودند بکار 
گرفته شد، بلکه مهچنين در آموزش مفتشين مکاتب ابتدائيه وزارت 

در واليتی که .  قرار گرفتمعارف، ورزش و جوانان هم مورد استفاده
طرح آزمايشی به اجرا گذاشته شده بود، يک گروه اجرايی واليتی جهت 
کمک های فنی مورد نياز معلمان تشکيل شد، که اين گروه متشکل بود 

يک مناينده از واليت و دفرت آموزش منطقوی و دفرت امور اجتماعی : از
 .لين کامبوجسازمان معلوواليت، مدير مکتب و مناينده ای از 

که (زمانيکه دولت کامبوج پشتيبانی خود را از اهداف انکشافی هزاره 
 عبارت است از آموزش برای مهه و تکميل تعليم و تربيهطبق آن هدف خبش 

اعالم کرد، اداره آموزش ابتدائی )2015حتصيالت ابتدائی مهگانی تا سال 
( موزش ويژه در وزارت معارف، ورزش و جوانان، مبنظور ايجاد دفرت آ

SEO (  و اداره جديدی )برای خردساالن) جدا از اداره آموزش ابتدائی 
کارکنان دفرت آموزش ويژه از معاون مدير، رئيس . جمددا راه اندازی شد

اين موضوع بيانگر . و معاون دفرت مربوط به معلوليت تشکيل می يافتند
معلول بوده تعهد دولت نسبت به پاسخگويی به نيازهای آموزشی اطفال 

و به افزايش شفافيت چنين موضوعاتی در سطح برنامه ملی آموزش منتهی 
 .گرديد

 که عمدتا مورد ساحاتیدر ساهلای بعد، پروژه آموزش اطفال معلول در 
محايت يونيسف بود، توسعه بيشرتی پيدا کرد و دفرت آموزش ويژه و شورای 

ين خصوص تداوم امور معلوليت، کمک های فنی و ختنيکی خود را در ا
در مهين زمان، سازمان های غير دولتی مهکاری خود را در . خبشيدند

. راستای آموزش فراگير با وزارت معارف، ورزش و جوانان آغاز منودند
مکتب الوال تدابيری اختاذ منود تا متعلمين دارای نقص حرکتی که حتصيالت 

 متوسطه ابتدائی را به پايان رسانده بودند، بتوانند در مکاتب
بطور مشابه موسسه کروزر متی، در برخی  . دولتی ادامه حتصيل دهند
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روزهای حتصيلی، اقدام به اعزام متعلمين خود به مکاتب دولتی مهسايه 
متعلمين دارای مشکل بينايی پس از پشت سر گذاشنت صنف سوم، . اش منود

 اين و متعلمين داری نقص شنوايی پس از پشت سر گذاشنت صنف پنجم شامل
عالوه بر اين، موسسه کروزر متی تعدادی صنف ادغامی . برنامه می شدند

را در سطح مکاتب ابتدائيه در واليتهای خمتلف داير منود که در آا 
و  ) Beaille(  معلمان تعليم ديده کروزر متی با استفاده از حروف بريل 

 .  دادندزبان موسيقائی  به متعلمين دارای نقص مسعی و بصری آموزش می

 

، دفرت آموزش ويژه با هبره مندی از کمک فنی يک مرکز 2006در سال 
مشاوره بين املللی و تامين بودجه توسط يونيسف، پاليسی  و طرحی 
عملی را از طريق اداره آموزش معلمان در وزارت معارف، ورزش و 
جوانان درخصوص آموزش فراگير اطفال معلول، در پيش گرفت که بر آن 

يازهای هويتی اطفال معلول در مکتب و خارج از آن حلاظ شده اساس ن
کيفيت اين طرح از طريق نظارت مناسب و کافی و تطبيق سيستم . بود

در حاليکه خط مشی و پاليسی اختاذ شده در . ارزيابی تضمين می گرديد
ابتکار تکميلی «انتظار تاييد ايی بود، طرح عملی مذکور حتت عنوان 

ا قادر می سازد تا با تابعيت از برخی مقررات ويژه کشورها ر» سريع
مهچون دارا بودن يک طرح آموزش ملی، بودجه اضافی به منظور دسرتسی 

اجرای اين طرح عملی تا .  دريافت منايند2015مهگان به آموزش تا سال 
. تامين مهکاری الزم بين سازمان ها و ادارات، تداوم خواهد يافت

زارت معارف، ورزش و جوانان نيازمند مهکاری اداره سالمت مکاتب در و
با سازماای غير دولتی است که خدمات توان خبشی را جهت حصول 
اطمينان از شناسايی به موقع  اطفال دارای اختالل اجنام می دهند و 
مهچنين وسايل کمکی و محايتی مناسب نظير ويلچر، آتل يا مسعک را تامين 

وزش فراگير در پيش از دوره های به منظور ايجاد آم. می منايند
آموزشی و نيز توسعه کوتاه مدت دوره های آموزشی  با مدارک دولتی 
در زمينه بريل و زبان موسيقائی، اداره آموزش معلمان نيازمند 
مهکاری با دفرت آموزش ويژه و شورای امور معلوليت و ديگر سازماای 

يجاد نظام متعهدی است هدف اين کار ا. غير دولتی نظير کروزر متی است
که بتواند برخورداری متام اطفال، چه معلول و چه سامل، را از متام 
محايتهای مناسب تضمين منايد و به آا امکان يادگيری و ماندن در 

 .مکتب را داده  و آا را برای ورود به اجتماع آماده سازد

 ويشرتا کونگ در بنياد کومر پيکار،آقای 

 vichtra2005@yahoo.com: ايميل

پوهنتون /پروفيسور کايا کاليانپور، ديپارمتنت آموزش ويژه، دانشگاه
 توسون

 . makalyanpur@towson.edu:ايميل

 Dept of Special Education, 419 Hawkins Hall,Towson University, Towson: آدرس پستی
MD 21252, USA 
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        ....ديويد، منبع اميدواری 
 ايان، شعبه کراالجممع ملی نابين

ديويِد کوچک . دنيا برای پسر کوچکی با نام ديويد تاريک و تنگ بود
در يک خانواده کارگر فقير، در شهرک پومنادی، واقع در ساحه 

او به دنيای تيره و تار اطرافش با . تريواندروم زندگی می کرد
انعطاف پذيری واکنش نشان می داد و با عزمی راسخ در مسير حتقق 

 . ی معلم شدن پيش می رفترويا

 

 

 

 

 

 

 

 

دو برادر و . ديويد، کوچکرتين فرزند خانواده، نابينا متولد شد
معاش روزانه ای که والدين او برای امرار . دو خواهرش بينا بودند

 طفل  دريافت می کردند، به آا امکان محايت الزم از ديويد را 5معاش 
يتهای مورد نياز از سوی کالن ديويد، عليرغم عدم دريافت محا. منی داد

تر هايش، گوشه نشين و اندوهگين نشد، بلکه بواسطه اراده قوی و 
امعه  برای خود موقعيت مناسبی جنگرش مثبتش به زندگی توانست در 

شهر وارکاال " روشنايی برای نابينايان"او در مکتب . ايجاد منايد
 پذيرفته   )SMW( حتصيل کرد و پس از آن در ليسه پسرانه اس ام وی 

 ساله معمول، او دوره مقدماتی دريافت 10بعد از تکميل دوره . شد
بسياری از . را در کاجل دولتی هنر گذراند ) -Degree Course Pre(رتبه  

افراد از مجله حمصلين بورسيه باور نکردند که يک پسر نابينا توانسته 
موارد او را از اما ديويد اجازه منی داد تا اين . در آجنا حتصيل کند

او بواسطه حتصيالتش با دريافت لسانس از . مسير انتخابش منحرف سازند
پوهنتون کراال و سپس دوره های تربيت معلم  در موسسه بين /دانشگاه

در پالود در تريواندروم ، به سوی  )  TTI(  املللی دولتی تی تی آی  
 . آينده گام برداشت

حاال موضوع  شغل . به خانه برگشتديويد پس از امتام اين دوره ها، 
مناسب، و افزون بر آن، موضوع پرچالشی که هر نابينای متقاضی کار 

حاال ديگر، برادراها و خواهرهايش مهه . با آن مواجه است، مطرح گرديد
ازدواج کرده بودند و تنها مسئوليت توجه و مراقبت از او به عهده 

برای ديويد اين . النی بوداما انتظار طو. والدين فقيرش افتاده بود
او می خواست از والدين خود . موضوع به منزله چالشی تلقی می شد
به منظورتقويت 2003وی در سال . مراقبت کند، اما انتظار طوالنی بود

دنيای الکرتونيکی "خود  در مواجهه با چالش های بينايی از طريق 
 کمپيوتر با مهت جممع ، در دوره های آموزش )techno savvy world" ( هومشند

اما متاسفانه مشکالت . ملی نابينايان، شعبه شهرک کراال شرکت منود
خانوادگی، او را از ادامه دوره آموزشی منصرف ساخته و ديويد آن را 

 .   رها کرد کاردر نيمه
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، در راستای عزم و رويايش، از طريق خبش دولتی 2004او در سال 
 دولتی، به عنوان معلم مکتب ابتدائيه  استخدام گرديد و در خبش خدمات

پومنادی، تپه ای  با زمينی سخت و جاده .   پومنادی  جذب گرديدUPSدر 
اين تپه به دو شهرک چای مرشينستون و پومنادی . ای نامناسب می باشد

برای او اين . ديويد اين جاده را به راحتی طی می کند. تقسيم شده
 . کتبی نزديک خانه اششغل رويای حتقق يافته ای است؛ م

. ديويد با شور و اشتياق فراوان در اولين روز در مکتب حاضر شد
اما بزودی متوجه شد که هيچ کسی به علت دوری فاصله، مايل نيست اين 

حاال، ديويد در مکتبی شبيه يک . مکتب و متعلمين آن را اداره کند
 6 تا 1صنوف  متعلم در حال حتصيل در 22ساختمان با حداقل امکانات و 

اين مکتب چيزی نيست جز سالونی مستطيل شکل با . تنها مانده است
 . ديوارها و سقفی خراب و ويران

 فراوان، متعلمين را گرد هم آورد و سالون و حميط صبوریديويد با 
متعلمين حمل کمک و . اطراف جايی را که مکتب ناميده می شد، پاک کرد

 . پشتوانه خوبی برای ديويد بودند

اينکه ديويد به تنهايی مکتب را مديريت می کند، حيرت انگيز 
 ...است؟  داستان از اين قرار می باشد

ديويد تنها شخصی است که متام فعاليتهای مکتب را از مسئوليتهای  
 صبح 8:30ديويد در ساعت .  تا وظايف کارگراجنام می دهد گرفتهرئيس

 6 تا 1او متام صنوف .  کند آن را بسته می4:30مکتب را باز و در ساعت 
او به منظور تدريس مضامينی نظير رياضيات، ساينس . را تدريس می کند

از . برای صنوف باالتر، از اشخاص حتصيل کرده اجتماع هبره می گيرد
  ششمی ها به منظور درس دادن به صنفمتعلمين رده های باالتر،
ات و تست هايی او امتحان.  استفاده می کندمتعلمين صنوف اول و دوم

را هتيه کرده و به کمک متعلمين رده های باالتر و مهکاران نزديک ساحه 
 .  اوراق امتحانی متعلمين را ارزيابی می کند

دولت کراال تسهيالتی نظير مواد خوراکه برای آماده کردن نان چاشت 
اين مواد غذايی بايد از . متعلمين مکتب را فراهم منوده است

 کيلومرتی  دريافت 25 خانه دولتی ويدهورا، در فاصله نزديکرتين ذخيره
بعد از . ديويد اين کار را به کمک افراد حملی مديريت می کند. گردد

تدارک مواد غذايی، آماده سازی غذا به کمک پير زنی از باشندگان حمل 
متام متعلمين مکتب متعلق به خانواده های کارگر شهرک . صورت می گيرد

 از موفقيت اطفال شان در امر حتصيل بسيار خوشحال می آا. چای هستند
 . باشند

چگونه شخصی با چنين اختاللی می تواند اين مهه کار را به تنهايی 
اجنام دهد؟ صبوری، نگرش مثبت به زندگی و اشتياق عرضه چيزی به 
ديگران به جای انتظار از ديگران، موفقيت را در زندگی ديويد به 

ديويد از شغل و مسئوليت هايش بسيار خوشحال و . ارمغان آورده است
سراجنام، او از خود شهامت نشان داد و وارد حوزه ای شد . راضی است

ديويد خود را وقف کار . که هيچ کس مايل نبود در آن کاری اجنام دهد
کرده و با ارائه الگوی سادگی و ايثاراز خود، مهچنان اهلام خبش ما می 

 . باشد

يان، شعبه کراال، اخيرا کمپيوتری به ديويد اهدا جممع ملی نابينا
کرده تا به آروزی ديرينه اش يعنی برخورداری از دانش کمپيوتری دست 

برای بسياری از ما، پيشرفت ديويد در مقايسه با افراد معروف . يابد
نابينايی که موفقيتهای بزرگی در زندگی کسب کرده اند، موضوعی بزرگ 

 ملی نابينايان معتقديم که نبايد ارزش حقيقی نيست، اما  ما در جممع
 . مورد بی اعتنايی قرار گيرد
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با غلبه برمتامی . داستان ديويد سرچشمه پايان ناپذير اميدواری است
 . موانع و مشکالت، او بعنوان يک برنده، مثال زدنی است

 جممع ملی نابينايان هند، شعبه کراال 

 :اس بگيريدمی توانيد از طريق آدرس پستی زير مت

National Association for the Blind, Kerala, Branch; 80, Manjadivila Road, Plamood; 
Trivandrum-695003; Kerala - India 

