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مقدمه
تعلیم و تربیه برای همه اطفال بدون در نظر داشت جنسیت ،توانایی ها ،معلولیت ها ،گذشته ها و شرایط آنها به عنوان
یک چالش در افغانستان باقی ماده است .قریب به  05فیصد اطفال از مکتب بدور هستند و بسیاری از آنهایی که شامل
مکتب هستند ،به صنفها حاضر نمی شوند.
انجمن جهانی معارف ( )0002که در داکار برگزار شده است هدف دوم خود را این طور قرار داده است« :حصول
اطمینان از اینکه تا سال  5102تمام اطفال به خصوص دخترها ،اطفالی که شرایط دشوار دارند و یا عضو اقلیت های
قومی هستند ،به معارف ابتدایی رایگان و اجباری با کیفیت دسترسی داشته باشند ».به دلیل وجود جنگ در افغانستان،
انتظار می رود که دولت افغانستان عوض  5102در سال  0202به این هدف برسد.
بدون فراگير ساختن مكاتب و ايجاد يك محيط دوستانه براي اطفال ،اطمينان از دسترسي تمام اطفال به تحصيالت با
كيفيت دور از احتمال خواهد بود .بايد توجه داشت كه دست يافتن به اين هدف به معناي افزايش شامل سازي اطفال،
حاضر شدن آنها در مكاتب و افزايش تعداد اطفالي كه صنوف را به اتمام مي رسانند؛ فراهم نمودن كتب و مواد درسي
به زبانهاي مختلف در قالب كتب معمولي و كتب بِريل بخش مهم این تالش های می باشد .همچنان از بين بردن تبعيض
در مكاتب ،نظام آموزشي ملي و نصابهاي تعليمي؛ و محو تبعيض هاي اجتماعي و فرهنگي كه باعث محدوديت زمینه
تحصيل دختران و پسراني چالش های بزرگی است که باید توسط دست اندرکاران معارف حل شوند .ما باید به صورت
ِ
مساوی نیازهای تعلیم و تربیه را برای اطفال با توانايي ها ،معلولیت ها،گذشته ها و مشکالت صحی و همچنان برای
اطفال که شرایط اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و گذشته های ملیتی مختلف دارند ،را بررسی و رسیدگی کنیم .درحقیقت
امکانات تحصیل برای اطفالي كه دور از مكاتب نزديك در اجتماع هاي محلي زندگي مي كنند؛ اطفالي كه مجبور به
اشتغال و تمويل خانواده خود هستند؛ و همچنان اطفالي كه به منظور يافتن چراگاه براي حيوانات شان و يا به داليل نبود
امنيت در محل زندگي آنها ،از يك محل به محلي ديگر كوچ مي كنند ،بايد به صورت مساوی فراهم گردد.
عدم برابري در تحصيل همچنان به عنوان يك معضل عمده در افغانستان باقي مانده است .براي حل اين موضوع ،مهم
است كه استادان ،سرمعلمان ،رئيسان مكاتب ،ناظرين و برنامه ريزان معارف را متوجه اهميت تعلیمات فراگیر و
دوستانه برای اطفال ساخته و برای آنها ابزاری عملی الزم را فراهم نمایم.
اين ابزار آموزشي به مسائلي مي پردازد تا بتوان مكاتب را فراگيرتر و دوستانه تر ساخت و در اين رابطه مفكوره
هاي جامع ،عملي و كم مصرف را ارائه مي كند .مواد اين رساله بر ده ها سال تجارب سازمانها و افراد مختلف كه در
كشورهاي آسيايي و فراتر از آن ،در جهت فراگير و دوستانه ساختن محيط آموزشي فعاليت داشته اند ،استوار است.
امیدوارم این بسته آموزشی که در دوازده ماه گذشته توسط دست اندركاران دولتي و غير دولتي مطابق به شرايط و
خصوصات جامعه افغانستان تهيه شده است براي اساتيدي كه در مكاتب و صنوف با شاگردان متنوع سر و کار دارند،
يك رهنماي مناسب باشد.

