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 در یک نگاه انجمن حمایت از کودکان کاربازمانده از تحصیل کودکان سوادآموزی پروژه 
 جداگانه در تهران و بم اجرا شده است( مرکز 5در  1399-1400)این پروژه در سال تحصیلی 

 

 

 

 
  

 انجمن حمایت از کودکان کار پروژه سوادآموزی کودکان   نام پروژه 
 پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه   مجری 

 شرکت سازورسازه آذرستان  پشتیبان مالی 

 تحت پوشش   منطقه 
 مرکز انجمن در تهران )مولوی، بازار، خاوران، همه کودکان(   4

 و یک مرکز در بم   
 1399مهر    1 تاریخ شروع 
 1400شهریور    31 تاریخ پایان 

 20 تعداد آموزگاران 
ها  آموزش تعداد مسئولین مراکز که در  

 شرکت کردند 
10 

 325 زیر پوشش تعداد کودکان  
 پیش تا دوم دبستان و نهضت یک و دو  کودکان   ی ل ی تحص  ه ی پا 

 ها تعداد کارگاه 

از  کارگاه    - 1 نفر  دو  توسط  پایه  سواد  آموزش  حضوری 
 آموزشگران با من بخوان 

 بلندخوانی ادبیات کودکان و کارگاه مجازی   - 2
 آموزش سواد پایه کارگاه مجازی    - 3
 نمایش در پیوند با بلندخوانی کارگاه مجازی    - 4
 ها های مجازی آموزشی برای کار در کالس نشست   - 5

 شیدا رضایی  مسئول پروژه 
 پور، فرهاد محمدی شیدا رضایی، سپیده قلی  مسئولین آموزشی پروژه 
 مهتا منصوری  مسئول آرشیو و رسانه 

 تدارکاتی و پشتیبانی های  گروه 
  های آنالین »با من بخوان«، گروه تهیه محتوا و طراحی کارگاه 

کتاب هدهد    گروه کتابشناسی »با من بخوان«، گروه تدارکات، 
 های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان گروه رسانه   و 
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 مشخصات پروژه 

 پیشینه 
فعالیت   1381است که از سال   انجمن حمایت از کودکان کار نهادی مردمی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی

خیز تهران و بم در مجموع دارای پنج مرکز  انجمن حمایت از کودکان کار در مناطق آسیبخود را آغاز کرده است.  
 کودک را تحت حمایت خود قرار داده است.  1400است و بیش از 

دبستانی در  من دارای چهار مرکز مولوی، بازار، خاوران و همه کودکان )دروازه غار( در تهران و یک مرکز پیشانج
منظور این سازمان از کار کودک درگیر کردن مهاجر و همگی کودک کار هستند.    زکودکان این مرک بیشتر  بم است.  

ی رشد فردی خورداری آنان از امکانات اولیههای اقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و برایشان در فعالیت
 . کشی همراه استشود و با آسیب و بهره شان میو اجتماعی

  334به ترتیب در مراکز مولوی و خاوران انجمن با تعداد    13۹3  بهار و تابستان  از همکاری انجمن و با من بخوان
کارشناسان موسسه   .آغاز شده است سال  11تا    6کودک در مرکز خاوران در گروه سنی    135کودک در مرکز مولوی و  

های آموزشی برای مربیان و خرید کتاب برای کودکان از محل پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برگزاری کارگاه 
کار و محروم وابسته به موسسه،   را    فعالیتصندوق آموزش و توانمندسازی کودکان   شروع این مرکز    درخود 

خوانی »با من بخوان« های کتاب ای یک بار در نشستهفته  کودکاناین مرکز  در  نامه  کردند. در مدت اجرای بر
  .کردندمیشرکت 

 . به سبب تغییر مدیریت متوقف شد  ۹۹ سال تا  ۹4این همکاری از سال  

 مرکز 5آمار جمعیتی _ پروژه سوادآموزی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در  
کودک در    14کودک در پایه اول دبستان،    89  ، دبستان کودک در پایه پیش   44تعداد    1399- 1400در سال تحصیلی  