 : يا از طريق آدرس ايميل زير

nabkeral@gmail.com 

توسط جممع ملی 
 نابينايان، شعبه کراال
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اطفالی که با مهديگر ياد : پذيرش اجتماعی از مکتب آغاز می گردد
      .  که با مهديگر زندگی کنندمی گيرند، می آموزند

             

  )IRC( کميته جنات بين املللی 

 آموزش فراگير چيست و چرا در افغانستان موضوعی مهم است؟

. آموزش فراگير، اسرتاتيژی هببود نظام آموزش برای مهه اطفال است
بويژه ( آموزش فراگير تالش می کند تا موانع دستيابی مهه اطفال 

ظ اجتماعی مورد تبعيض قرار می گيرند؛ و به دليل اطفالی که به حلا
فقر، جنسيت، معلوليت، قوميت و هر عامل ديگری به حاشيه رانده يا 

به مشارکت  در آموزش و حتصيل آن را رفع منوده يا به ) طرد می شوند
چالش های آموزش فراگير موجود در نظام های آموزشی و . حداقل برساند

 حمور، انعطاف پذير و - را ياد گيرندهمکاتب، فعاليتهای آموزشی
از طريق ترويج آموزش فراگير و تنوع در صنوف . متنوع تر می سازد

درسی، مهه اطفال از تنوع سبکهای تعليم و يادگيری هبره مند می 
آموزش فراگير بر حق برخورداری اطفال از آموزش و فرصتهای . گردند

ات بين املللی بر اين کميته جن. پيشرفت معمول و رايج  تاکيد دارد
باور است که آموزش فراگير گامی اساسی در جهت جامعه ای فراگير می 

 . باشد

مکاتب فراگير که مهمرتين راه مبارزه با نگرش"
های تبعيض آميز می باشند، اجتماعاتی پذيرا و
جامعه ای فراگير بوجود خواهند آورد و آموزش

، بيانيهيونسکو." (را برای مهه فراهم می سازند
 )1994ساالمانکا،  

 

اقدامات کميته جنات بين املللی در زمينه آموزش فراگير بر معلوليت 
 متمرکز است

 طفل معلول در سن مکتب وجود دارد، که 196000در افغانستان در حدود 
 فيصد از اين اطفال به 64 تن از آا نقص های حسی دارند؛ و 34700

اطفال معلول حسی، خصوصا دخرتان، به . امکانات حتصيلی دسرتسی ندارند
عدم . علت تعصبات اجتماعی، بزرگرتين گروه حمروم از آموزش هستند

برخورداری مربيان و جمريان از مهارهتای مربوط به رفع نيازهای اطفال 
پذيرفنت اين اطفال در مکاتب و  . معلول، بر شدت اين مشکل می افزايد

ه معلمان بطوری که برای مهه تعليم رويکردهای مناسب يادگيری ب
 . متعلمين صنف قابل فهم باشد، در حال حاضر نيازی جدی حمسوب می شود

، کميته جنات بين املللی در افغانستان اقداماتی را در 2005از سال 
 فراگير، بويژه برای اطفال معلول آغاز منوده تقويت آموزشراستای 

راگير خود را با پروژه کميته جنات بين املللی برنامه آموزش ف. است
ای آزمايشی در واليت هرات آغاز منوده که در آن اطفال دارای معلوليت 

اين کار در . بينايی و شنوايی را در مکاتب دولتی وارد ساخته است
 با متويل صندوق بودجه محايت از اطفال بيجا شده و ايتام 2006سال 

(DCOF)در . سعه پيدا کرد اداره انکشاف بين املللی اياالت متحده تو
، کميته جنات ملی، دوباره اين پروژه را با محايت کميسيون 2007سال 

گسرتش ) کابل، پکتيا، لغمان و ننگرهار(اروپايی به چهار واليت ديگر 
داد و اقدامات  آموزش فراگير را ضميمه پروژه  آموزشی در حال اجرا 

 .در هر اجتماعی کرد

يعنی جممع  با مهکاری يک مهکار داخلیدر حال حاضر، کميته جنات ملی،  
 طفل 200، فعاليت های مبنی بر احلاق نزديک به  )NAB(ملی نابينايان 
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 اجتماع 80دارای معلوليت حسی به مکاتب دولتی و حملی را در بيش از 
سازماای «کميته جنات بين املللی مهچنين با . حملی اجنام می دهد

 آا را در زمينه تقويت ظرفيت های مهکاری می کند تا) DPOs(» معلولين
سازمانی شان ياری کرده و نيز از طرف ديگر آموخته های هر دو طرف 

 .ارتقا يابد

 

 

 

 

 

  رسانی و بسيج اجتماعیاطالع:  قدم های خنست برای فراگير منودن

 به اعضای اجتماع يکی از اولين گامهای اساسی در اطالع رسانی عمومی
توانايی اطفال دارای نقص حسی به منظور افزايش درک موجود از 

مشارکت دادن آا در مکتب معمولی، بازی با اطفال غير معلول و 
 .مشارکت در ساير فعاليتهای اجتماعی است

بريل (  مهارهتای ارتباطی حضور اعضا و والدين در دوره های اموزشی
و مهارهتای حل منازعه، تا در طول فرايند ادغام، ) يا نشانه ها

طفال دارای نقص حسی در مکاتب معمولی بتوانند در مهان ابتدا ا
 . مياجنيگری منايند

 ايجاد آموزش هبرت برای متام متعلمين: ايجاد صنف های آموزشی فراگير

کميته جنات بين املللی برای : هتيه منابع آموزشی در خصوص تعليم
ل بوده   در نظر گرفته است که مناسب حال طف ایمعلمان منابع آموزشی

 تعليم و يادگيری نه تنها برای  در الگوهایو از حلاظ روشی و نوآوری
. اطفال دارای نقص های حسی بلکه برای متام اطفال مفيد خواهد بود

اين منابع آموزشی توسط گروه های فعال بين موسسات مرور شده و بر 
 . مبنای جتارب مشرتک آا مهواره در معرض تغييرات جديد قرار می گيرد

  به منظور اطمينان از اين فعاليت های آگاهی رسانی به هم صنفی ها
موضوع صورت می گيرد که آيا اجزای مهم پروسه ادغام موفق به عنوان 
پذيرش اجتماعی در ميان مهساالن از طريق مثال بازی و تعهدات اجتماعی 

 .از سوی هم صنفی ها به وقوع می پيوندد يا خير

بر ايجاد مهارهتايی برای معلمان در ی صنفی  تربيت معلم  و کمک ها
دوره . رفع نگرش های منفی نسبت به اطفال معلول متمرکز گرديده است

های آموزشی کميته جنات بين املللی، دانش و مهارت معلمان را در صنف 
، در )از مجله بريل يا مهارهتای زبان اشاره و روشهای تدريس( درس 

. شکل می دهد  اطفال دارای نقصهای حسی،خصوص محايت از اطفال، بويژه
 ارائه درس ها، می آموزند که  ومعلمان از طريق حبث و گفتگو و منايش

توانايی های اطفال دارای معلوليت حسی را درک کنند تا بتوانند 
 .کامال در حميط صنوف معمولی شرکت داشته باشند

طفال دارای منابع آموزشی تعليم و يادگيری به منظور هببود مشارکت ا
اين منابع آموزشی مشتمل است . معلول حسی در صنف درس فراهم می گردد

بر کارهتای آموزشی، اشکال حجمی، پوسرتها و موارد کمکی  بصری، ماشين 
 .بريل، دستگاه ضبط و کتاهبا و پوسرتهای مربوط به زبان نشانه ای 

 کمک به مشوليت موفقانه اطفال
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بريل و ( با مترکز بر مهارهتای ارتباطی کمک به اطفال قبل از ثبت نام
، )بويژه برای متعلمين دارای نقص بينايی(، حرکتی )زبان نشانه ای

آماده سازی روانی برای چالشهای هنگام ورود به صنفهای معمولی و 
تعليمات خصوصی با توجه به سطح برنامه درسی صنف، از موارد ضروری 

 . دقبل از فرايند ادغام و مشوليت می باشن

 

کميته جنات بين املللی از طريق مالقاهتای خانگی و تعليمات خصوصی، 
اطفال معلول را مورد محايت قرار می دهد، از طريق کار با خانواده 
ها، مهصنفی ها، معلمان و اعضای اجتماعات به آا اين قابيلت را می 
دهد تا نيازهای حتصيل و شخصی  اطفال پذيرفته شده در مکاتب را 

 . ورده سازندبرآ

اين  ) Child –to- Child( »  طفل به طفل« گروه های در قالب محايت مهساالن
امکان را به اطفال می دهد تا  جتاربشان را در اختيار يکديگر 

 . گذاشته و از مهديگر چيزهايی ياد بگيرند

 

 

 

 

 

 شبکه مهکاران آموزش فراگير

ه مهکاری قوی  و شبکه کميته جنات بين املللی در زمينه ايجاد و توسع
از طريق ارتباط شبکه ای، . ای در سطح ملی و واليتی فعاليت می کند

مهکاران قادر خواهند بود تا منابع، طرح های تکميلی، فعاليتهای 
مشرتک را در اختيار ديگران قرار دهند و محايت و اقدامات سياستگذاری 

 .ملی را ارتقا خبشند

دفاتر ملل : ی شامل موارد زير می گردددر حال حاضر، شبکه فعاالن اصل
، موسسات غيردولتی (UNMACA)متحد از مجله يونيسف، يونسکو، يومناکا

و آی )  SERVE( مهچون جنات اطفال، کميته سوئيس برای افغانستان، سرو 
، و موسسات غير دولتی حملی و موسسات خصوصی مربوط به )ICRC(سی آرسی 

ران معلول افغان بسوی توان خبشی و  معلولين داخلی شامل بايسکل سوا
، کانوای رفاه )NAB(، جممع ملی نابينايان )AABRAR(جتديد قوا 

  ).ANAD( خانوادگی و جممع ملی ناشنوايان افغانستان 

لطفا برای معلومات بيشرت درباره کميته جنات بين املللی  در 
 : ريدافغانستان با خامن نيکول والدن از طريق ادرس زير متاس بگي

Nicole.Walden@theIRC.org 

 : يا از طريق آدرس پستی زير

 کميته جنات بين املللی 

  61، شش درک، کوچه افغان ها، خانه مشاره 9افغانستان، کابل، ناحيه 
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 مدينه غفوروه    ...آرزوی من

من هم آرزويی . هر کسی در دنيا آرزويی دارد، اطفال نيز مهينطور
رزو داشتم رهربی مانند اينديرا گاندی، رهرب من از طفوليت آ. دارم

 در اولين رهربان  زناو يکی از . افسانه ای هند شگفت انگيز شوم
فکر می کنم . دنياست و من می خواهم پا در جای پای او بگذارم

شايد هيچوقت در زندگی به آرزويم نرسم، و اين فقط به صورت يک 
د بايد در درجه اول سامل، اگر کسی خبواهد رهرب شو. آرزو باقی مباند

من می خواهم علوم جديد دنيا را . پر معلومات و حتصيل کرده باشد
 و آموزش معلوماتاما . بياموزم و فردی با معلومات و مدرن شوم

 مناسب را چطور می توان بدست آورد؟ 

. می گويند مکتب هبرتين مکان برای يادگيری فرهنگ و آموزش می باشد
.  ما چنين امکانات مناسبی برای آموزش ندارداما متاسفانه مکتب

قصد ندارم بگويم که مکتب ما مکتب بدی است اما نيازها و خواسته 
من شرايط مکتب مان را خوب می فهمم و . های ما را برآورده منی کند

می دامن که معلمان تالش می کنند تا شرايط را هبرت سازند ولی منشا 
مکتب شرايط خوبی برای درس . ماستاين مشکالت، اقتصاد ضعيف کشور 

بسياری از اطفال به اميد . خواندن ندارد، بويژه در زمستان
يادگيری، فاصله زيادی را در سرما طی می کنند تا به مکتب 

. اما می بينند که معلمی نيست که به آا درس بدهد. بيايند
 معلمان با جتربه و کارآمد در مکتب ما اندک هستند و اکثر معلمان

 . با جتربه بازنشسته شده اند

چنانچه می دانيم زبان انگليسی، معمول ترين و رايج ترين زبان 
من آرزو می . دنياست، بنابراين مهه تالش می کنند آنرا بياموزند

به نظر من دانسنت . کنم بتوامن اين زبان را ياد بگيرم و صحبت کنم
 انکشاف يافته اين زبان يک فرصت است و سفر کردن به متام کشورهای

امروزه مردم در کشور ما به انگليسی و روسی با . را آسان می کند
از آجنا که زبان انگليسی در تاجيکستان زبان . هم صحبت می کنند

جديدی است بنابراين اکثر مکاتب در تاجيکستان و نيز مکتب ما 
 هستم و برخی از هم 11من اکنون متعلم صنف . معلم انگليسی ندارند

های من به دليل نبود معلم خوب ترجيح می دهند که ديگر به صنفی 
چنانچه متعلمين احساس کنند که سطح آموزشی مکتب . مکتب نيايند

پايين است، ممکن است در خانه مبانند و به والدينشان در کارها کمک 
 . کنند

اما من و ساير هم صنفی هايم سعی می کنيم موضوعات خمتلفی را که 
داده می شوند ياد بگيريم و قصد داريم بر مهه اين در مکتب آموزش 

از برکت وجود موسسات بين املللی از قبيل . مشکالت پيروز شويم
، ما اکنون در اجنمن مردمی دل افروزيونيسف، کميته جنات اطفال و 
 داريم، که فعاليتهای خارج از اطفالمکتب خود يک سازمان هدايت 

گروهی از ما دخرتان و پسران .  را سازماندهی می کندنصاب تعليمی
به کمک يکديگر سعی می کنيم به متعلمينی که ديگر منی خواهند  به 

پسرانی که درسازمان . مکتب بيايند کمک کنيم تا دوباره فعال شوند
هدايت اطفال فعاليت می کنند دوست دارند ورزشکاران معروف، 