شيگرو آيوگي ()0102
رئیس دفتر یونسکو در کابل
نماينده يونسكو در افغانستان
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پیشگفتار
تعلیم و تربیه همه اطفال صرف نظر از جنسیت (جندر) توانایی ها ،معلولیت ها ،پیشینه شرایط مختلف با وجود ایکه
اولویت اصلی برای دولت اسالمی افغانستان است به عنوان یک چالش عمده باقی مانده است .با وجود تالسشهای
زیادی که طی چند سال گذشته توسط وزارت معارف و همکاران ملی و بین المللی صورت گرفته تقریبا"  % 05اطفال
افغانستان خارج از مکتب اند عالوه براین میلیون ها طفل تا هنوز هرگز در مکتب شامل نشده اند .صدها هزار طفل
ممکن شام مکتب شده باشند مگر آنها به ندرت به مکتب حاضر بودند.
دالیل ارقام باال اخراج ز مکتب ،حاضر شدن ضعیف  ،میزان تکمیل تحصیل و انتقال به مکاتب متوسطه زیاد است .
اما تا زمانیکه همه مکاتب بیشتر فراگیر و دوستانه برای طفل نشوند رسیدن به هدف آموزش با کیفیت برای همه غیر
ممکن باقی خواهد ماند .تحقق این هدف به معنی شامل سازی بیشتر اطفال در مکا تب ،حاضر بودن ومیزا تکمیل کردن
تحصیل ؛ تهیه کتابها و مواد آموزشی به زبان های مختلف در هردو شکل ( چاپ منظم )و به خط بریل ،از بین بردن
تعصب در مکاتب ،نظام آموزشی ملی و نصاب تعلیمی و حذف تبعیض اجتماعی و فرهنگی که تقاضا ی شامل سازی
مکتب را برای دختران و پسران با قابلیت های مختلف ،معلولیت ها ،پیشینه ها و وضعیت صحی محدود میسازد .تعلیم
و تربیه باید برای اطفالیکه محل زندگی شان از نزدیکترین مکتب بسیار دور است  ،اطفالیکه برای حمایت از فامیل
های شان کار می کنند ،همچنان اطفالیکه بیجاشده اند از یک جا بجای دیگردر جستجوی محلی برای حیوانات خود و یا
برای امنیت خود به علت درگیری های مسلحانه که هنوز بخش های از افغانستان را دربر دارد مهاجرت میکنند ،مهیا
شود.
این ابزار توسط گروهی از متخصصان تعلیم و تربیه برای بیان این موضوع و بسیاری از موانع دیگر که باعث دور
نگهداشتن اطفال از مکتب می شود و جلوگیری از موفقیت آنها در سیستم تعلیم و تربیه رسمی می گردد ،تهیه شده
است.
این بسته بشکل جامع توسط معلمان ،معلمان محصیل (محصلین دانشگاه)،آموزگاران معلم ،مقامات رسمی وزارت
معارف ،و همچنین فعاالن تعلیم و تربیه که در سازمان های ملی و بین المللی مشغول هستند ،برای بیان این موضوعات
و مشخصا ً از منظرافغانستان و در چهارچوب افغانستان ،مطالعه و تجدید نظر شده است.
نشر این بسته آموزشی توسط وزارت معارف و یونسکو و به همکاری تمام سازمان های عضو گروپ هماهنگی
کاری تعلیمات فراگیر یک ابتکار به موقع است چون وزارت معارف تعلیمات فراگیر و دوستانه برای اطفال را به
عنوان یکی از ابزار های اصلی بر آوردن تعهدات ملی وبین المللی خود برای دسترسی برابر به تعلیمات با کیفیت
ابتدائیه برای همه تا سال  2010می بیند.

جاللتمآب فاروق وردک
وزیر معارف
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قدرداني
تهيه اين بسته آموزشي يك فعاليت اصالتا ً گروهي بود كه همكاري متخصصين معارف ،اساتيد ،متخصصين ارگانهاي
مختلف و سايرين از داخل و خارج از منطقه آسيايي را در بر دارد .اسامي آنها در ذيل ارائه شده و ما مي خواهيم
از تمامي آنها به خاطر سهمشان در اين فعاليت قدرداني كنيم .هر يك از مفكوره ها و نظريات آنها به صورت جامع
مالحظه گرديده و در غناي اين بسته آموزشي نقش ايفا كرده است.
ب خود را جهت تكميل اين بسته آموزشي
لست ذيل نام تمام كساني است كه وقت گرانبها و مفكوره هاي برخاسته از تجار ِ
به كار برده اند .اگر احتماال ما كسي را غافال از قيد قلم انداخته ايم ،لطفا عذرخواهي عميق ما را پذيرفته و بدانيد كه ما
در هر صورت قدردان ياري شما هستيم.
اشتراك كنندگان در بسته آموزشي
ايجاد کننده گان بسته آموزشي
الئتيتيا آنتُنويكز
جورج اي .اتيگ
طوطيا بابوترا

تامو چادوپدهاي
ري هريس
ويبك جنسن
اينتِراني خانتنگ

در مطابقت دادن بسته آموزشي با شرايط افغانستان
نصیر احمد الکوزی
صفت هللا بهادری
محمد اكبر
محمد نعيم بهره
راضیه اعروج
صمیم احمد
مهدی سالمی
فوزيه سدید
عبدالستار کوشککی
فرشته حیاتی
حیات الدین
عبد الغفار مهمند
محمد مسعود محزون
سید خان آغا پاچا
سید اعظم ساجد
راضيه هادي
مرسل
مرتضی خان مسعود
محمد محجوب
حسينه یاری
سيد محمد اكبر
حسين عازم
بنفشه یعقوبی
حيدر سیرت
اختر محمد
داودشاه جلوزي
انيسه بارکزی
جاويد
ارژنگ یوسفی
سلينا جنسن
میرویس
نصرهللا كوير
مسوده فروغ
فرشته كاظمي
سپوژمی وردک
خديجه برهان
شنکی اوریاخیل
كرام الدين
سلیمان لطیفی
ليلما حسینی
پروين عظيمي
غالم رباني لودين
محمد اشرف باصر
معصومه
راضیه استا نکزی
مهشيد موج