  آموز دردانش   270مجموع    ، در کودک در پایه سوادآموزی دو   45،  کودک در پایه سوادآموزی یک   78،  پایه دوم 
آموزان در طول سال  آمار دانش   پوشش برنامه با من بخوان درآمدند.   زیر   در پنج مرکز انجمن   شروع سال تحصیلی 

توان به »اضافه شدن یک کالس پایه اول در مرکز  های این نوسانات می است، از جمله علت داشته   زیادی نوسانات 
انده  بم، یک کالس پایه نهضت یک جدید در مرکز بازار و اضافه شدن بعضی کودکان جدید به مرکز و همچنین بازم 

شدن بعضی از کودکان به علت مهاجرت به افغانستان، تغییر مکان زندگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی، مهاجرت  
در انتهای سال تعداد کودکانی که از    اشاره کرد.   و ...   کودکان قوم غربت در اواخر زمستان به شهرهای شمالی کشور« 

آوری آمار  دک رسیده است. اما اطالعات مربوط به جمع کو   325خدمات با من بخوان استفاده کردند به بیش از  
 جمعیتی برمبنای آمار ابتدایی سال پر و در گزارش نوشته شده است. 

کودک پایه    1کودک پایه اول،    13دبستان،  کودک پایه پیش   11آموزان گفته شده در آمار باال، تعداد  از تعداد دانش 
های اقتصادی  سوادآموزی دو، کودک کار هستند و در فعالیت کودک    26کودک پایه سوادآموزی یک و    56دوم،  

مجموع  در  هستند.  )حدود    107،  آموز دانش   نفر   270از    مشغول  به    40نفر  باتوجه  هستند.  کار  کودک  درصد( 
شده بسیار بیشتر  تعداد کودکان کار از مجموع آمار ثبت صورت گرفت،  پروژه    سال اجرای   ی که در طول یک مشاهدات 

 های اقتصادی هستند. کودکان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی درگیر فعالیت   است و اکثر 
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و مابقی ایرانی هستند. مراکزی چون بم و همه    ستان درصد کودکان اتباع افغان   84از بررسی آمار ابتدای سال،  
 کودکان )دروازه غار( بیشترین درصد کودکان ایرانی را دارد. 

سواد هستند و درصد کمی نیز که سواد دارند سواد  ها، والدین اکثر کودکان بی نواده با بررسی پیشینه تحصیلی خا 
 ها در حد ابتدایی و خواندن و نوشتن است. آن 

نفر از مسئولین آموزش و مدیران داخلی همکاری    10آموزگار و    20در اجرای برنامه سوادآموزی در این مراکز تعداد  
های مربوط  موزگاران تدریس چندپایه را برعهده داشتند و در نتیجه در آموزش داشتند. قابل ذکر است که برخی از آ 

 اند. صورت جداگانه شرکت داشته پایه به   به هر 

 مرکز:   5آموزان  جدول آماری دانش 

 تعداد کودکان کار  برنامه   آموزانتعداد دانش تعداد آموزگاران  پایه تحصیلی
متوسط ساعت درسی 

 در هفته  /هر پایه
 ساعت 4 11 44 6 دبستان پیش

 ساعت  7 13 89 8 اول دبستان 
 ساعت 10 1 14 3 دوم دبستان 

 ساعت8 56 78 6 سوادآموزی یک
 ساعت 8 26 45 3 سوادآموزی دو

 

 آورده شده است.   1- های هر آموزگار به صورت جداگانه در پیوست جدول آماری کالس 

 مرکز 5کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در مشخصات جامعه هدف _ پروژه سوادآموزی 
و زیستی متفاوتی    ، فرهنگی ها و مراکز مختلف، شرایط اجتماعی مرکز انجمن، در پایه   5در    پوشش برنامه   زیر   کودکان 

باورهای متفاوتی دارند که مسائل    دارند  کار و پیشینه زندگی و قومیت، شرایط زندگی و  و برحسب سن، نوع 
های آموزشی را  ها از جمله مدت زمانی که کودکان امکان شرکت در کالس دکان در تمامی بخش آموزشی این کو 

 دارند، قدرت یادگیری زبان فارسی، عالقه به تحصیل و ... متاثر از این موارد است. 