ر، وفوتبالر و بسکتباليست شوند و دخرتان دوست دارند دوکت
 . ژورناليست، معلم و خياط شوند

 پرستو، اطفال و عضو سازمان هدايت 11متعلم صنف خامن مدينه غفوروا 
در صورت متايل به متاس با ايشان می . در ولسوالی رودکی می باشد

 . ايمل روان کنيد EENET Asiaتوانيد به 
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 چرا ما بايد يک نظام آموزشی خاص و جمزا داشته باشيم؟ 
     
 ميناسذکيه 

پس از آنکه آی دی پی ناروی با مشارکت هيئت مديره آموزشی 
فدرال در اسالم آباد آموزش فراگيررا معرفی کرد، بسياری از افراد 
خبش آموزشی به مرور و تفکر در خصوص ابعادی از نظام آموزشی 

 .پرداختند

 در از يکسو، قانون اساسی پاکستان برای اطفال حقوق برابر
 و دسرتسی به حميطی سامل و امن قائل  مندموزش کيفيت آبرخورداری از

" مکاتب خاصی"اما از سوی ديگر، تقريبا متام شهرهای بزرگ . شده است
اين مغايرت سواالت بسياری را در اين خصوص . برای اطفال معلول دارند

طرح می کند که ما چطور در قالب جامعه به اطفال عنوان خاص می 
 سوال را اينگونه طرح کنيم که آيا آا خبشی دهيم؛ در واقع هبرت است

از کل مهاهنگی نيستند که ما آن را جامعه می ناميم؟ اين جامعه يک 
نظام آموزشی را برای رشد اجتماعی، اخالقی، جسمی و روانی نسل آينده 

اگر ما يک جامعه هستيم، پس چرا برای آايی که . تدارک می بيند
زا داريم؟ آيا آا در آينده، پس از اطفال خاص می ناميم نظامی جم

امتام حتصيالتشان، می خواهند در اجتماع و نظام جمزا زندگی و کار 
پس چرا ما اين غنچه های کوچک را از . کنند؟ واضح است که خير

گلزارشان دور می کنيم؟ آيا وظيفه نظام آموزشی اين نيست که از اين 
 .ستقبال منايداطفال در موارد خمتلف مهچون ساير اطفال ا

مکاتب و صنوف درس ما مدل کوچک شده جوامعی هستند که درآن، 
اطفالی با توانايی های خمتلف برخاسته از زمينه های متنوع قومی، 

 و طفلی که در صنف درس يک فرد پيش رونده. دينی و اجتماعی داريم
 است، درآينده نيز به احتمال قوی در ساير حوزه ها به عنوان مرتقی
از سوی ديگر، طفلی که طرد شده و به . ی و پيشرو ظاهر خواهد شدمرتق

حاشيه رانده شده و يا نتوانسته بر کمرويی خود در صنف درس غلبه 
 قادر به دفاع از حق خويش خنواهد کند، در جامعه بزرگ زندگی آينده،

  .بود

معلمان اغلب از مزدحم بودن صنوف درسی شان گله مند به نظر می 
فی الواقع اين موهبتی پنهان برای معلمان و متعلمين می اما . رسند
 در مقايسه با صنوف کوچک فضای پرباری مزدحمچون که صنف درس . باشد

به اين صورت که معلم متعلمين را . در اختيار هر دو قرار می دهد
برای يک جامعه مملو از مجعيت آماده می کند و نه  برای عامل خيالی پر 

هيچ کسی نياز به کمرتين تالشی برای احقاق حقوقش از گل و بلبل که 
 و مزدحم، ما سرک ها، بازارها و مزدحمجدا از صنوف درسی . ندارد

عالوه براين، در اين جامعه مملو از .   نيز داريممزدمحیشفاخانه های 
مجعيت، ما مردم معلولی را می بينيم که وظايف متنوعی اجنام می دهند 

، نگهبان، معلم و کارگر فابريکه باشند و ارکمپيوتر کو می توانند 
اگراين واقعيت را بپذيريم که . يا در مقابل، متاسفانه، گدا باشند

متام اطفال بعد از امتام حتصيالتشان می خواهند خبشی از مهين جامعه 
شوند، پس چرا موسسات آموزشی ما از آا استقبال منی کنند؟ اگر می 

يگر افراد معلول سرو کار داشته باشند، خواهند در زندگی آينده با د
چرا از روزی که در جريان حتصيل هستند اين امر روی منی دهد؟ از سوی 
ديگر، ما تنها در شهرهای اصلی مان اين موسسات آموزشی خاص را 

در مورد اطفالی که در ساحات روستايی زندگی می کنند، چطور؟  . داريم
ت؟ راه حل، در ايجاد جريان به کجا خواهند رف" خاص" اين اطفال 

آموزش فراگير مبتنی بر درک و شناخت متام اطفال، طرد هيچ يک از آا 
و داشنت حق حتصيل با کيفيت عالی در مکتبی نزديک خانه هايشان فته 

 .است
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خامن زکيه ميناس، معلم مکتب آزمايشی آموزش خاص در اسالم آباد 
 به آدرس ايمل زير برايشان لطفا برای متاس با ايشان. پاکستان است
 pakistan@idp-europ.org  :پيام بفرستيد

 

 

 

 IRCتوسط 
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     ٢٠٠٨-١٩٩٣پروژه آموزش فراگير در الئو 
 پرت گريمس، خوموانه سايرات و سيتات اوتياتانی

، مناسب )٢٠٠٨نومرب(در پانزدُهمين سالروز پروژه آموزش فراگير در الئو 
 فراگرفته شده در جريان است تا به انعکاس چالش ها و مهچنين نکات

موسسه جنات اطفال بعنوان خبشی از پروسه انتقال . اين پروژه بپردازيم
پروژه به وزارت معارف الئو، روندی را جهت ارزيابی تاثيرات پروژه و 
مجع آوری نکات و درس های فراگرفته شده و جتربيات مثبت در جريان 

به چاپ ٢٠٠٩ی در می اجرای آن را آغاز کرده است که در انتشارات آت
 .خواهد رسيد

در اين مقاله قصد داريم تا بطور خمتصر به معرفی اين پروژه برای 
افرادی بپردازيم که احيانًا نسبت به آن بی اطالعند و در اين اثنا 

 .برخی از فعاليت های اخير را نيز توضيح دهيم

 

 

 

 

 

، در ١٩٩٢پيش از تاسيس مکتب ويژه اطفال نابينا و ناشنوا در سال 
وينتيان، پايتخت الئو هيچگونه امکانات آموزشی برای اطفال با  شهر

در راستای پرداخنت به اين مهم، . نيازمندی های خاص وجود نداشت
 آغاز شد که در نوع خود گام مهمی ١٩٩٣پروژه آموزش فراگير در نومرب 

 در جهت تطبيق کنوانسيون حقوق طفل و مهچنين برنامه جهانی ملل متحد
 با محايت يونسکو و موسسه. در رابطه با افراد دارای معلوليت بود

، پروژه در ابتدا بصورت )Save the Children UK( جنات اطفال بريتانيايی
 ٩۶-١٩٩۵بين سال های .  شهرداری اجرا شدابتدائيهآزمايشی در يک مکتب 

از . مکتب آمادگی افزايش يافت٣ و ابتدائيه مکتب ٩تعداد مکاتب به 
 بعنوان حامی اصلی   )SIDA(آن سال به بعد و پس از آنکه موسسه سيدا 

اين پروژه شناخته شد، پروژه در مکاتب ديگر، واليات و ولسوالی های 
 مکتب در کل کشور حتت ۵٣٨در حال حاضر . ديگر کشور نيز گسرتش پيدا کرد

 ٢٠٠٩قرار است در می . پوشش پروژه آموزش فراگير قرار گرفته اند
وليت اجرايی ومديريتی اين پروژه از موسسه جنات اطفال ناروی مسئ

)Save the Children Norway(به وزارت معارف الئو، انتقال يابد ، . 

پروژه آموزش فراگير الئو که در ابتدا عمدتا جاجبايی و نقل و انتقال 
اطفال با نيازهای آموزشی ويژه به مکاتب معمولی  را در بر می 

پروژه ای مبدل گشته است که سعی می کند از طريق به حال گرفت، 
شناسايی و رفع موانع مشارکت، از مکاتب در زمينه پذيرش متعلمين 

رويکرد نيازهای ويژه آموزشی که خواهان ختصصی تر . گوناگون محايت کند
متدهای آموزشی و هتيه و تدارک منابع پيچيده است، در حقيقت عملی 

د بيشرتی مراکز اطفال و اختاذ رويکرد های در واقع، ايجاد تعدا. نيست
فعال آموزشی در صنوف تربيتی، موفق ترين ابزارهای مشارکت دادن 

 .اطفال دارای نيازهای ويژه، در مباحث صنف درس بوده است

ارتقاء : دو اقدام ابتکاری اخير در اين راستا عبارت بوده اند از
رای استفاده در مکاتب  فراگير ب(self-evaluation)يک ابزار خودسنجی 

آموزش فراگير و مهچنين طراحی پروژه ای مبنظور مجع آوری معلومات 
 .کميتی از مهه مکاتب آموزش فراگير جهت ارزيابی تاثيرات پروژه
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 در سه ولسوالی از ابتدائيه مکتب ٩فعاليت مربوط به ابزار خودسنجی 
يات انتخابی، معلمان و مشاوران وال. سه واليت خمتلف را در بر می گيرد

،  Booth and Ainscow T)در زمينه توسعه يک ابزار مبتنی بر شاخص فراگيری 
اين ابزار در واقع جمموعه ای از .  ، با يکديگر مهکاری منوده اند2002(

شاخص هايی است برای انکشاف طرح عملی فراگير در مکاتب که در سطح 
 استفاده قرار بين املللی و در بسياری از کشورها تعديل و مورد

هدف توليد ابزاری بود که با شرايط الئو مهخوانی داشته . گرفته است
. باشد و بتواند بعنوان يک ابزار خودسنجی در مکاتب استفاده شود

در طی اين مدت مکاتب به .  ساخته شد٢٠٠٨-٢٠٠۵ سال ٣اين ابزار در طی 
ردم از انتخاب و آزمايش ابزارهايی پرداختند که برای مشارکت کل م

. معلمان گرفته تا متعلمين و در سطح وسيع تر در کل جامعه، الزم بود
آا اين مهم را با قضاوت در مورد شاخص های فراگيری در مکاتب 

سپس اين روند در طرح عملی اوليه مکتب و . مرتبط، اجنام دادند
 .فعاليت های هبسازی بکار گرفته شد

جتارب . ا در مکاتب وجود داشتند در ارتباط با اجرای فعاليت همشکالتی
به ما گوشزد می کردند که شاخص فراگيری در شکل انگليسی آن برای 

بنابراين . معلمانی که خود آموزش کمی ديده اند، بسيار پيچيده است
منونه اصلی در . تعديل هايی مهم و اساسی در اين باره صورت گرفت

 ١۴رفته شده در الئو  شاخص است، در حاليکه نسخه بکارگ۴۴حقيقت شامل 
 واضح را در سوال ١٧ تا ٨در منونه اصلی، هر شاخص بين . شاخصی است

محايت از استفاده از آا و نيز گرم شدن مباحث و سواالت مطرح می 
معلمان و مشاوران احساس کردند که .  سوال٨کند، ولی در نسخه الئو 

ين برای حتت مهم است ابزارمزبور قابل مديريت و هدايت باشد و مهچن
منعطف پوشش قرار دادن موضوعات مرتبط با مکاتب الئو به اندازه کافی 

داشته باشد، ولی در عين حال آنقدر فشرده باشد که مکاتب احساس 
مفاهيم پشت سر اين ابزار . کنند توانايی به پيش بردن آنرا دارند

بايد به اندازه کافی واضح و روشن باشد چرا که اين مفاهيم و 
بعالوه مشارکت کنندگانی که . بيردر بين فرهنگ ها اشاعه می يابدتعا

اين ابزارها در مکاتب در اختيارشان قرار می گيرد، بايد نسبت به 
اين يک مترين خود سنجی : هدف اين عمل تفهيم شده باشند، مثال اينکه

 .است نه ديگری سنجی

وده است و ارتقاء اين ابزار يکی از دستاوردهای وزارت معارف الئو ب
اميد است که بتوان از سال آينده در مکاتب سرتاسر الئو، از آن 

» هببود کيفيت مکاتب برای مهه در الئو«نام اين پروژه از. استفاده منود
تغيير کرده است تا اين واقعيت » پروسه هببود و خودسنجی مکاتب«به 

ف را منعکس منايد که اين ابزار از يک روند جامع و فراگير انکشا
جزييات بيشرتی از نقطه نظرات راجع به ارتقاء  .مکتب محايت می کند

ابزارها در انتشارات موسسه جنات اطفال که پيشرت در اين مقاله بدان 
،  2009مهچنين به تاريخ جون . اشاره شد، در دسرتس  قرارخواهد گرفت

منايشگاهی در مورد تاثيرات آموزش فراگير الئو در کنگره بين املللی 
نکوور با موضوع موثريت و هببود مکاتب، بر پا خواهيم کرد و

(http://www.icsei2009.org/index.html) . اجالتا گزارشی راجع به ارتقاء ابزار
 : به آدرس زير در دسرتس است٢٠٠٧تا جون 

http:/www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-6573-65-8/117-131.pdf 

فراگير فقدان و کمبـود مکاتـب دارای        يکی از نقاط ضعف پروژه آموزش       
مرکز معلومات کميتی است که آا را قادر می سازد تا جتزيـه و حتليـل                 

بنـابراين  . عميق تری نسبت به موثريت پروژه ها در مکاتب اجنام دهند           
بعنوان خبشی از اسرتاتيژی خروجی آموزش فراگير، موسسه جنات اطفال بـا             