شيرلي ميسك
السن
هيلد ُگن ِ
آن ريدلي
شل ُدن شافر
جنت مير
مير بچه هاشمی
دوست محمد ایوبی
مقربه رهین وردک
نعمت هللا مشتاق
فردین رحمانی
ناديه خیر اندیش
عبدالنوید سهاک
نجیبه نورستاني
مارينا پترير
محمد نعيم رسولي
راضيه شمس
لطف هللا صافي
گل احمد ساغري
سميع هللا محمودی
فاطمه سجادي
سید شفيع هللا صفوی
شميم حمیدی
شكيبا
ترجي مگنوسن واتردال
كريمه يوسفي
جمشيد ذينال
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نظر اجمالي بر نسخه بسته آموزشي مطابقت داده شده با افغانستان’
تعلیمات فراگير مبتني بر حق هر طفل در داشتن دسترسي برابر به تعليم بوده كه مطابق مي باشد با:
•بيانيه جهاني حقوق بشر ()1948
•كنوانسيون سازمان ملل عليه تبعيض در آموزش ()1960
•كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق اطفال ()1989
•بيانيه جهاني در مورد تعليم براي همه ()1990
•بيانيه سالمنكا و چهارچوب فعاليت در راستاي ضرورتهاي اختصاصي اطفال براي تعليم ()1994
•چهارچوب داكار – تعلیم براي همه ()2000
•اهداف انكشافي هزاره ()2000
•قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان ()2004
•اهداف انكشافي هزاره افغانستان ()2005
•كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت ()2006
•استراتيژي انكشافي ملي افغانستان ()2008
•قانون معارف ()2008
• خطوط کاری – ارزيابي حقوق ونیازمندی های تعلیمات فراگیر()2009
•پالن استراتيژي ملی معارف ()2010
از تعلیمات فراگير و داشتن محيط دوستانه براي اطفال بايد طوري برداشت شود كه:
•اين طریقه جهت بهبودی تمام مكتب بوده و اطمينان مي دهد كه استراتيژي هاي ملي تعلیم برایهمه ،واقعا" براي همه
است؛
•اين وسيله اي است تا مطمن شویم كه همه اطفال به طور مساوي از تحصيل و توجه در جوامع محلي خود مستفید
میشوند .واين تساوي شامل دوره قبل از مكتب ،ابتدائيه و متوسطه مي باشد به خصوص اين برنامه متوجه كساني مي
باشد كه فعال" از حلقه اصلي معارف كنار زده شده و يا درمعرض محروم شدن قرار دارند؛
•اين برنامه به عنوان بخشي از انكشاف جامعه مي باشد كه در آن به تفاوتها و ارزشهاي فردي همه افراد جامعه احترام
گذاشته مي شود.1
يك محيط آموزشي دوستانه و فراگير از تمام اطفال استقبال كرده و بدون درنظر داشتن جنسيت(جندر) ،گذشته و توانايي
هايشان ،آنها را به آموزش فرا مي خواند.

 1نشست بين المللي جهت فراگير سازي معارف و محو موانع آموزشي ،انكشافي و اشتراكي ( .)2005پيشنهادات بوكيتينگي ،اندونزيا روي وبسايت
 www.idp-europe.org/symposium/Symposium_Recommendations.pdfمي باشد.
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خصوصيات اصلي مكاتب و جوامع فراگير و دوستانه مي باشد
عبارت اند از:

2

•مكاتب فراگير تمام اطفال جامعه محلي را بدون در نظر داشت جنسيت(جندر) ،توانايي ها ،معلولیت ها ،ايدز،وضعيت
صحي  ،وضعيت اجتماعي ،اقتصادي ،قومي ،مذهبي و زباني آنها ،مي پذيرند.
•جوامع محلي و مكاتب فراگير نه فقط تنوع شاگردان را تحمل مي کند  ،بلكه آن را می پزیردواستقبال مي كنند.
• اطفال در سرعت دلخواه خود و با توجه به توانايي هايش در پيشرفت آكادميك(علمی) ،اجتماعي ،عاطفی و فزيكي
خود مي آموزند.
•اطفالي دارایی معلولیت و دیگر نیازمندی های انفرادی وآموزشی خاص وهمچنان والدين ومعلمان آنها باید آزادنه به
سيستم هاي حمايوي داخل و خارج مكتب دسترسي داشته باشند ،تا اطمينان حاصل گردد كه به ضرورتهاي انفرادي
آنها به صورت موثر پاسخ گفته شده است.
ً
•اطفال و والدین به صورت فعا النه در پروسه تدريس و آموزش سهيم شوند و بنا مهارتها و معلوماتي كه اطفال
از خانه به مكتب انتقال مي دهند ،ارزشمند بوده وبا اهميت تشخیص مي شود.
•نصاب هاي تعليمي ،ارزيابي ها و امتحانات انعطاف پذير و شاگرد محورباشد ،تا اطفال را تشويق نمايد كه اعتماد به
نفس و احترام به خود را بياموزند و در خود رشد دهند.
هر چند مكاتب آموزشي دوستانه از یک کشور تا کشور دیگر ،ولسوالي به والسوالی دیگر و ازمكتب تا مکتب
دیگرمتفاوت مي باشد ،تمام آنها بر شش اصل (يا بعد) استوار هستند:
1 .1مبتني بر حقوق و فراگيربوده و از اطفال استقبال مي كنند
2 .2موثر مي باشند – با تمركز بر رشد فكري ،اجتماعي ،عاطفی و فزيكي تمام اطفال دارد.
3 .3سالم ،امن و حامي هستند.
4 .4متوجه به ضرورت هاي هر دو جنسيت(جندر) مي باشند.
5 .5مبتني برجامعه محلي و خانواده ها مي باشند.
6 .6سيستمها و پالسي هاي دوستانه برای اطفال – نظارت و ارزيابي دوستانه برای اطفال ،نصاب تعليمي و سيستم
حمايوي دوستانه دارند.
مهم است تا متذكر شويم كه؛ هيچ مكتبي نمي تواند دوستانه باشد مگر در صورت فراگير بودن و هيچ مكتبي نمي تواند
فراگير باشد مگر اينكه محيطي دوستانه داشته باشد!