وان  های تحت پوشش برنامه با من بخ سال در پایه   16تا تقریبا    6آموزان هدف ما در گستره سنی متفاوت از  دانش 
های اول دبستان و نهضت یک« و کودکان  »پیش تا دوم دبستان و نهضت یک و دو« آموزش دیدند. کودکان »پایه 

و    شوند بندی انجمن، از لحاظ سطح تحصیلی یکسان محسوب می »پایه دوم دبستان و نهضت دو« طبق سطح 
های  تر در کالس ی که کودکان در سنین پایین ا گونه گیرند، به های متفاوت قرار می تنها به علت اختالف سنی در گروه 

-1399گیرند. در سال تحصیلی  های نهضت یک و دو قرار می اول و دوم دبستان و کودکان در سنین باالتر در پایه 
های  ها عالوه بر اختالف سنی در موارد دیگری نیز تفاوت داشتند. گروهی از کودکان نهضت پیشینه این گروه  1400

آموزان  آموزان این گروه از دانش روی و یادگیری اکثر دانش داشتند. طبق مشاهدات، سرعت پیش تحصیلی ناقصی  
علت شرایط  های مسئولین و آموزگاران انجمن این گروه به اول دبستان بیشتر بود. همچنین طبق برداشت از گفته 

ویژه  زندگی  شرایط  و  احس سنی  شد  خواهد  داده  بیشتری  توضیحات  ادامه  در  که  دادن  شان  دست  از  اس 
هایشان را دارند و در نتیجه دغدغه بیشتری برای سوادآموزی و یادگیری دارند در حالی که کودکان پایه اول  فرصت 
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های بیشتر و تالش کمتری در خارج از مرکز برای انجام تکالیف  دبستان هنوز دغدغه این گروه را نداشتند و غیبت 
 خود داشتند. 

 مرکز 5ژه سوادآموزی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در شرایط شغلی کودکان در پرو 
های گوناگونی مشغول کار هستند و برحسب شغل خود شرایط متفاوتی دارند  کودکان مراکز در انجمن در شغل 

 کنند: های شغلی زیر فعالیت می طور کلی اکثر کودکان انجمن در یکی از گروه به 

ها،  فروشی، کار در چهارراه فروشی، فال و گل هایی چون دست ها، شغل و تولیدی   کارگاه چرخی، کار در بازار گل، کار در  
 بندی و .... بسته 

شان باالتر است )کودکان  های کنند و سن کشی و باربری و ... فعالیت می هایی از جنس چرخ کودکانی که در شغل 
ترهای اقوام یا  اند و به همراه یکی از بزرگ کرده هایی هستند که بدون خانواده به ایران مهاجرت  نهضت( معموال آن 

کنند. در این گروه از کودکان مشکالتی از قبیل دوری از خانواده بیشتر از بقیه است. همچنین  پدر در ایران زندگی می 
کنی دارند در  گوش های تابع و به اصطالح حرف شان بسیار شخصیت این گروه از کودکان به دلیل شرایط شغلی 

فروشی دارند کودکانی هستند که ممکن است  ها و دست هایی از جنس کار در چهارراه که کودکانی که شغل حالی 
 کالس را به هم بریزند و ... 

ها  ت که در محیط کار به آن اس   کنند آزارهای جسمی، روحی و جنسی از دیگر مشکالتی که این کودکان تجربه می 
های جسمی، عدم پرداخت حقوق، ساعات کار بسیار طوالنی و  ت هایی چون خشون شود، گاهی با چالش وارد می 

های  همچنین در زمان   رو هستند. ها و ... نیز روبه عدم اجازه و تمایل کارفرمایان برای ارائه زمانی برای آموزش به آن 
گیری  ها گرفته نشوند چراکه در صورت دست مشخصی از سال باید به طور خاص مراقب ماموران باشند تا توسط آن 