ا جهت مجـع آوری معلومـات در خـصوص          مهکاری وزارت معارف، فورم هايی ر     
کارايی پروژه و مهچنين توجه به مـشکالت گـروه هـای متعلمـين، خاصـه                 

اين فورم ها بـه مهـه       . اطفال با نيازهای ويژه، در مکاتب توزيع کرد       
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.  دفرت واليتی فرستاده شد    ١٧ مکتبی که پروژه در آن اجنام می شد در           ۵٣٨
معلومـاتی از سـوی مـديران       روند مجع آوری معلومات نيازمنـد ارائـه         

مکاتب بود که در آن افرادی که بيش از مهه در برابر موانع مشارکت و                
 .پيشرفت آسيب پذير بودند، دسته بندی می شدند

 

 فرستاده ٢٠٠٨ مکتب در پايان جون ۵٣٨معلومات مجع آوری شده از طريق 
شد و خباطر اينکه سيستم موجود برای مجع آوری و تشريح معلومات 

شرفته نبود، نشان می داد که آموزش ها و محايت های صورت گرفته در پي
سطح مکتب مهيشه و در مهه حال کافی نبوده است؛ از اين رو تيم های 
واليتی که نقش نظارت بر مجع آوری معلومات از مکاتب و دفاتر منطقوی 
را بر عهده داشتند، دريافتند که سواالتی در خصوص کيفيت معلومات 

اين اقدام، نياز بيشرت به آموزش سيستماتيک و محايت از . تمطرح اس
 .مکاتب در مجع آوری معلومات، ثبت و جتزيه و حتليل آا را روشن ساخت

، با هدف ارزيابی ٢٠٠٨در ادامه جتزيه و حتليل معلومات  در اکترب 
سفرهايی به مکاتب مورد نظر برای کنرتل اعتبار معلومات ثبت شده، 

هدف اصلی اين سفرها، ارائه يک جتزيه و حتليل کيفی . رفتصورت خواهد گ
عميق نسبت به تاثير پروژه آموزش فراگير در مکاتب و جوامع می 

ما در صدد ارائه جزئيات بيشرتی راجع به نتايج اين بازديدها . باشد
و ديگر جنبه های پروژه آموزش فراگير در مشاره ديگری از خربنامه 

EENET asiaهستيم . 

  Canterbury Christ churchپوهنتون /ی پرت گريمس، مشاور دانشگاهآقا
 :ايميل. ، موسسه جنات اطفالانگلستان ومشاور آموزش فراگير

uk.ac.caterbury@grimes.peter  

روی در مهاهنگ کننده برنامه موسسه جنات اطفال ناخامن خوموانه سايرات 
 . الئو

  org.laopdr.scn@khomvanh: ايميل

معاون واحد آموزش ابتدايی و رئيس تيم  و آقای سيتات اوتياتانی
 .اجرايی در وزارت معارف

 com.yahoo@st_ielao: ايميل
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 )حفظ الصحه(هبداشت  از منابع الزم برای يم دهندگان تعلبرداشت
  مکاتب دولتی در پاکستانموثر 

 

نويسنده اين منت، حتقيقی در مقياس کوچک را به عنوان خبشی از کار خود 
اجنام داده که بريتانيا در دوره ماسرتی در موسسه آموزشی لندن، 

 :نتايج آن به شرح زير می باشد

 چارچوب باارزش و مهمی برای (FRESH) مکاتب تهبداشختصيص منابع برای 
هببود وضعيت صحی اطفال، بويژه در کشورهای انکشاف يافته فراهم می 

  مکاتب کههبداشت موثرچهار عنصر اصلی ختصيص منابع برای . منايد
 فراهم کردن -2 پاليسی های مکتب درباره وضعيت صحی، - 1: عبارتند از

 خدمات تغذيه ای -4رباره مسائل صحی،  آموزش د-3آب و سيستم فاضالب، 
و صحی مکاتب، برای محايت و تقويت سالمت اطفال در مهه مکاتب بسيار 
حائز امهيت می باشند، زيرا اطفال سامل، شادتر هستند و هبرت ياد می 

 . گيرند و در نتيجه جامعه سامل تری خواهيم داشت

ص منابع برای اين مطالعه حتقيقی به منظور درک امهيت چارچوب ختصي
 مکاتب در هبداشت مکاتب و شناسايی منابع برنامه های هبداشت موثر

در اين مطالعه . مکاتب ابتدايی دولتهای فقير طرح ريزی شده است
 :سواهلای زير مطرح است

 مکاتب ابتدايی دولتی هبداشتمربيان چه منابعی را برای تامين  .1
 پاکستان ضروری می مشارند؟

سی به اين منابع از چه طريقی امکان پذير به نظر مربيان دسرت .2
 است؟

مجع آوری معلومات از طريق سروی کوچکی با ترکيب شيوهای کيفی و 
-semi)يک پرسشنامه نيمه ساخت يافته .  صورت گرفته استکميتی

structured) هتيه گرديد و از طريق ايميل برای پاسخگويان ارسال گرديد 
ان مطالعه، مربيانی بودند که پاسخگوي. تا آنرا خانه پری کنند
در ابتدا با آا متاس گرفته شد و . جتربه آموزش صحی داشتند
 20 نفری که با آا متاس گرفته شد، 35از . موافقتشان دريافت گرديد

)  زن8 مرد، 10( نفر از آا 18نفر متايل به مهکاری نشان دادند و 
 .پرسشنامه تکميل شده را باز پس فرستادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يافته ها

توسط پرويز 
پيرزادو
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 امهيت آموزش صحی  در پاکستان

آموزش و "از پاسخ دهندگان خواستيم که نظرات خود را در مورد مجله 
، در مکاتب ابتدايی دولتی پاکستان مقوله بسيار مهمی هبداشتترويج 

 نفر گزينه کامال موافق را 18 نفر از 16. بيان منايند." می باشد
اضح نشان می دهد که معلمان، آموزش اين امر به طور و. عالمت زدند
 در مکاتب ابتدايی دولتی پاکستان را بسيار مهم هبداشتو ترويج 

 . تلقی می منايند

 وضعيت فعلی آموزش صحی در پاکستان

 گزينه، گزينه های ضعيف يا بسيار 5 پاسخ دهنده ازميان 18مهه 
ومی، عدم دسرتسی به آب آشاميدنی، تشناب عم. ضعيف را انتخاب کردند

شرايط بد و نبود آموزش صحی در رئوس مطالب درسی دولت فعلی و 
تنبيه بدنی در مکاتب دولتی که بر سالمت روحی اطفال تاثير می 

 .گذارند، داليل اصلی انتخاب اين گزينه ها می باشند

 مجع آوری منابع

 و نصاب تعليمینبود معلمان تعليم ديده برای آموزش صحی، نبود 
. زشی، از منونه های موارد ضعف منابع می باشندپاليسی های آمو

اکثريت تعليم دهندگان بر اين باورند که وضعيت صحی در مکاتب 
 :دولتی هببود خواهد يافت چنانچه موارد زير قابل دسرتس باشند

کارمندان تعليم ديده و با انگيزه برای ارائه درسهای آموزش  •
 صحی

  دولتیابتدائيهاتب سياست اجباری کردن آموزش صحی در مهه مک •
  آموزش صحینصاب تعليمی مربوط به •
 دسرتسی به آب و فاضالب •
 خدمات صحی مکتب •
 ارتباط قوی مکتب و اجتماع •
 فراهم آوردن حميط صحی •
 نتيجه

مهه تعليم دهندگان شرکت کننده بر امهيت آموزش صحی در مکاتب ابتدايی 
 آموزش صحی آا معتقدند نيازشديدی به. دولتی پاکستان تاکيد دارند

برخی از پاسح دهندگان جتربه کاری زيادی . در سطح مکاتب وجود دارد
. با معلمان و متعلمين داشتند و شرايط را خيلی خوب درک می کردند

نطرات و پيشنهادات آا برای برنامه ريزيهای آينده بسيار با ارزش 
 برای  مکاتبهبداشتنظرات آا با چارچوب ختصيص منابع برای . می باشد

هببود وضعيت آموزش صحی از طريق مداخله معقول در مکاتب پاکستان 
منابع پيشنهادی توسط مشارکت کنندگان با مولفه های . مرتبط می باشد

ارائه آموزش سيستماتيک و رمسی صحی در  . چارچوب مذکور مشاهبت دارند
به عنوان مثال اگر . مکاتب مستلزم تعهد دولت در اين زمينه می باشد

دولت آموزش صحی را در مکاتب ابتدايی اجباری کند و هر مکتب حداقل 
 به نسبت دقيقه در هفته را به اين موضوع اختصاص دهد، معلمان 30

 .آموزش صحی احساس مسئوليت خواهند کرد

 

به منظور ايجاد ارتباط بين برنامه ريزان و تطبيق کنندگان، نظرات 
مهم است که سياست . داده شودمعلمان بايد به سياست گذاران انتقال 

گذاران بدانند عامه مردم امهيت آموزش و هببود وضعيت صحی در مکاتب 
را درک می کنند، بنابراين به فکر راه حلی برای اجباری کردن آموزش 

اين امر جامعه را . صحی در مکاتب ابتدايی پاکستان  خواهند افتاد
  مست جامعه ای سامل هدايت می کندبه
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يز پيرزادو، موسسه دانشگاهی آغا خان برای انکشاف تعليم و آقای پرو
با وی می توانيد از طريق آدرس ايميل يا . تربيه، کراچی، پاکستان

 :آدرس پستی زير در متاس باشيد

Parvez.pirzado@aku.edu 

 AGA KHAN UNIVERSITY; IED-PDC ; 1_5 /B, VII F.B.AREA; KARIMABAD; 
KERACHI; PAKISTAN 

 

  مکاتبهبداشت موثر منابع برای صختصي

 :چهار عنصر اصلی

 پاليسی های صحی مکتب .1
 آب، فاضالب و حميط .2
 آموزش صحی .3
 خدمات صحی در مکتب .4

 سه اسرتاتژی محايتی

 هبداشتی-صحیوزش آم .1
 مشارکت مردمی .2
 آگاهی و مشارکت متعلمين .3

 

 :معلومات آنالين

UNESCO: http://www.unesco.org/education/fresh 
UNICEF: http://www.unicef.org/lifeskills/index_7262.html 

 

 ندههای آموزفلم

 چادری. پروفسور ام

: مارشال مک لوهان، يکی از بزرگرتين فيلسوفان و نويسندگان می گويد
. مان را در مکتب خود يعنی دنيا خواهيم گذراند روزی مهه ما زندگی"

، يک آماده سازی و آموزش به معنی يادگيری عشق ورزی، رشد و تغيير
غم انگيز برای شغلی که ما را به کمرت از آنچه می توانستيم باشيم 

 . بلکه جوهر و خود هستی لذت خبش خواهد بود،تبديل کند، خنواهد بود

 

جيدو کريشنامورتی، يکی از متفکرين عصر حاضر مکاتب زيادی را با 
زادی تعبير او از آ.  اطفال در هند تاسيس کرده استیفلسفه آزاد

اين آزادی خالقيت . طفل، رهايی او از ترس کتاب و امتحان و معلم بود
و شادی را به مهراه می آورد و برای ايجاد توانايی بالقوه عشق 

 .ورزيدن، رشد، يادگيری و صلح طلبی  بسيار ضروری می باشد

 :آونگ سان سو کی می گويد

دی از ترس تنها زندان واقعی ترس است، و تنها آزادی واقعی آزا" 
 ."می باشد

بنابراين، چه کسی اين آزادی را می دهد؟ اين والدين و معلمان 
واضح است که منی پر. هستند که بايد خبش انتقادی جامعه را تشکيل دهند

و اين چيز می تواند . توانيد چيزی را که خود نداريد به کسی بدهيد
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الی که بيش اصلی ترين سو. پول، دانش، انضباط و رهايی از ترس باشد
از هرزمانی به صورت يک معما باقی می ماند، آن است که چطور می 
توان آزادی و برخی ارزشهای انتقادی را که الزم است بزرگساالن داشته 
باشند تا بتوانند اطفال را در روابطشان آزاد بگذارند، در آا 

 . القاء کرد

دند که هر کسی طی صد سال اخير، فلمها دربردارنده درسهای اخالقی بو
با هر زبان و مليت و هر سطح  ثروتی از متاشای آا لذت می برده 

اين فلمها می توانند نيروی پيش برنده مناسبی در برابری . است
افراد جوان از هر کشوری به . باشند_ بزرگساالن و اطفال_ افراد

 . فلمهای کارتون عالقه زيادی نشان می دهند

 داده اند که انتخاب يک داستان واقعی به فلمهای طوالنی اخير نشان
آزادی، عشق، صلح، حقيقت، عدالت، (منظور پرداخنت به ارزشهای انسانی 

بيشرت . که جهان مشول نيز هستند، خبش اصلی آموزش می باشند) و شهامت
به من . را که بسيار معروف شد به خاطر داريمتقديم با عشق ما فلم 

از فلمهايی هستند که  جنات جنگل بان تکيه کن، جامعه شاعران مرده،
فضای آموزشی دارند و والدين و معلمان را ترغيب می کنند تا برای 

 .آزادی اطفال ارزش قائل شوند

که براساس کتاب خاطرات نويسندگان نويسندگان آزادی، فلم جديد 
آزادی نوشته شده، درگيری بين موسسه و معلم سفيد پوست جوانی را 

بازيگر (بازيگران آن اسکار وينينگ و هيالری سوان نشان می دهد و 
مهکاران و . می باشند) فلم پسر ميليون دالری، مردان گريه منی کنند

رئيسان او منی خواهند اجازه دهند او از برنامه درسی مکتب منحرف 
با اين حال او در ابتدا فقط به دنبال شناخت شاگردان نوجوانش . شود

 . می باشد

انگليسی او با زمينه های قومی کم درآمد، از حميط های متعلمين صنف 
خانگی فجيع و با آثار کت و کوب و خشونت بر روی بدن شان سر صنف او 