 2واتردال ،تي“ .)2008( .به استقبال تغيير” صفحه .2
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چه كسي مي تواند از اين بسته آموزشي استفاده كند؟

اين بسته آموزشي به صورت اختصاصي براي خواندن اساتيد دوره قبل از مكتب ،ابتدائيه ،متوسطه ،مسئولين اداري
مكاتب ،محصلین تربیه معلم ،فعالين معارف ،برنامه ريزان معارف در ارگانهاي دولتي و غير دولتي ،و همچنان كساني
كه مي خواهند امكانات دسترسي به مکتب را برای اطفالي كه غالبا به مكتب نمي روند فراهم كنند ،تهيه شده است .اين
بسته علي الخصوص براي معلمین در مکتبی که خواهان تغییردر جهت ساختن يك محيط آموزشي دوستانه و فراگير برای
اطفال هستند  ،بسيار اهميت دارد.ما بايد اين واقعيت را بپذيريم كه "تمام اطفال متفاوت اند" ،اطفال از حقوق مساوي در
نظام آموزشي برخورداراند ،و اين بدون در نظر داشت جنسیت ،گذشته يا توانايي هاي آنها مي باشد .بسياري از مكاتب و
سيستم های تعليمي ما به سوي "تعليمات فراگير" حركت مي كنند .دختران و پسراني كه توانايي ها و گذشته هاي متنوع
دارند ،تشويق مي شوند تا به مكاتب محل خود شامل شوند .از يك طرف ،شموليت در مكتبي كه دوستان شان نيز حضور
دارند ،فرصت آموختن آنها را افزايش مي دهد چون آنها قادر مي باشند تا با ساير اطفال ارتباط برقرار كنند .آموزش آنها
وهمچنان اشتراك آنها را در زندگي خانوادگي و اجتماعي ،ترويج داده و بهبود مي بخشد .از طرفي ديگر ،اطفالي كه با آنها
در تماس مي شوند نيز مستفيد مي شوند .آنها مي آموزند تا به توانايي ها و گذشته هاي يكديگر احترام بگذارند و همچنان
در مقابل هم صبور و با تحمل بوده و همديگر را بهتر درك كنند .آنها مي آموزند تا با يكديگر همكار باشند ،تا مسئوليت
بپذيرند ،و توانايي ها و ناتوانايي هاي همديگر را بپذيرند .آنها متوجه مي شوند كه هر شخص خصوصيات خود را داشته
و خاص است و بدين ترتيب مي آموزند كه از اين تنوع استقبال كنند.

شما از اين بسته آموزشي بايد براي چه كسي استفاده كنيد؟

براي ما منحيث استاد پذيرش و استقبال از تنوع در ميان شاگردان مان هميشه آسان نمي باشد .بعضي از ما ممكن صنوف
بسيار بزرگي داشته باشيم ،و یا ممكن خود را زير فشار كار احساس كنيم .شامل سازي اطفال با گذشته ها و توانايي هاي
متفاوت در صنوف غالبا به معني پذيرش كار بيشتر تلقي مي شود ،كه البته مي توان برداشت متفاوتي داشت .كاري كه
ما بايد بكنيم اين است كه تنوع موجود بين شاگردان خود را با شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها ،مديريت نماييم .ما بايد
پالن هاي درسي را مطابق با اطفال خود با استفاده از استراتيژي هاي تدريسي متفاوت ،عيار بسازيم و نصاب تعليمي را
طوري تنظيم کنیم تا جوابگوي ضروريات هر طفل داخل صنف ما باشد .و از همه مهم تر ما بايد بدانيم چطور از استادان
همكار ،والدين و اعضاي جامعه استفاده نماييم تا ما را در ارائه تعليم با كيفيت برای تمام اطفال مكتب كمك كنند.
اين بسته آموزشي طوري طراحي شده است تا بتوانيد تمام اين كارها را انجام دهيد .ابزار مفيدي را در اختيار شما قرار
مي دهد تا محيط مكتب و صنف خود را پذیرا ،زنده و موثرتر براي تمام اطفال  ،بسازيد .بنابراين مكاتب و صنوف ما نه
تنها بايد محيط دوستانه براي اطفال ،بلکه براي اساتيد ،والدين واعضاي جامعه هم باشد .اين بسته آموزشي شامل مجموعه
یی از مفكوره هايي است كه به شما كمك مي كند تا در مورد وضعيت خود تامل و تفكر نماييد .شما مي توانيد بسياري از
مفكوره هايي كه در هفت رساله در اختيار شما قرار داده شده را بدون مصرف هزينه هاي باال در قسمت مواد درسي و
لوازم ،امتحان نماييد .اين بسته طوري طراحي شده است تا با استفاده از منابع كم ،فعاليت هاي ابتكار آميز داشته باشيد.
در اين رساله ها به شما پيشنهاد مي شود تا اين مفكوره ها را با سايرين قسمت كنيد و به ياري تمام آموزنده هاي موجود
در جامعه تان ،يك محيط دوستانه و فراگير بي نظير و پويا بسازيد.
هر چند اين بسته آموزشي يك روش يا رهنما جهت اجراي قدم به قدم نكات آن ،نبوده و براي تمام چالشهايي كه شما با آن
روبرو خواهيد شد ،پاسخ نخواهد داشت .لطفا به ياد داشته باشيد كه ساختن يك محيط دوستانه و فراگير يك پروسه وقت
گير است .نمي توان آن را يك شبه بدست آورد .از آنجايي كه شما و شاگردان تان هر روز در حال آموزش مطالب جديد
خواهيد بود ،پروسه فراگیر شدن هرگز خالصي نخواهد داشت .اين بسته آموزشي چالشها و همچنان رضايت هاي مستمر
براي شاگردان ،اساتيد ،مسئولين اداری ،استاتيد اختصاصي ،والدين و ساير اعضاي جامعه محلي ارائه خواهد كرد.
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چطور مي توان از اين بسته آموزشي استفاده نمود؟

هر يك از رساله ها داراي ابزار و فعاليت هايي است كه شما مي توانيد به تنهايي انجام دهيد وخود-آموزي را در يك محيط
آموزشي دوستانه و فراگير فراهم آوريد .بعضي از اين فعاليت ها شما را وادار مي سازد تا در مورد اينكه شما و مكتب
تان براي ساختن يك محيط دوستانه و فراگير چي كاري انجام مي دهيد ،فكر كنيد .بعضي ديگر شما را طوري هدايت
مي كند تا مهارت هاي خود را به عنوان استا ِد يك صنف متنوع بهبود بخشيد .شما ممكن خواسته باشيد اين فعاليت ها را
ابتداء انجام دهيد تا بدانيد منظور از يك محيط آموزشي دوستانه و فراگير چي است و اينكه چنين محيطي چطور به شما
و شاگردان تان فايده مي رساند.
از آنجايي كه ساختن يك محيط مطلوب ،مستلزم فعاليتهاي گروهي مي باشد ،در اين رساله ها فعاليت ها و ابزاري وجود
دارد كه شما مي توانيد به همراه همكاران و مسئولين اداري مكتب ،شاگردان و همچنان خانواده هاي آنها و ديگر اعضاي
جامعه ،انجام دهيد .اين فعاليت ها به شما كمك مي كند تا تغييرات مهمي را در مكتب و صنف خود ارائه نماييد كه محيط
آموزشي دوستانه و فراگير باقي بماند .اين جزوات را مي توان به دو صورت استفاده كرد .براي مكاتبي كه خود در حال
ساختن يك محيط دوستانه و فراگير هستند ،شما مي توانيد رساله يا رساله هايي را استفاده كنيد كه روشهاي خاص را ارائه
مي كنند ،مانند همكاري با خانواده ها يا جوامع محلي و يا روشهاي مديريت مكاتب فراگير .براي مكاتبي كه به تازگي در
مسير ساختن يك محيط دوستانه و فراگير قدم مي گذارند ،شما مي توانيد جزوات  1تا  6را انتخاب كنيد .اين بسته آموزشي
طوري ارائه گرديده كه هر رساله به معلومات رساله قبلي خود مي افزايد.
هر چند در اين بسته آموزشي از كلمه "مكتب" استفاده شده است ،منظور ما هر محيط آموزشي رسمي يا غير رسمي
بشمول دوره هاي قبل از مكتب ،ابتدائيه يا متوسطه مي باشد .در اين بسته از كلمه "مكتب" به معناي وسيع آن استفاده
شده است كه هر محيط آموزشي را تحت پوشش قرار مي دهد .اين محيط ها مي توانند مكاتب رسمي ،صنوف اجتماعات
محلي ،خانه هاي شخصي يا مساجد ،يا حتي صنوف غير رسمي زيرسايه درخت باشد .نتيجتا ،شما اگر مي خواهيد يك
استاد مسلكي گرديد يا به صورت رضاكارانه به اطفالي كه گذشته و فعاليت هاي متنوع دارند كمك كنيد تا در محيط غير
رسمي بهتر بياموزند (مانند صنوفي كه براي اطفال روی سرک و كارگر برگزار مي شود) ،مي توانيد از اين بسته
آموزشي استفاده نماييد.

چه چيزي خواهيد آموخت؟

در البالي اين رساله شما در مورد اين خواهيد آموخت كه منظوراز "يك محيط آموزشي دوستانه و فراگير" چيست و
چطور مي توان مكتب و صنف شما را به يك چنين محيطي تبديل نمود (رساله .)1
شما همچنان در مورد اهميت خانواده ها و اعضاي جوامع محلي در پروسه ساختن و نگهداشتن يك محيط دوستانه و
فراگير ،خواهيد آموخت ،و اينكه چطور والدين و اعضاي جامعه را در مكاتب و اطفال را در جامعه شان سهيم بسازيد
(رساله .)2
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شما همچنان خواهيد آموخت چه موانعي بر سر راه تعليم ،انكشاف و اشتراك اطفال وجود دارد ،چطور اطفالي را كه
در مكتب نيستند شناسايي كرد ،و اينكه چطور موانع شامل سازي آنها در مكتب را كاهش داد و يا حذف كرد (رساله .)3
شما خواهيد آموخت چطور يك صنف فراگير بسازيد و چرا داشتن يك محيط دوستانه و فراگير براي موفقيت اطفال مهم
مي باشد و اينكه با يك صنف كه در برگيرنده اطفال طيف بزرگي از اطفال متنوع مي باشد ،چگونه برخورد نماييد .شما
خواهيد آموخت كه چطور آموزش را براي همه معني دار بسازيد ،چطور براي يك صنف فراگير برنامه ريزي كرده و
آن را مديريت نماييد ،و چطور از منابع موجود اكثريت استفاده نماييد ،فعاليت هاي گروهي و آموزش مشترك را ارائه و
مديريت كنيد ،و اينكه چطور آموختن اطفال را ارزيابي كنيد (رساله .)4
شما در مورد اين خواهيد آموخت كه چطور صنوف فراگير را مديريت نماييد و اطمينان حاصل كنيد كه مكتب تان تمام
اطفال را با استقبال گرم مي پذيرد و چطور محيط مكتب را فراهم سازيد كه به اطفال كمك نماید از رشد اجتماعي،
احساسي/عاطفی ،فزيكي و فكري خود حداعظم استفاده را نمايند (رساله .)5
و در نهايت ،شما راه هاي قابل دسترس ،سالم و حمايوي ساختن مكتب براي تمام اطفال را ،مخصوصا اطفالي كه از لحاظ
شامل سازي از و در مكاتب آسيب پذير اند ،خواهيد آموخت (رساله .)6