آا سفيد پوستان را دمشنان خود می دانند و عالقه ای . حاضر می شوند
 .به درس خواندن ندارند

ا او جمبور در ابتد. تالش او در فلم در قالب سه مرحله منايان می گردد
است صنف پر آشوب خود، که دخرتان و پسران آن از هم متنفرند و 

دوم اينکه بايد نسبت به  . پيوسته در حال جنگ هستند را کنرتل کند
در ايت اينکه در حميط . تذکرات مهکاران و کادر اداری بی تفاوت باشد

ام خانه، مهسرش احساس می کند که مورد کم توجهی قرار گرفته و سراجن
 .او را ترک می کند

اين معلم درگير در چالشهای مهيشگی خود برای آرام کردن شاگردان و 
آموزش آا، رفته رفته خود را کنار می گذارد تا برای اجنام ماموريت 

هنگامی که متعلمين خلوص او را احساس . خويش وقت اضافه ای صرف کند
از آن پس از . ندمی کنند به تدريج با او و با يکديگر سازش می کن

صنف او لذت می برند و در نتيجه تالش وی برای آموزش را راحت تر و 
وی در اين فرايند پيوسته روش شناسی و حمتوی را . لذت خبش تر می کنند

بکار می بندد تا از آا خبواهد درباره گذشته خود بنويسند و باارزش 
 شيوه، التيامی ترين هديه، يعنی هويت فردی، را به آا بدهد و اين

زمانی که . می شود تا متعلمين خشمناک خود و يکديگر را ببخشند
معلمشان زندگی نامه کوتاه تک تک آا را در يک کتاب به چاپ می 
رساند نه تنها به حيرت می آيند، بلکه شأن خويش را که در زندگی از 

 .دست داده بودند بازمی يابند

 جالب به يک فلم جذاب، اين واقعيت دايرکرت عالوه بر تبديل يک داستان
را منايان می کند که زمانی که يک معلم از نفس خود می گذرد و با 
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خلوص، مهربانی و عشق به کار می پردازد، ماموريت او بسيار پر بار، 
 .پر ارزش و لذت خبش می گردد

، نه تنها يک فلم عالی است ستارگان روی زمين     فلم هندی به نام 
 حتول خوبی برای آموزش بزرگساالن در مورد رفتار با اطفال بلکه نقطه

روان شناسان و متخصصين آموزشی از ده ها سال پيش بر اين . می باشد
. باور بوده اند که هر طفل، متفاوت از بقيه است، حتی دوگانگی ها

در متام دنيا آنچنان ساکن و حق به جانب ) متخصصين آموزشی(اما آا 
ای اصالح شيوه ها و نظرات خود و ايجاد تغييرات تالشی بوده اند که بر

نکرده اند تا به اطفال اجازه بدهند استعداد خود را کشف منوده و 
 .شکوفا سازند

امير خان، توليد کننده و بازيگر اين فلم، برای ساخنت فلم ترکيبی 
که در مورد  ضربه روحی و رنج طفلی صحبت می کند که از ديسلکسی 

رنج می برد و معلمان و والدينش )  توانايی خواندناختالل در(
زمانی که . ناتوانی او را درک منی کنند، گام خنست را برداشته است

اين طفل به مکتب شبانه روزی فرستاده می شود، بيشرت کناره گيری می 
 . بزرگرتها اين موضوع را ناشی از مشکل انضباطی می پندارند. کند

م شده پس از اندکی بررسی در می يابد که معلم هنر که تازه استخدا
زمانی که بزرگرتها وادار می شوند . اين طفل از ديسلکسی رنج می برد

تا در مسابقه رسامی شرکت کنند به حمدوديتهای خود پی می برند در 
می توان بر ديسلکسی غلبه . حاليکه اطفال، هنرمند به دنيا آمده اند

انند مهانند اطفال به رسامی کرد، اما آيا بزرگساالن هم می تو
. اين جتربه نگرش آا نسبت به اطفال را تغيير می دهد. نه. بپردازند

 برنده می شود، بسيار تاثيرگذار "روح"انتهای فلم، يعنی زمانی که 
" بردن "سراسرو نشاط آور است، با اين وجود مهه می دانيم که زندگی 

 . نيست

می توانيم ترس طفل از تاريکی را ما به راحتی : "افالطون گفته است
ناديده بگيريم، اما تراژدی واقعی در زندگی زمانی رخ می دهد که 

 ."بزرگساالن از روشنايی هراس داشته باشند

اين نوع فلمها بايد خبشی از برنامه آموزش به معلمان و جلسات 
حبث درباره اين فلمها بايد اجباری شود تا . والدين و معلمان باشند

 . ر و پيامهای اصلی فلم را به خانواده انتقال دهدعناص

 ,IIT Kanpurوی در . چادری، يک دانشمند و فلـم سـاز اسـت   . پروفسور ام
NCERT      را " نقطـه بازگـشت   "سـريال علمـی معـروف          به حتصيل پرداخت و
ــاخت ــال   . س ــادی اطف ــت و ش ــاره آزادی، خالقي ــر درب ــال حاض وی در ح

و کـانون فلـم و کتـاب را         . ه است کارگاههايی برای معلمان داير کرد    
 .اداره می منايد
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 با خوزه دا سيلوا مونرتيو، مهاهنگ کننده آموزش EENET Asiaمصاحبه 
    تيمور لستفراگير، وزارت معارف، مجهوری دموکراتيک 

     

 

 

 

 

 

طی کنفرانس آماده سازی منطقوی اخير درباره آموزش فراگير که 
 -موضوعات  مهم مربوط به منطقه آسيادر بالی، اندونزی برگزار شد و 

 مالقاتی را با آقای خوزه دا  EENET asiaاقيانوسه در آن مطرح گرديد، 
سيلوا مونرتيو، مهاهنگ کتننده آموزش فراگير در تيمور شرقی، ترتيب 

داد و از وی در مورد پيشرفت آموزش فراگير در کشورش سواالتی  
ر تيمور شرقی است، کشوری که هم اينک زمان التهاب و چالش د. پرسيد

در مصاحبه ای  .اخيرا چند دهه جنگ و منازعه را پشت سر گذاشته است
که پيش رو داريد، آقای دا سيلوا درباره آينده آموزش فراگير در 

 .تيمور شرقی ابراز نظر می کند

 

  چگونه آموزش فراگير برای تيمور شرقی به يک مسئله مهم تبديل شد؟ -
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 سال متام حتت 24کشور ما . پيشينه ما برمی گردداين موضوع به 
.  سال حتت اشغال پرتغال بوده است450اشغال اندونزی و قبل از آن هم 

حتی امروزه، بسياری از اطفال در کشور ما امکان هبره مندی از آموزش 
کشور من يک کشور نو بنياد است و ما هنوز وقت کافی . را ندارند

حاال . زمينه آموزش و حتصيل نداشته ايمبرای انکشاف آن خصوصا در 
سوال اين است که آموزش فراگير را چگونه انکشاف دهيم که اطفال 
بسياری را حتت پوشش قرار دهد؛ آايی که تاحبال حتصيل نکرده اند، 

چگونه می توان دسرتسی به . اطفال معلول و آنانکه در خانه مانده اند
منود؟ بنابراين چنين برنامه ای در آموزش و حتصيل را برای آا فراهم 

حال حاضر دارای امهيت است و وزارت معارف در کشور ما به شدت پيگير 
 . و خواهان ايجاد آموزش فراگير است

 مشا در توسعه آموزش فراگير در تيمور شرقی با چه مشکالتی روبرو -
 هستيد؟ 

 عمده ترين مشکالت در حال حاضر کمبود امکانات و کمبود منابع
انسانی است و در آينده، چگونگی برنامه ريزی آموزش فراگير بنحوی 

 .  که مهه اطفال را دربرگيرد

 وضعيت کنونی حتصيل و مکاتب در تيمور شرقی برای اطفال معلول و يا -
 اطفال اقليتهای قومی متفاوت چگونه است؟ 

در حال حاضر بسياری از اطفال معلول به مکتب و حتصيل دسرتسی 
برنامه آينده آموزش فراگير مهه اطفال را .  اما نه مهه آادارند،

 . و اين برای مهه، خرب خوبی است.... دربرخواهد گرفت

 مشا اشاره کرديد که منابع انسانی يک مشکل است، وقتی در مورد -
منابع انسانی صحبت می کنيد، منظورتان منابع انسانی داخل وزارت 

  است که با اطفال کار می کنند؟ معارف است يا منظورتان معلمانی

برای من منابع انسانی به مفهوم داشنت معلمان خوب در امر آموزش 
معلمانی که به هبرتين روشهای تعليم و تربيه تسلط . فراگير است

اگر چه من . بودجه و هزينه هم البته مسئله مهم ديگری است. دارند
اختيار من حمدود طرح های زيادی در سر دارم، ولی بودجه موجود در 

 . است

 آيا مشا تا حبال برنامه ای برای آموزش معلمان در تيمور شرقی -
 در مورد تعليم متام اطفال داشته ايد؟  ... درآموزش فراگير 

اين چيزی است که ما در آن خصوص کمبودی های داريم و می خواهيم 
 .چنين طرح هايی را ايجاد کنيم

گير در تيمور با مشکالت ديگری مواجه  آيا به جزمعلوليت، آموزش فرا-
 است؟  

زبان اول در کشورما تتوم است که . زبان خود يکی از مسائل است
در حال حاضر . زبان دوم هم زبان پرتغالی است. زبان ملی ما می باشد

ما سعی داريم که زبان تتوم را برای آينده بعنوان زبان آکادميک و 
م، زبانی است که اکثرا مردم بدان زبان تتو. زبان مکاتب تثبيت کنيم

حتی سفيران تيمور شرقی هم به اين . صحبت می کنند و خيلی قومی است
در زمانيکه حتت اشغال اندونزی بوديم، به زبان . زبان صحبت می کنند

بنابراين برای کسانی که اندونزيايی . اندونزيايی صحبت می کرديم
يری از حتصيل و آموزش وجود صحبت می کردند، امکان مناسبی برای هبره گ

خود معلمان، . در حال حاضر، چالش عمده با زبان پرتغالی است. داشت
اما هم اکنون ملزم به فراگيری زبان . زبان پرتغالی را منی دانند

 . پرتغالی شده اند
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و ساحات ) پايتخت( آيا تفاوت عمده ای بين ساحات شهری مثل ديلی -
 زش وجود دارد؟  روستايی از نظر دسرتسی به آمو

خصوصا در مورد . چالش حاضر عمدتا مربوط به اطفال معلول است
چالش های ديگر دسرتسی به ساختمان برای راه . نقل و انتقال آا

ما اخيرا با يونيسف در اين خصوص مالقاتی داشتيم . اندازی مکتب است
ا زير. و من از آا خواستم که با ما و وزارت تاسيسات مهکاری کنند

ما نياز داريم تا ساختماای مکاتب را بگونه ای بسازيم که برای 
 .اطفال معلول قابل استفاده باشد

 آيا شرکت در اين کنفرانس برای مشا موضوع جالبی دربر داشته که در -
 بازگشت به تيمور شرقی خبواهيد آن را مورد توجه قرار دهيد؟  

اگير شنيدم و می من در اينجا چيزهای زيادی درباره آموزش فر
توامن از آا در راستای کمک به انکشاف و توسعه آموزش فراگير در 

اين در واقع اولين کنفرانس در مورد . تيمور شرقی استفاده کنم
در آينده قاعدتا به . آموزش فراگير بود که من در آن شرکت کردم

 فراگيری معلومات و منونه مثاهلايی از ديگر کشورها در خصوص آموزش
 مهه 2015تصور ما اين است که تا سال . فراگير بيشرت نياز خواهد بود

 مهه قادر به خواندن 2020به آموزش و حتصيل دسرتسی پيدا کنند و تا سال 
ما کشوری تازه تاسيس هستيم، يک کشور کوچک؛ اما . و نوشنت باشند

 . برای آينده نقشه ها و طرح هايی داريم

مشا چه نقشی بر عهده خواهيد داشت؟ اين  در بازگشت به تيمور شرقی -
 روند انکشاف را چگونه می بينيد؟

. بعد از اين کنفرانس من به کشورم بازمی گردم تا برنامه زيری کـنم              
چـه  . چگونه می توان معلومات مهه ساحات کشورمان را بـه دسـت آوريـم              

تعداد طفل در کشور داريم؟ و از اين تعداد، چه ميزان معلول هستند؟              
ی اين معلومـات را مجـع آوری کـرديم، مـی تـوانيم آـا را وارد                   وقت

اگر معلومات نداشته باشيم، منی توانيم      . برنامه آموزش فراگير مناييم   
 و سيـستم  Plan Timor-Lesteدر حال حاضر مـا بـا موسـسه    . کاری پيش بربيم

که به وزارت معارف مـشاوره   ) EMIS(معلوماتی مديريت تعليم و تربيه  
قرار است با يونيسف، يونـسکو، موسـسه        . ی کند، کار می کنيم    ارائه م 

Plan    و موسسه Friends    ،از اسرتاليا برای محايت از انکشاف آموزش فراگيـر 
اين دليل اصلی است که من مايلم تا از کشورهای          . مهکاری داشته باشيم  

ديگر و برنامه های ديگری که در حال حاضر سيستم آمـوزش فراگيـر را                
. در حال حاضر، من بودجه حمدودی در اختيار دارم        . زديد کنم دارند، با 

اما می خواهم بدامن ديگران چه روشهايی در تطبيق طرح آموزش فراگيـر              
 . نيمک از آا در تيمور شرقی استفاده بکار گرفته اند تا

 آيا نظام آموزشی تيمور شرقی بعلت اينکه يک کشور تازه تاسيس است -
 ا کرده است؟  به طور کلی تغيير پيد