آموختن از ديگران

اساتيد و فعالين در امور تدريس از سراسر جهان در تهيه اين بسته آموزشي ياري رسانده اند .اين افراد شامل چهره
هايي است كه در چهار وركشاپ منطقوي ابزار و مفكوره هاي خود را جهت شامل سازي اطفال در مكاتب ،ارائه داده و
همچنين كساني كه معلومات و ابزار خود را از طرق ديگر مانند نشريات و انترنت نشر كرده اند .تعدادي از اين اشخاص
در مرور نسخه هاي ابتدائي اين بسته آموزشي به عنوان "رهبران كليدي" سهم داشته اند .و مهمتر از همه آنكه اين
اشخاص شامل مكاتب و اساتيدي از بسياري از كشورهاي جهان مي باشد كه اين بسته را مرور كرده و جهت بهبود آن
مواد و ابزار اضافی پيشنهاد كردند .بنابراين ،در اين رساله شما از چندين دست اندركار مي آموزيد كه در مكاتب مختلف
در آسيا و فراتر از آن ،فعاليت دارند .يكي از مهمترين سئوالهايي كه ممكن است شما بپرسيد اين است كه "من چطور مي
توانم اين ابزار مشخص را در صنف يا مكتب خود استفاده كنم؟"
ت مفكوره هايي
ما موارد مختلفي را از قسمت هاي متنوع افغانستان شامل اين بسته آموزشي ساخته ايم كه ابعاد متفاو ِ
را كه در اين بسته آموزشي ارائه شده اند ،نشان مي دهند .اين موارد همچنان به شما كمك مي كند تا بهتر درك نماييد كه
چطور اين مفكوره ها را مي توان در عمل تطبيق كرد.

يادداشتي در مورد اصطالحات

يكي از چالشهاي تهيه اين بسته آموزشي ،اتخاذ تصميم در مورد بكار گيري اصطالح مناسب بود .در بسياري موارد،
اصطالحات متنوع براي اشاره به يك موضوع به كار مي روند .عالوتا ،برخي اوقات يك اصطالح ممكن است يك مفكوره
يا احساسي را بيان كند كه در واقع منظور نويسنده نبوده است .به عنوان مثال ،ما از استفاده ازهراصطالحي كه بر تبعيض
داللت كرده مي توانست ،خودداري كرديم .ما همچنان تالش كرديم تا از اصطالحات آسان استفاده نماييم و متن را تا حد
ممكن دوستانه و غير رسمي بسازيم.
طوري كه با موضوع اين بسته آموزشي مطابقت داشته باشد ،ما تالش كرديم تا اصطالحات را تا حد ممكن فراگير بسازيم.
بعضي از عبارات مهم كه در اين متن مورد استفاده قرار گرفته در ذيل نگاشته شده است (ترتيب آنها بر اساس الفبا است)،
و برخي ديگر عبارات و اصطالحات در چهارخانه هاي واضح پس از اولين بار استفاده آنها ،تعريف شده اند:
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•موانع بر سر راه آموزش ،انكشاف و اشتراك
موانعي كه اطفال با آنها مواجه مي شوند از يك طفل تا طفل ديگر فرق مي كند .مهم است كه بدانيم كه تمام اطفال به
نوعي با موانع روبرو مي شود .اگر با اين موانع به صورت مناسب مقابله صورت نگيرد ،اطفال نخواهند توانست
از حد اعظمي توان آكادميك ،اجتماعي ،احساسي و فكري خود استفاده كنند .اين موانع ممكن در يك مدت كوتاه و به
صورت دائم تجربه گردند ،كه اين امر بستگي به موثريت مقابله با ،كاهش و يا محو آنها مي باشد .بناء مهم است كه
روشهاي تعلمي روي دست گرفته شود تا با ضرورتها و توانهاي فردي تمام شاگردان مطابقت داده شده باشد .اين
موانع ممكن ناشي از محيط ،ناشي از طرز برخورد با شاگرد (كه ما به عنوان اساتيد يا سيستم مكتب باعث آن بوده
مي توانيم) يا ناشي از مشكالت شخصي طفل باشد (مانند موانع مربوط به معلوليت ،شرايط صحي و شرايطي كه
باالي شاگرد تاثير دارند).3
•اطفالي كه گذشته و توانايي هاي متنوع دارند
در اين بسته آموزشي اين عبارت در واقع فراگیرترین عبارت است .منظور از آن اطفالي است كه معموال به خاطر
جنسيت ،معلولیت ،و يا به خاطر موقعيت اجتماعي ،فرهنگي ،زباني ،قومي و مذهبي متفاوت نسبت به اكثريت
موجود در جامعه ،از جريان اصلي سيستم تعليمي كنار زده مي شود (به كنار رانده مي شوند و فرصت اشتراك را
ندارند).
•صنف
منظوراز اين كلمه محلي است كه اطفال دور هم جمع مي شوند تا با كمك يك استاد درس بياموزند .اين
محل ممكن است صنف هاي رسمي مكاتب ،يا جوامع محلي يا خانه هاي شخصي در روستاها باشد.
همچنان مي تواند صنف هاي غير رسمي باشد كه اطفال كارگر در زير درخت های یک پارک و يا در
كوچه ها دور هم جمع مي شوند ،يا صنف هايي كه در مراكز آموزش اطفال روی سرک ،و يا صنف هايي
كه در خانه ها براي اطفالي كه به مكتب رفته نمي توانند ،چه به صورت موقت ،چه به صورت دائم ،باشد.
•جامعه
منظور از اين كلمه گروه اجتماعي بزرگی است كه طفل و خانواده اش به آن تعلق دارد .جامعه مي تواند يك گروه
خانواده ها باشد ،و يا چند خانواده كه كنار هم در يك روستا ،در كوه ها يا در يك محله از يك شهر زندگي مي كنند.
•معلوليت يا اطفال معلول
“افراد معلول به افرادي خطاب مي شود كه به صورت درازمدت از مشكل جسمي ،فكري يا حسي (شنوايي يا
بينايي) رنج مي برند ،طوري كه اين مشكالت ممكن به شکل موانعی باالي اشتراك موثر آنها در جامعه به صورت
مساوي با ديگران،تاثير داشته باشد 4”.بدين ترتيب اطفال معلول يا به صورت كل از مكتب دور نگاه داشته مي
شوند يا به مكاتب مخصوص فرستاده مي شوند .آنها اطفالي هستند كه با چنين معلوليتي پا به اين دنيا گذاشتند ،يا
بدليل مريضي ،تصادم و يا داليل ديگر بينايي ،شنوايي و يا قدرت حركت را از دست داده اند .بسيار مهم است كه
ب
بدانيم اطفالي كه معلول اند نيز مي توانند بياموزند و اينكه مانند تمام اطفال آنها حق برابر براي حضور در مكت ِ
محل را دارند.
•خانواده
منظور واحد اجتماعي اصلي است كه طفل در آن كالن مي شود.