بله، در حال حاضر مکاتب ابتدائيه، مکاتب متوسطه و ليسه ها 
پوهنتون دولتی نيز فيس بسيار پايينی /رايگان هستند و دانشگاه

 . دارد

 در ارتباط با نصاب تعليمی چطور؟ چقدر حمتوای درسی را تغيير داده -
 ه ايد؟  ايد و يا آن را نسبت به دوران اشغال توسط اندونزی اصالح کرد

در حال حاضر ما هنوز از کتاهبای درسی اندونزی به زبان باهاسا 
برای آينده طرح هايی وجود دارد تا . استفاده می کنيم) اندونزيايی(

مهچنين ما نياز داريم تا زبان . کتاهبای درسی به زبان پرتغالی باشد
ر اما در حال حاضر، آموزش زبان پرتغالی د. تتوم را نيز توسعه دهيم

اما در مکاتب ابتدائيه، متعلمين منی . مکاتب آمادگی شروع شده است
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مشکل اصلی اينجاست که بسياری از . توانند هنوز پرتغالی صحبت کنند
بنابراين چگونه می توانند . معلمان نيز زبان پرتغالی ياد ندارند

آموزش .... به اطفال پرتغالی بياموزند؟ اين يکی از دغدغه های ماست
 . معلمان

 يکی از مسائل حساس در کشورهايی که درگير جنگ و نزاع بوده اند، -
چگونه و به چه کيفيتی در تيمور شرقی  آموزش . آموزش درس تاريخ است

 درس تاريخ را تغيير داديد؟  

در حال حاضر آا می خواهند کتاهبای تاريخ جديدی را که مربوط به 
. اما هنوز چاپ نکرده اند. دوران بعد از استقالل است، چاپ منايند

آا می خواهند جريان مبارزات استقالل تيمور و زمان بعد از آن را 
 .به زبان تتوم نشر منايند

 به عنوان مهاهنگ کننده آموزش فراگير که در واقع پستی جديد حمسوب -
می شود، مشا چگونه با ديگر افراد وزارت معارف کار می کنيد؟ برای 

، ا اجنام می دهيد و آنچه مهکارانتان اجنام می دهندمهکاری بين آنچه مش
 ؟  چه طرحی داريد

در حال حاضر ما مدير عمومی داريم و با او مهکاری می کنيم و سپس در 
 Planمرحله بعد با ساير سهم گيرندگان نظير يونيسف، يونسکو، موسسه 

Timor-Leste و موسسه Friendsستنداينها  مهکاران ما ه....  از اسرتاليا  . 

 آيا موضوع ديگری در ارتباط با طرح آموزش فراگير هست که مايل -
 باشيد آنرا با ما در ميان بگذاريد؟  

من در انکشاف آموزش فراگير نه تنها برای افراد معلول بلکه برای 
 های آينده من مهچنين دربردارنده اين طرح. مهه تصميم قاطعی گرفته ام

 را که به داليل اقتصادی و لیتوان اطفاموضوع مهم است که چگونه می 
مالی امکان برخورداری از آموزش را ندارند، از اين مهم يعنی آموزش 

کشور ما کشور نو بنيادی است و ما خواهان اين .  هبره مند ساخت
. هستيم که متعلمين در خصوص چگونگی انکشاف کشور در آينده فکر کنند

ما بايد . ... ظاره گر باشيمما منی توانيم صرفا بنشينيم و ن... 
 . کاری اجنام دهيم، درست يا اشتباه، ما نيازمند يادگيری هستيم
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             رويدادها

 مشکالت و راه حل ها: ميزگردی پيرامون آموزش فراگير

 ، دوشنبه، تاجيکستان2008 آپريل 30

 کايون در شهر هوتل، ميزگردی در سالون 2008 آپريل 30به تاريخ
در " صحت"اين ميزگرد توسط سازمان خيريه . را گرديددوشنبه اج

به محايت " آموزش فراگير در مکاتب ناحيه فايرداسيو" چارچوب پروژه 
 . سازماندهی گرديد) سوئيس"(کاريتاس" سازمان بين املللی 

 تن از منايندگان وزارت معارف کشور تاجيکستان، 35در اين ميزگرد 
داره مشاوره روانشناسی طبی آموزشی اداره آموزش ناحيه فايرداسيو، ا

شهر دوشنبه، فاکولته روانشناسی، رئيس موسسات آمادگی مکتب، مکاتب 
چون يونيسف، (شبانه روزی، سازماای دولتی، سازماای بين املللی 

و منايندگان رسانه های عمومی شرکت ) بنياد سوروس و جنات اطفال
 .داشتند

يش گرفته که جايگاه اطفال به آموزش فراگير اين رويکرد را در پ
در نظام ) جسمی، روانی يا ساير انواع بيماری شان(رغم بيماری شان 

اين رويکرد سابقا در بيانيه ساالمانکا توسط . عمومی آموزشی حلاظ شود
.  کشور شرکت کننده ديگر، پذيرفته شده است92تاجيکستان به اتفاق 

نيازهای آموزشی اطفال حتقيقی در باب "صحت" اخيرا، سازمان خيريه 
معلول اين ناحيه در شکل يک پروژه حتقيقاتی به اجنام رسانده است و 

 متعلمی که 49اولين . در دو مکتب دولتی صنوف عمومی داير کرده است
 وارد مکتب شده بودند توسط 2007با نيازهای خاص از اول سپتمرب 

. ی ديدندبرخی از متعلمين در خانه آموزش م. والدين انتخاب شدند
 . صنف هايی نيز به منظور آموزش جمدد معلمان در نظر گرفته شده بود

وضعيت آموزش فراگير در تاجيکستان با گفتگوی بين سخنرانان و 
مشکالت مطرح شده در اين ميزگرد . شرکت کنندگان مورد حبث قرار گرفت

نارسايی و کمبود کدر آموزشی، فقدان دسرتسی به : از اين قرارند
 وعدم پذيرش اطفال نيازمند به آموزشهای خاص از سوی کارکنان مکاتب

مکاتب، کمبودهای جدی معلومات  و آشنايی ناکافی درزمينه آموزش 
 .فراگير

بسياری از شرکت کنندگان بر ضرورت فراهم ساخنت امکان دسرتسی به 
 .آموزش به عنوان مبنای حتول الگوی اجتماعی معلوليت تاکيد داشتند

ان در ميزگرد هر يک، در گزارشهای خود به منظور شرکت کنندگ
آموزش فراگير، برنامه های آماده سازی اطفال "معرفی مواردی چون 

الگوها و رويکردهای "  برای رفنت به مکتب و اقدامات مربوط به مکاتب
ضرورت مهکاری بين والدين، گروه ها و . خمتلفی را منايش می دادند
 .مورد تاکيد شرکت کنندگان قرارگرفتسازماای دولتی بطور ويژه 

شرکت کنندگان با درنظر گرفنت مشکالت اشاره شده، اجرای مرحله به 
مرحله معرفی آموزش فراگير به مکاتب دولتی در سطوح خمتلف و ايجاد 
مهکاری بين مهکاران جامعه کشورهای مستقل مشرتک املنافع و کشورهای 

 .اد منودندمهسايه به منظور تبادل جتارب را پيشنه

مسئوالن اداره آموزش و وزارت معارف نسبت به پذيرش و گسرتش 
برنامه های خاص آموزش برای اطفال با نيازهای خاص، اظهاراتی مثبت 

 دادند تا پروژه های مقدماتی آزمايشی را وعدهآا . بيان داشتند
تنظيم منايند، از اقداماتی با هدف ايجاد حميطی بدون مانع پشتيبانی 

ايند و برنامه جامعی  به مهراه توصيه های روش شناختی درخصوص من
 .  سازماندهی و حتقق آموزش فراگير بوجود آورند
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 فرانس تکنالوژی مساعدتیکن

 5 و4     16-11-2008هند  ) Techshare ) (Techshare(تچشر 
 ، دهلی نو، هند2008فوريه

يکی از بزرگرتين رويدادهای اروپايی در عرصه ) Techshare(تچشر 
تکنالوژی است که دسرتسی معلوالن به تکنالوژی را ترويج می کند و 

بريتانيا ) RNIB( نابينايان برای دهه حاضر توسط موسسه ملی سلطنتی 
 . ندهی می شوداسازم

 Barrier Break( برای اولين بار در هند، تکنالوژی های حصار شکن 
Technolegies(  تچشر هند ،(Techshare India) سازماندهی 2008 را به سال 

تچشر هند بطور موفقيت آميزی کل اکوسيستم، دولت، شرکتها، . کرد
لين، شرکتهای توليدی، ارائه کنندگان آموزش موسسات غير دولتی، معلو

موسسه ناجيان بينايی . را، برای اولين بار زير يک سقف گرد هم آورد
(Sightsavers International)دولفين" کنفرانس بود و قلم   ای اسپانسر نقره "

 . را در منايشگاه به منايش گذاشت

 هايی که اين کنفرانس و منايشگاه، به طيف جامعی از تکنولوژی
فرد معلول با آن کار می کند می پردازد و موفق شده تا حصارهای بين 
دولت، شرکتها، موسسات غير دولتی و توليد کنندگان حمصوالت و خدمات 
را از يک سو، و شش ميليون معلول هندی از سوی ديگر را از ميان 

متخصصانی که به نکته های مهمی خواهند پرداخت، اينجا در . بردارد
 . شن افتتاحيه حضور دارندج

در مراسم افتتاحيه، مهمرتين مهمان، دکرتوينا چوتری، منشی وزارت 
عدالت اجتماعی و توامنندسازی، به تشريح ديدگاه های خود در ارتباط 

من از تالش های : " او گفت.  پرداخت2008با رويدادهايی چون تچشر هند 
ور مسلم ما در مسير اری می کنم و بطزبرگزارکنندگان کنفراس سپاسگ

بيشرت اين موضوعات در دهه های اخير مهراه "، "درستی قدم برمی داريم
اگر چه دولت از اين موضوع آگاه . با حتول تکنالوژی مطرح گرديده است

بوده و گام هايی در راستای رفع آا برداشته است، اما مهچنان 
نظور استخدام دولت هند به م"او اضافه کرد که . خالءهايی وجود دارد

 کرور روپيه 1800افراد معلول  در شرکتها، بودجه ای معادل با 
 ."اختصاص داده است

 Word Wide Web( آقای شادی ابو زهرا از کنسرسيوم شبکه جهانی 
Consortium(  ضرورت تکنالوژی مساعدتی در طراحی سخنرانی خود به ، در

امروزه شبکه  " :ايشان گفتند که. رابط های شبکه ای اشاره کردند
موضوعی حياتی در زندگی روزمره حمسوب می گردد و ابزارهای زيادی در 
اختيار طراحان قرار داده که از آن طريق می توانند دسرتسی افراد 

او مهچنين بر فرصتهای جتاری موجود ." معلول را به انرتنت ميسر سازند
ار معلولين در بازار جهانی که در قالب تکنالوژی و حمصوالت در اختي

قرار می گيرند، تاکيد کرد و موسسات جتاری را ترغيب منود تا نقش 
 . بيشرتی را در اين زمينه ايفا منايند

مرکز بـين املللـی تـرويج اشـتغال         «آقای جاويد عبيدی، مدير اجرايی      
هند در داشنت هبرتين تکنالوژی، هبرتيـن شـرکت هـا،           : گفت» برای معلولين 

صدور افکار به اقصی نقاط دنيا کشوری غنـی مـی           هبرتين مغزها و مهچنين     
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، نکه اطفال به گوشه ای رها می شوند       ديدن اي در چنين شرايطی،    . باشد
اين شرايط حاکی از آن اسـت کـه شـرکتها از            . بسيار تاسف انگيز است   

اين موضوع آگاهی ندارند که ما چه تکنالوژی مساعدتی عالی دراختيار            
. ا در اختيار افراد معلـول قـرار داد        داريم و چگونه می توان آا ر      

 ."اين شرايط  به نظر من تبعيض آميز است

 :موضوعات اصلی کنفرانس شامل موارد زير می شد

 . طرح راهنمای دسرتسی-راه پيش رو.1
 ايجاد تغيير.2
 پر کردن فاصله ايجاد شده توسط تکنالوژی ديجيتل.3
اد شده مقاالت مشرتکی در مورد ايجاد تغيير و پرکردن فاصله ايج.4

 توسط تکنالوِژی ديجيتل
 ورکشاپ های دسرتسی عملی.5

مهه شرکت کنندگان از مجله افرادی که  نکات مهمی را بيان کرده اند 
 :می توانند به آدرس زير دسرتسی داشته باشند

لطفا برای معلومات بيشرتبا خامن شوتا شورامانی، مدير برنامه  
Sighatsavers International ايمل زير متاس بگيريد از طريق آدرس: 

org.sightsavers@schoolramani 

 :  يا با آدرسی پستی زير

Sight Savers International;South India Area Office; A-3 Shivdham Building; Plot No. 62, 

New Link Road; Malad (W); Mumbai 400064; India 
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دومين کنفرانس بين املللی پيرامون انکشاف زبان، احيای زبان و 
         زبان-آموزش چند زبانه در اجتماعات قومی

                

 ، بانکوگ، تايلند2008 جوالی 3-1

اگرچه فقط خبش کوچکی از .  زبان زنده در آسيا وجود دارد2000بيش از 
در . اتب بکار برده می شوداين زباا به عنوان زبان آموزش در مک

نتيجه ميليون ها طفل آسيايی که به اين زباای غير اصلی صحبت می 
کنند، به دليل عدم درک کامل زبان رمسی مکاتب، منی توانند به ميزان 

بسياری از آا به خاطر داليلی . استعداد خود يادگيری داشته باشند
ی گيرند يا ترک حتصيل می که مستقيما به آا مربوط منی شود، کم ياد م