 3يونسكو (“ ،)2009آموزش اطفال معلول در يك محيط فراگير – استقبال از تنوع :بسته آموزشي براي فراگير و دوستانه ساختن محيط به صورت خالقانه در رساله  ”3بانكك ،تايلند:
يونسكو .صحفه هاي .12 – 8
 4ماده اول كنوانسيون بين المللي ( )2006در مورد حقوق افراد معلول
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•جندر و جنسيت
منظور از جندر نقش اجتماعي است كه به باور بسياري متعلق به پسرها و دختران ،و يا نقشي كه زنان و مردان
در جامعه يا يك گروه فرهنگي ايفا مي كنند ،است .به عنوان مثال “مردان نان درآور فاميل هستند” و “زنان بايد
مراقب اطفال باشند”“ ،پسران راحت تر ابراز نظر مي كنند ،قوي و ورزشكار اند” ،و “دخترها عموما ساكت،
حرف گوش كن و درس خوان اند” .نقشهاي جنسيتي توسط يك جامعه به وجود مي آيند و از يك نسل به نسل ديگر
به عنوان فرهنگ همان اجتماع انتقال مي يابد .از آنجايي كه نقش جنسيتي تعريف شده ي يك اجتماع مي باشد (مثال
يك شخص آنها را در مكتب يا در خانه مي آموزد) ،هر موضوعي كه مربوط به جندر (نقش جنسيتي) باشد ،تغيير
پذير است تا بتوان تساوي را بين دختران و پسران رايج ساخت .به عبارت ديگر ،ما مي توانيم نقش جنسيتي
را طوري تغيير دهيم كه مثال "مردها و زنها هر دو نان آور و مراقب اطفال باشند" .نقش جنسيتي غالبا باالي
انتظاراتي كه ما از دخترها و پسرها در مكتب داريم ،تاثير گذار است .در نتيجه نقش هاي اجتماعي و فرهنگي
جنسيت ،ما تالش مي كنيم دسترسي دختران به معارف را در افغانستان افزايش دهيم و پسرها (نه تنها در افغانستان
بلكه در تمام كشورهاي جهان) تالش مي كنند كه (مانند دخترها) در دروس خود موفق باشند .در حالي كه كلمه
"جنسيت" ( )SEXبه تفاوتهاي بيولوژيكي بين دخترها و پسرها و مردان و زنان اشاره دارد.
•ناتوانايي/نقیضه جسمي
ناتوانايي /نقیضه جسمي به معناي عدم فعاليت يا نقص در فعاليت قسمی و یا کلی بدن ،بخشی از بدن ،یک عضو
و یا سیستم حس (مانند شنوايي و بينايي) مي باشد .اين عدم فعاليت ممكن دراز مدت يا كوتاه مدت باشد .ناتوانايي/
نقیضه جسمي مي تواند باالي فعاليت فكري (حافظه ،هوشياري و توانايي هاي فكري) ،فعاليت حسي ،و يا فعاليت
فزیکی وبدنی (اعضاي داخلي و يا سر ،بدن و يا دستها و پاها) تاثير بگذارد و بدان معني است اطفالي كه از مشكل
ناتوانايي/نقیضه جسمي رنج مي برند ممكن است مشكل شنوايي ،بينايي و حركي داشته باشند و سرعت (ممكن است
در آموزش سريعتر و يا كندتر باشند) و روشهاي آموختن آنها با ساير اطفال متفاوت باشد.
•معارف فراگير يا آموزش فراگير
منظور از اين عبارت مکاتب و برنامه هاي تعلیم و تربیه/معارف در محيطهاي رسمي و غير رسمي مي باشد كه
در آنها از تمام اطفال بدون در نظر داشت جنسيت ،توانايي ،ناتوانايي و موقعيتهاي اجتماعي ،فرهنگي ،زباني،
قومي و مذهبي شان ،از آنها استقبال مي گردد.
•محيط آموزشي
منظور از اين عبارت هر محيط رسمي يا غير رسمي است كه در آن اطفال دانش و يا مهارت هاي استفاده از آن
دانش در زندگي روزمره خود را فرا مي گيرند .اين محيط ها ممكن در قالب يك مكتب ،دانشگاه ،صنف در سطح
جامعه محلي ،مسجد ،يا خانه هاي شخصي و كلب هاي ورزشي باشد.
•محيط دوستانه
اين عبارت يعني شاگرد را در محور اصلي پروسه آموزشي قرار دادن و درك اين نكته كه محيط آموزشي او شامل
اساتيد ،مسئوالن اداري ،والدين ،رهبران جامعه محلي ،مي باشد كه اطفال را در جريان آموزش شان راهنمايي مي
كنند .اطفال در يك محيط آموزشي دوستانه نه تنها از معلوماتي كه مستقيم توسط استاد به آنها ارائه مي شود ،می
آموزند ،بلكه همچنان از طرز آموزش ساير اطفال با ضرورتهاي آموزشي متفاوت نيز بهره مي برند .به عنوان
مثال ،يك محيط آموزشي دوستانه به اطفال اين فرصت را مي دهد تا به صورت فعال در پروسه آموزش اشتراك
نمايند .همچنان در محيطي كه استادان آزادانه روش تدريس را انتخاب كرده و مطابق با ضروريات صنف مي
سازند ،و اينكه والدين و ساير اعضاي جامعه تشويق مي شوند تا در آموزش موثر اطفال شان سهم بیگيرند ،استادان
نيز از لحاظ آموختن و آموختاندن تقويه مي شوند.
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•شاگرد يا طف
اينها عباراتي به تمام كسي اشاره مي كنند كه در يك محيط رسمي يا غير رسمي مكتب ابتدائيه يا متوسطه (جهت
آموزش) اشتراك مي ورزد .اين عبارات به صورت مكرر در اين بسته آموزشي به كار رفته و هر دو عين مفهوم
را ارائه مي كنند.
•شاگردان با "ضرورتهاي آموزشي خاص"
منظور از اين عبارت شاگرداني است كه ممكن ضرورت به توجه بيشتر و يا متفاوتي جهت آموزش دارند .در
بسياري از كشورها ،اين اطفال در صنف ها يا مكاتب جداگانه آموزش مي بينند .هر چند ،ما بدين باور هستيم كه
اين اطفال نيز بايد در كنار ساير اطفال در مكتب محله خودشان نمو كنند ،سرگرمي داشته باشند و بياموزند ،نه
اينكه از سايرين تفكيك شوند .به اين شاگردان معموال برچسب زده مي شود (و گاهي حتي به آنها الفاظ توهين آميز
خطاب مي شود) ،به صورتي كه آنها را از اطفال "عادي" جدا مي كنند ،بنا براين اين شاگردان از اعتماد به نفس
پاييني برخوردار شده و مورد تبعيض از طرف ساير اطفال و اعضاي جامعه قرار مي گيرند .وقتي اين عبارت در
بسته آموزشي حاضر به كار مي رود ،هدف نشان دادن روش برچسب زدن است .هر چند اين بدان معني نيست كه
ما اين عمل را تصديق مي كنيم .مهم است بدانيم تمام اطفال خصوصيات فردي خود را داشته و با يكديگر متفاوت
اند و بايد حقوق مساوي جهت دستيابي به معارف با كيفيت در محله مربوط به خود ،داشته باشند.
•استاد
منظور شخصي است كه به صورت سيستماتيك آموزش يك طفل را در يك محيط آموزشي رسمي يا غير رسمي
تسهيل بخشيده و رهنما مي باشد .د
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فراگيري در مقايسه با انسجام و تفكيك
تعلمیات خاص