از آجنا که بسياری از سيستمهای آموزشی منحصرا زباای غالب . کنند
را بکار می گيرند، تعداد اندکی از والدين به اين نتيحه می رسند 
که زبانشان کاربردی نيست و از آن پس ديگر با زبان مادری با اطفال 

دها زبان آسيايی می و اين امر به از بين رفنت ص. خود صحبت منی کنند
 . اجنامد

حتقيقات تائيد کرده که خبش عمده ای از اطفالی که به مکتب منی روند و 
يا اطفالی که به مکتب می روند اما در حد استعداد خود ياد منی 
گيرند، دارای زبان مادری متفاوت از زبانی هستند که در مکتب بکار 

متعددی مواجه می شوند متعلمين در يادگيری با موانع . برده می شود
و چنانچه در مکتب ثبت نام کنند، ترک حتصيل منوده يا مردود می شوند 

مسئله زبان آموزش برای . و جمبورند يک صنف را دوباره تکرار کنند
 و مناسب بسيار اساسی می  و مهه مشولايجاد يک حميط يادگيری فراگير

ه مهه اهداف صورت باشد و اگر قرار است که آموزش به منظور دستيابی ب
دومين کنفرانس بين املللی در . بگيرد، بايد به اين موضوع پرداخت

پيرامون انکشاف زبان، احيای زبان و آموزش چند زبانه در اجتماعات 
اين موضوع و ساير موضوعات مرتبط با آن پرداخته  زبانی، به -قومی

 .شده است

 آسيايی گرد هم  کشور آسيايی و غير33 نفر را از390اين کنفرانس، 
چطور : آورد تا معلومات خود را درباره موارد ذيل تشريک منايند

 زبانی را کاهش داد و - اطفال اجتماعاِت اقليِت قومیمشکالتميتوان 
چگونه می توان کاربرد زباای غير اصلی را تقويت منود و از نابودی 

 -يت قومیشرکت کنندگان شامل اعضای اجتماعات اقل. آا جلوگيری منود
زبانی، مقامات دولتی، و کارمندان موسسات غيردولتی و بين املللی 

 :اهداف کنفرانس از اين قبيل اند. بودند

افزايش آگاهی درباره خطراتی که تنوع فرهنگی و زبانی دنيا را  •
هتديد می کنند و مهچنين نابرابريهای اجتماعِی، فرهنگی، سياسی، 

( زبانی غير اصلی -عات قومیاقتصادی و آموزشی که مردم اجتما
 . با آن مواجه هستند)  که غالب نيستند

برنامه آموزش چند «ارتقاء آگاهی در مورد اهداف و فوايد  •
که به افرادی که به زباای غير » زبانه مبتنی بر زبان مادری

اصلی صحبت می کنند کمک می کند تا در حتصيالت خود به موفقيت 
 . دست يايند

برنامه «توسعه زبان، احيای زبان و های مناسب يادگيری شيوه  •
از افرادی که در اين » آموزش چند زبانه مبتنی بر زبان مادری

 . زمينه ها جتربه داشته اند
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 زبانی، -تشويق مشارکت کنندگان، بويژه اعضای اجتماعات قومی •
به منظور توسعه و گسرتش شبکه های فردی و سازمانی درگير در 

 .اين فعاليتها

- کنفرانس نشان داد که در دهه گذشته تعداد اجتماعات قومیاين
پوهنتون ها و دولت های /زبانی، موسسات غير دولتی، دانشگاهها

برنامه آموزش چند زبانه مبتنی بر «آسيايی عالقمند به اجرای  
برای اطفال و بزرگساالنی که به زباای رمسی آموزشی » زبان مادری

با اين . منی شوند، افزايش يافته استصحبت منی کنند و يا متوجه 
برنامه آموزش چند زبانه مبتنی بر زبان «حال، اهداف و منافع 

. بطور گسرتده مورد پذيرش قرار نگرفته و درک نشده است» مادری
بسياری از اين تالشها ضعيف هستند و آنچه از طريق حتقيق و جتربه به 

 .دست آمده را تقويت منی منايند

 شاخه 5 سخنرانی مهسو به 93 سخنرانی تکميلی و 6 و سخنرانی اصلی
اصلی مربوط به زبان، فرهنگ و آموزش تقسيم شده اند که به شرح 

 :زير می باشد

 حفظ ميراث فرهنگی معنوی  .1

به مهراه مقاالتی که بر  (  توسعه و احيای زبانتالشهای مربوط به .2
 )هببود درست نويسی تاکيد دارند

برنامه آموزش چند زبانه مبتنی بر «يزی جتارب مربوط  بر پايه ر .3
 »زبان مادری

 سياست گذاری های مربوط به زبان و زبان آموزشی .4

 حتقيقات مرتبط با زبان و آموزش .5

برگزاری جلسات عملی در مورد موضوعات عمده  کنفرانس، فرصتهايی 
برای طرح سوال، در ميان گذاشنت جتارب، و حبث درباره موضوعات ويژه در 

مهچنين غرفه ای منايشی نيز برای .  رمسی تر را فراهم منودفضای غير
ارائه مطالب، عکسها، بروشور معلوماتی و ساير موارد مربوط به 
انکشاف و توسعه زبان و آموزش چند زبانه به مشارکت کنندگان در نظر 

 . گرفته شده بود

اين کنفرانس، منونه خوبی از مشارکت موسسات داخلی و بين املللی 
 :و توسط سازماای زير محايت شده بودبود 

 آسيای آموزشیيونسکوی بانکوک، يونيسف، وزارختانه های  سازماای 
، موسسه زبان و فرهنگ SIL، موسسه بين املللی )SEAMEO(جنوب شرقی 

پوهنتون ماهيدول تايلند، کميته /برای انکشاف روستايی در دانشگاه
 .CAREلی جنات اطفال بريتانيا و موسسه بين املل

 : لطفا برای معلومات بيشرت به سايت زير مراجعه منايد
2008ld_/|org.seameo.www 

 از طريق آدرس SILيا با آقای کيمو کوسونن درموسسه بين ملللی 
 : ايميل زير متاس بگيريد

org.sil@kosonen_kimmo 

يا با آقای جان لينربگ در يونسکو از طريق آدرس ايميل زير متاس 
 j.lindeberg@unescobkk.org: بگيريد
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 نگاه امجالی به آموزش مسلکی پيوسته به معلمان برونی

  ، بندر سری بگاوان، بونی2008 جوالی 24 تا 22

. ه اجرا در آورده استدارالسالم برونی سياست آموزش فراگير را ب
تائيد سياست آموزش فراگير از طريق بيانيه ساالمانکا توسط دولت 
 برونی، دارالسالم به عنوان وسيله ای در جهت تسريع مشوليت متعلمين

اکثر مکاتب دولتی، الاقل يک .  عمل کردنيازمند آموزش های ويژه
ج  معلم آموزش ديده داشتند و متعلمينی که در معرض خطر اخرا

بودند، توانستند در کنار مهسن و ساالن خود در جريان عادی صنف 
 .مشارکت داشته باشند

، به منظور تعطيل کندوزارت معارف بدون اينکه مکاتب ويژه ای را 
گرد هم آوردن مجعيت و فرهنگ متنوع در مکاتب، تالش خود را بر 

کز آماده سازی و محايت معلمان، مديران، والدين و متعلمين متمر
متخصصين واحد آموزشهای ويژه از طريق پذيرفنت متعلمين، به . منود

 .محايت از مکاتب شتافتند

برنامه های دائمی ايجاد ختصص که هر ماه برگزار می شوند را 
واحد .  ميتوان بعنوان منونه ای از اين برنامه های محايتی نام برد

 که به »پروژه مکتب منونه فراگيری «2008آموزش ويژه در سال 
متعلمين خدمات عالی ارائه می دهد را با دو مکتب ابتدائيه و دو 

 .مکتب راهنمايی آغاز منود

اخيرا يک مسينار و کارگاه ملی به مهکاری واحد آموزش ويژه و 
پوهنتون دارالسالم برونی و رمسا به افتخار حضور مهمانانی /دانشگاه

شی دائمی وزارت مهچون داتين چادوکا ديگ اپساش هج ابد متين، من
مکاتب فراگير : پذيرش تنوع" موضوع آن. معارف، سازماندهی گرديد

بود که " تقويت مکاتب فراگير: پذيرش تنوع" و مطلب اصلی " موثر
 .توسط سخنران مهمان ارائه گرديد

 :اهداف اصلی به شرح زير بودند

فراهم آوردن فضای انتقال معلومات و جتارب در مورد  •
  جتارب عملی و انکشاف و گسرتش آموزش ويژهرويدادهای جاری،

ايجاد شبکه و مهکاری مسلکی بين واحد آموزش ويژه، سيستم  •
و  پوهنتون دارالسالم برونی/مکتب، وزارت معارف، دانشگاه

 .ادارات خمتلف حملی

بازبينی مسائل و موضوعات، و پيشرفت برنامه های تعليمی  •
 .دهويژه و مشخص منودن دستورالعملها برای آين

 مشارکت کننده به مشول معلمان ارشد، مديران، معلمان مقطع 500حدود 
 از رياست مطالعات SENA، معلمان SENAهای ابتدائيه و متوسطه و 

دينی حتت نظارت وزارت معارف، رئيسان و کارمندان خبشهای خمتلف حتت 
 فرهنگ، ورزش و جوانان و وزارتنظارت وزارت معارف، وزارت صحت، 

 .وسسات غير دولتی  بودندمهچنين م
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خامن مونا آليانا، روانشناس آموزشی شاغل در واحد آموزش ويژه، 
 .برونی، دارالسالم

 :با آدرس زير می توان با وی در متاس بود

Monalianalimin@brunet.bn 



  72

در ارتباط با چهل اقيانوسيه -کنفرانس آماده سازی منطقوی آسيا
        و هشتمين نشست کنفرانس بين املللی آموزش

       

 ، بالی، اندونزی ٢٠٠٨ می ٢٩ـ٣١

اين کنفرانس خبشی از روند مشورتی دولت های عضو يونسکو در 
ارتباط با چهل و هشتمين جلسه کنفرانس بين املللی آموزش با عنوان 

 بود، که ﴾ ژنو سويس٢٠٠٨نوامرب٢٨ـ٣١﴿»راهی برای آينده: آموزش فراگير«
در طی اين کنفرانس شرکت .  کشور برگزار شد٢٣ نفر از ١۶٠با مشارکت 

کنندگان در يک حميط پربار اين فرصت را يافتند تا به حبث و تبادل 
نظردر خصوص ديدگاه ها، اسرتاتيژی ها، عملکردها و جتربيات آموزش 

 .فراگير در منطقه بپردازند

 موضوع فرعی ذيل ۴ موضوع اصلی مرتبط با ٩اين کنفرانس دربردارنده 
 :بود

 رويکردها، اهداف و مقاصد) الف
 سياست های عمومی) ب
 سيستم ها، ارتباطات و انتقاالت) پ
 متعلمين و معلمان) ت

شرکت کنندگان حبث و تبادل نظر در خصوص دغدغه های زير و ارايه 
وزش را پيشنهادات در اين خصوص، طی جريان کنفرانس بين املللی آم

 :ضروری تشخيص دادند

 ـ  اطفال دارای معلوليت1

 .فراگيریاطمينان نسبت به عدم وجود تبعيض و روشن ساخنت موانع سر راه  تنظيم سياست هايی که فراگيری را تبيين و تعريف کنند، حصول -
 . موضوعات مرتبط با ظرفيت سازی، منابع، امکانات و مهکاری ها-
 .يت از فراگيری نقش مکاتب ويژه در محا-
 . نقش آموزش متمرکز اطفال به مثابه راهربدی در جهت فراگيری-

  ايدز، اچ آی وی، و سالمت-٢

 بد نامی های مرتبط با ايدز، رفتارهای تبعيض آميز و اعمالی که -
 .دسرتسی اطفال را به آموزش با کيفيت حمدود می کنند

 شرايط هبره مندی  محايت حمرمانه در مورد مسئله اچ آی وی و ايجاد-
جوانان حامل يا آلوده به وايروس اچ آی وی، از آموزش با کيفيت در 

 .جامعه خود

 در دسرتس قرار دادن آموزش های پيشگيرانه و آموزش های درمانی -
مرتبط با ايدز، خدمات صحی درمانی دوستانه، آزمايش رايگان و 

 وی برای دارطلبانه، خدمات مشاوره ای و درمانی در خصوص اچ آی
 .اطفال و جوانان

 نقش بالقوه رسانه ها در ارتقاء پيشگيری از ايدز و آموزش چگونگی -
واکنش در برابر اين بيماری  و مهچنين  کمک به رفع خرافات و غلط 

 .فهمی ها در اين باره
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 اقليت ها) ٣

 ايجاد يک چارچوب قانونی، برنامه و حمتوای درسی جهت تشويق -
 . حملیسازگاری و انطباق

 سياست های استخدامی با قابليت تغيير، جهت آموزش معلمان برای -
 .افزايش ظرفيت گروه های اقليت

مذهبی در باالبردن - نقش سيستم آموزش در گفتگوهای متقابل فرهنگی-
 .ميزان درک و قدرت حتمل و مدارا

 ارائه مرحله به مرحله آموزش در سال های اوليه حتصيل ابتدايی به -
 مادری، وسيله ای است جهت توفيق در ترويج زبان های ملی و بين زبان

 .املللی

 دولت ها و سازمان های چند جانبه بايد با استخدام و بکارگيری -
افرادی که به زبان اقليت تکلم می کنند بعنوان معلم، ابزارهای 

 .چند زبانی را نيز توسعه داده و توزيع منايند/دوزبانی

 اطفال مهاجر) ۴

 اطفال کارگران مهاجر، بدون در نظر گرفنت وضعيتشان، بايد تشويق مهه
 .شوند تا حتصيالت خود را ادامه دهند

 اطفال بيجا شده داخلی) ۵

 :در مکاتب

 آموزش به اطفال بايد به زبان مادری آا باشد و در ضمن اطفال -
پناهنده بايد فرصت يادگيری زبان کشور ميزبان را بيابند و مورد 

 . اجتماعی قرار گيرند- روحیمحايت

 :در مکاتب معمولی کشور ميزبان

 . اطفال مهاجر بايد دسرتسی برابر به حتصيل داشته باشند-

 اختاذ تدابير الزم برای افزايش سطح آگاهی در مورد مهاجران و -
 .پناهندگان مبنظور جلوگيری از زورگويی و تبعيض

ت های مربوط به آموزش  اطفال يتيم نيز بايد در برنامه ها و سياس-
 .فراگير جای داشته باشند

 حمروميت اجتماعی) ۶

 مرور جمدد قوانين ملی موجود درباره گروه های به حاشيه رانده -
شده، و محايت از معلمان و ديگر سهم گيرندگان و پرداخنت به مسئله 

 .حمروميت اجتماعی در مکتب و در جامعه

ت برای اطفال حتت تاثير جنگ،  در دسرتس قرار دادن آموزش با کيفي-
 .درگيری های داخلی و باليای طبيعی

 نظارت بر شرايط و قوانين موجود، مثال در مورد اعطای بورسيه به -
 .گروه های مورد نظر

 حصول اطمينان از کيفيت مکاتب عقيدتی، تا روحيه رقابت افزايش -
کشاف ملی يابد و موضوعاتی که تعليم داده می شوند نيز در راستای ان

 .باشند

 جنسيت) ٧



  74

 نياز به معلومات آموزشی تفکيک شده بلحاظ جنسيت و شاخص های -
 .تکميلی کيفيتی و شاخص های حساس به جنسيت

 انکشاف و يا تطبيق چارچوب های قانونی محايت در برابر تبعيض های -
 .جنسيتی

 شامل کردن موارد آگاهی جنسيتی و حساسيت درباره آا در آموزش -
 .ای الزامی پيشينی و کنونی و مهچنين در وسايل آموزشیه

 تضمين برابری جنسيتی در حتصيل، در امور مربوط به ثبت نام، -
 .و برنامه درسی) زندگی(، بقاء)تداوم(ابقاء

 بکارگيری اسرتاتيژی هايی جهت پرداخنت به مسئله عدم وجود توازن -
 .م آموزشیجنسيتی بين معلمان، مديران مکتب و مسئوالن نظا

 نقش نظام آموزشی  در واقع به چالش کشيدن سنت های تبعيض آميز -
 .جنسيتی است

 آموزش کاهش خطرات ناشی از حوادث) ٨

 . حوادث طبيعی يکی از داليل اصلی حمروميت حمسوب می شوند-

 اطفالی که در مناطق حادثه خيز زندگی می کنند و مهچنين اطفالی که -
بيجا شده اند، بايد از دسرتسی برابر به آموزش در اثر يک بالی طبيعی 

 .برخوردار باشند

 دولت ها بايد اصول ساختمان سازی را تطبيق کنند و ساخنت مکاتب -
مقاوم در برابر باليای طبيعی را افزايش داده و نيز معلومات و 

 .آگاهی های الزم در خصوص اين باليا را در اختيار متعلمين قرار دهند

ش خطرات ناشی از حوادث بايد يکی از مولفه ها و عناصر  آموزش کاه-
 .آموزش فراگير و يک سياست مهم باشد

 

 هببودو افزايش تعليمات برای حتقق آموزش با کيفيت) ٩

 . درگير کردن گروه ها و مهکاران متعدد در سطح ملی و منطقوی-

ات  تنوع و هببود پاليسی و اسرتاتيژی ها تا متعلمين در جريان تغيير-
 .سريع جهانی قرار بگيرند

 هتيه و تدارک چارچوب ها و وسايلی که در سنجش کيفيت يادگيری، کمک -
 .کننده اند

 تاسيس و تدوير اجنمن های مترينی، برای تبادل دانش مطالعات حتقيقی -
 . صورت گرفته در خصوص آموزش

- آسياویوردهای کنفرانس آماده سازی منطقاقتباس شده از خالصه دستا
اقيانوسيه در ارتباط با چهل و هشتمين نشست کنفرانس بين املللی 

 . ، بالی، اندونزی٢٠٠٨ می ٢٩ـ٣١./ آموزش

 برای امعلومات بيشرت با خامن کلمنتينا از طريق آدرس اميل زير متاس 
  org.unesco@acedo.c : بگيريد

 : از طريق آدرس ايميل زير متاس بگيريديا با آقای جان ليندبرگ

 j.lindeberg@unescobkk.org   
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در جنوب آسيا» آموزش برای مهه«کنفرانس مرور سياست ميان مدت 
   

  کامتاندو، تپال٢٠٠٨ جون ١٩ الی ١۶

مهگام با گزارشات ارزيابی نيم دهه آموزش ملی برای مهه، قدم بعدی 
اين ارزيابی در مرور و اختاذ  نتايج  کاربردحصول اطمينان نسبت به

ژی هايی با هدف مرتفع کردن يسياست های جديد، برنامه ها و اسرتات
نقاط ضعف ونيز اختاذ سياست های جديد، برنامه ها و اسرتاتيژی هايی  

 .برای گروه های حمروم در امر آموزش، خواهد بود

ی با منايندگان کشورهای جنوب آسيا برای تبادل پيشنهادات سياستگذار
در  »٢٠١۵آموزش برای مهه تا سال «هدف اطمينان از دستيابی به اهداف 

اين کنفرانس که توسط يونسکو ترتيب داده شده . نپال گرد هم آمدند
بود در واقع فرصتی برای کشورهای جنوب آسيا و سهم گيرندگان برنامه 
آموزش برای مهه، حمسوب می شد تا به بازبينی و تائيد گزارش ترکيبی 

 .زيرمنطقوی اين برنامه در جنوب آسيا بپردازند

 شرکت کننده شامل منايندگان دولت های بنگالدش، بوتان، هند، ٧٠بيش از 
مالديو، نپال، پاکستان و سری النکا و مهچنين منايندگان يونسکو، 

 SILيونيسف، موسسه جنات اطفال، کمپاين بين املللی جهانی  برای آموزش 
 متويل کنندگان برنامه مزبور در اين کنفرانس ، و ديگر ذيدخالن و

 .شرکت کردند

توصيه های مهم پيشنهاد شده به دولت ها در خصوص سياست گذاری در 
راستای هببود آموزش معلمان و نيز هببود برنامه آموزشی ارائه شده، 

پيشربد و اجرای حتصيل رايگان و اجباری، ارائه آموزش : عبارت بود از
برای خردساالن و مکاتب آمادگی با تکيه بر زبان های چند زبانی 

مادری؛ هتيه برنامه هايی برای استفاده در نظام آموزشی؛ و حصول 
 .اطمينان از ختصيص منابع مالی به گروه های حمروم

را  SAARC مهاهنگ کننده های برنامه ملی آموزش برای مهه، استفاده از
اير کردن خبشی با عنوان بعنوان نقطه شروعی برای تبادل معلومات و د

در مهين . را نيز پيشنهاد کردند SAARCدر سکرتريت » آموزش برای مهه«
حال مهکاران اين برنامه اشاره منودند که جهت ساده و موثرتر کردن 
مکانيسم های محايتی، مهکاری ميان آا، نياز به جتديد نظر است؛ در 

، نيازمند »جنوب آسياآموزش برای مهه در « حاليکه گروه کاری موضوعی
 .مترکز بيشرتبر اين منطقه است

 از طريق ايميل زير Leotes Lugo-Helinبرای معلومات بيشرت لطفا با خامن 
  org.unescobkk@lugo.vial: در مرکز يونسکو بانکوک متاس حاصل فرماييد
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 پاسخ های خوانندگان

 ، در اندونزیEENET Asia حمرتم نشريه

.  آسيا آرزوی می کنمEENET Asiaسالی پررونق و شاد برای کارمندان  
 نسخه 4مطلع شده ام که سازمان مشا خربنامه ای منتشر کرده و تاکنون 

 نسخه را 4خواهشمندم که در صورت امکان هر . از آن منتشر شده است
مشا می توانند معلومات پايه مطالب منتشر شده . برای ما ارسال مناييد

ای مناسبی را دراختيار سازمان ما، موسسه اوريسا برای نابينايان، 
خواهشمندم حتی درصورت ممکن نسخه ی چاپی آنرا برای ما . قرار دهد

ما مهچنين . بفرستيد زيرا دسرتسی ما در اينجا به انرتنت آسان نيست
ش فراگير در واليت عالقمنديم که خبشی از شبکه تطبيق برنامه آموز

بنابراين خواهشمندم ما را از پروسه اجنام اين کار . اوريسا شويم
 .مطلع مناييد

 با تشکر و احرتام

پوهنتون سونپور، ناحيه /پادهی، استاد علوم سياسی دانشگاه. پ.آر
 767017سونپور، اوريسا، هند 

 .با تربيک فراوان برای اين تالش تيمی شگفت انگيز

 . ا،  از هندواندانا ساکسن

Email:vsaxena78@hotmail.com 

  EENET Asiaگروه 

با سپاس از ارسال خربنامه، نقطه نظرات احتمالی خود را پس از 
 .خواندن آن به مشا ارسال خواهم کرد

 عمران نظير

EMAIL:hamayalrana@yahoo.com 

 ،EENET Asiaمهکاران حمرتم در 

، الزم است که بگويم اين EENET Asiaبا عرض تربيک برای انتشار خربنامه 
نشريه مرا به هبرتين حنو در جريان آنچه در اين رشته بسيار وسيع 

فرصت را غنيمت می مشرم و از اين طريق . اتفاق می افتد، قرار می دهد
 از مست منشی 2008به مهه اعضای شبکه اعالم می کنم که من از آغاز سال 

SEAMEOمرکز  به دستيار مدير برنامه ريزی در SEAMEO و در خبش 
تکنالوژی و اخرتاعات آموزشی در شهر کنزن منتقل شده ام  و آدرس 

 .جديد من به شرح زير می باشد

اميدوارم دوباره مهه مشا را مالقات کنم و خواهشمندم از انتقال هر 
گونه معلومات و اخباری که مطمئنا در حرفه من مفيد می باشند، دريغ 

 .نکنيد

 نوزا، سيمئو اينوتکبنيتو اسپنا ب

Email: bennetbenoza@gmail.com 
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 ،EENETحمرتم نشريه 

 !از اينکه خربنامه جديد مشا را دريافت کردم خوشحال هستم

تنها می خواستم به اطالعتان برسامن که امکان دسـتيابی  بـه خربنامـه                
وجـود نـدارد، تنـها       " eenet.org.uk"جديد از طريق اولـين لينـک يعنـی        

-ide" فقـط از طريـق      . ای پيشين در اين لينک موجـود هـستند        خربنامه ه 
europe.org "  را دانلود کنيد5می توانيد خربنامه جديد مشاره  . 

من در . اميدوارم کارتان به آرامی و به شکل مناسبی ادامه يابد
 . کامبوج زندگی و کار می کنم

 uk.co.yahoo@suecamfoxبا احرتام فراوان، از سو فوکس، 

 سالم،

من از ماها پراساد هادهال از مربوطات دامـاولی تانـاهون از کـشور               
مـن  . مايلم تا به نام مـاههش خطـاب شـوم         . نپال با مشا متاس می گيرم     

معلم کاجل هستم و در کاجلی که متعلمين معلـول حملـه ام را حتـت پوشـش                   
 برای من در بـاال بـردن        EENETجمله های   . مقرار داده بود کار می کرد     

مهينطـور مـورد عالقـه      . آگاهی از برنامه های خمتلف بسيار مفيد بودند       
ايـن  . شاگردامن بودند و معلومات ارزمشندی در اختيار آا قرار دادند          

 را دريافت کردم، در حاليکه EENET Asia نسخه رايگان از جمله 6بار من 
بـا تـشکر از     . يا منی توامن هيچ کمکی منـايئم       آس EENETدر اين حلظه به     

 .کمک مشا

 com.yahoo@hadkhale_mahaprasadماهش، از داماولی نپال، 

 

  ، EENET Asia حمرتم نشريه

  و  EENET Asia حمرتم به خاطر ارسال خربنامه هـای  EENETتشکرمان را به 
در ارسال اين بسته هـا و       . ه آسيای جنوب شرقی  تقديم می مناييم       نشري

يکبـار ديگـر    . منابع آموزشی سنگين زمحت زيادی را متحمـل مـی شـويد           
واقعا از تالش های و سختی هايی که در ايـن امـر متقبـل مـی شـويد،                    

 .رسيد دريافت موارد ارسالی ضميمه شده است. سپاسگذاريم

 رو باز هم منابعی از اين دست را و اميدوارم که در روزهای پيش
 . دريافت مناييم

 با احرتام فراوان

امامول هاک، مهاهنگ کننده برنامه آموزشی، موسسه جنات اطفال سوئدن و 
 دمنارک ، در بنگالدش

org.bd-scsd@emamul 
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 :وی و ايدز. آی. اچدر زمينه 

 

2008 Report on the Global AIDS Epidemic, Geneva: UNAIDS, 
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 .eenet/org.europe-idp.www://httpنشريات به طور آنالين از طريق آدرس کل 
در جايی که نشريه را پيدا کرده ايد، فقط . قابل دسرتسی می باشند

در .  کليک مناييدUseful Publications کليک کنيد و سپس روی Newsletterروی 
 . با ما متاس بگيريدasia@eenet.org.ukز مشکل، از طريق ادرس صورت برو
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 :آموزش برای مهه و مشوليتدر زمينه 
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 : متاس بگيريدEENET Asiaبا 
 

 دانلود  www.idp-europe.org/eenet را از آدرس EENET Asiaخربنامه های 
 .کنيد

 
 . ايميل روان کنيدEENET Asia برای asia@eenet.org.ukاز طريق آدرس 
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