تعلیمات خاص
•طفل با ضرورت خاص
•چوکات های مربع برای سوارخ های مربع شکل
•معلم خاص
•مکتب خاص

تعلیمات عمومی
•اطفال عادی
•چوکات های گرد برای سوارخ های گرد
•معلمان عادی برای مکاتب عادی

تعلیمات مدغم

•سیستم تعلیم بهمان شکل باقی بماند
•طفل باید تغییر کند و یا ناکام شود

•طفل را مطابق به سیتم تغییر دهید
•شکل مربع را گرد بسازید

تعلمیات فراگیر

•همه اطفال متفاوت اند
•همه اطفال میتوانند بیآموزند
•توانایی مختلف غ ملیت های مختلف  ،اندازه  ،عمر ؛ پیشینه و جنسیت
•تغییر در سیستم تا جوابگوی نیازمندی طفل باشد
رسامی توسط سوستبس تغییر توسط کرن چستتن و الکسندر توماس
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الفبا خط بریل به لسان دری
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الفبا خط بریل به لسان پشتو
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الفبا خط بریل به لسان انگلیسی
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زبان اشاره به دری
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Pashtu Sign Language

زبان اشاره به پشتو
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زباه اشاره به انگلیسی امریکایی
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زبان اشاره به انگلیسی برتانیایی
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چارت E
60/6

اگر این نماد (حرف Eباشد) در  60/6و شخص
دیده نتواند از نصف فاصله (سه متر) باشد چشم با
بهترین تصیح (از نظر دید یک چشم از چشم دیگر
متفاوت میباشد) شخص نابینا شمرده می شود.

18/6

اولین شماره  6ازفاصله  6میتر برای آزمون
مورد استفاده (6میر) ،و شماره دوم  18اندازه
نماد تعیین شده یا حرف  Eاست.
اگر این عالئم (حرف )Eاز فاصله  6متر با
عینک نمره دار مناسب ببیند شخص مورد آزمون
دید طبیعی دارد ،اگر این نماد ها را دیده نتوانددید
او کم است یعنی کم بین است.
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(IECWG) چاپ و نشر با همکاری اعضای گروی هماهنگی تعلیمات فراگیر
Afghan Association of the Blind (AAB) / Afghanistan
Demain / Afghan National Association of the Blind (ANAB)
/ Afghan National Association of the Deaf (ANAD) /
Afghan Parent Association of Children with Intellectual
Impairments / Afghanistan Child Protection Organisation
(ACPO) / Associazione Pro Bambini di Kabul (PBK) / Blind
Roshandelaan Association of Aghanistan (BRAA) / BRAC
/ Enabling Education Network (EENET) Asia / Family
Welfare Foundation (FWF) / Handicap International (HI)
/ Herat Association of the Blind (HAB) / International
Assistance Mission (IAM) / International Committee of
the Red Cross / Crescent Society (ICRC) / International
Rescue Committee (IRC) / Japan International Cooperation
Agency (JICA) / Kabul Education University / MACCA /
Ministry of Education (MOE) / National Association of
the Blind (NAB) / Nejat Centre / Norwegian Afghanistan
Committee / Rahyab Organization / Save the Children /
SCAO / SERVE Afghanistan / Swedish Committee for
Afghanistan (SCA) / UNESCO / UNICEF / War Child
Holland (WCH)

چاپ و نشر به حمایه مالی موسسه انکشافی بین المللی سویدن