 شوند. شوند و مجبور به بازگشت به افغانستان می به علت نداشتن کارت سبز، رد مرز می 

رو  هایی که همواره با آن روبه کنند عالوه بر تمامی موارد گفته شده در باال از چالش ها کار می کودکانی که سر چهارراه 
ماه در بهزیستی  گاهی بین دو هفته تا یک ست و  ا   ها به بهزیستی هستند دستگیری توسط مامورین و فرستادن آن 

هایشان زندگی  که با خانواده   سن پایین با  فروش  شوند. برخی از کودکان دست داری می در شرایطی نامناسب نگه 
 شوند.  های سختی می تنبیه   ، تعیین شده فروش نداشته باشند شان  برای کنند اگر مقدار مشخصی که  می 

 آورده شده است.   2- ی کودکان انجمن در پیوست تری از شرایط شغل توضیحات جامع 

 ضرورت اجرای پروژه
های مسئولین  اجرای این پروژه با ارائه درخواستی از سوی مسئولین انجمن آغاز شد، با بررسی این درخواست و گفته 

از  شده آموزش و پرورش برای این گروه  های تالیف مشخص شد که سیستم آموزشی سنتی و استفاده از کتاب 
ست که تمام  ا   های نهضت کتابی آموزان گروه آموزش و پرورش دانش   کودکان مناسب واقع نشده است. کتاب 

ست که بسیار از زندگی  ا   جا در آن آورده شده است، فاقد کشش و جذابیت برای کودکان و حاوی متونی دروس یک 
های مورد نیاز  آماده نخواهد کرد و مهارت   ها را برای زندگی در جامعه زیسته کودکان دور است و در آینده نیز آن 

  آموزشی   هایی که با سیستم ترین چالش ها آموخته نخواهد شد. همچنین یکی از مهم ها از طریق این کتاب آن 
به  ند بنویسند و بخوانند اما  ست توان می و    کردند می ای پیدا  گذشته داشتند این بود که حتی اگر کودکان سواد نسبی 
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ند را  شت نو ند و می د خوان چه می ، در درک مطلب بسیار ضعیف بودند و معنی آن نشده بودند واد  باس معنای واقعی  
 . کردند درک نمی 

برنامه با من بخوان    ، با بررسی کامل درخواست انجمن و در نظر گرفتن تمام مواردی که گفته شد و شرایط کودکان 
مختلفی از سیستان   های بخش ختلف ایران چون سال تجربه در زمینه سوادآموزی در نقاط م  10بر اساس بیش از 

و بلوچستان )شیرآباد زاهدان، جهادآباد سراوان و ...(، حصه استان اصفهان، جنوب تهران و ... مسئولیت کامل  
 مرکز انجمن را برعهده گرفت.   5های پیش تا دوم دبستان و نهضت یک و دو،  آموزش کودکان پایه 

 جدول زمانی اجرای برنامه 

 

 

1399مهر 

جمع آوری آمار مربیان و 
دانش آموزان حاضر در 

پروژه

1399مهر 

برگزاری کارگاه سواد پایه 
حضوری آموزشگران با من 

گروه4بخوان در 

1399مهر 

ارسال بسته های سواد پایه 
مورد نیاز دانش آموزان به 

مرکز 5

1399مهر تا بهمن 

ادامه آموزش ها به شکل 
نشست های آموزشی مجازی 

در آموزک و واتس اپ

1399آذر 

ارسال کتاب های بلندخوانی
مرکز5

1399بهمن 

برگزاری دوره مجازی 
آشنایی با ادبیات کودکان و 

بلندخوانی

1400اردیبهشت و خرداد 

برگزاری دوره مجازی 
نمایش در پیوند با 

بلندخوانی

/  1399اسفند / 1399بهمن 
1400اردیبهشت 

ارسال کتاب های تکمیلی 
مرکز5مورد نیاز به 

1400شهریور 

برگزاری دوره مجازی 
سوادپایه
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 روند اجرای پروژه 
 ریزی آموزشی منابع آموزشی و برنامه 

های  سال تجربه در زمینه سوادآموزی در نقاط مختلف ایران چون قسمت  10برنامه با من بخوان بر اساس بیش از  
مختلفی از سیستان و بلوچستان )شیرآباد زاهدان، جهادآباد سراوان و ...(، حصه استان اصفهان، جنوب تهران 

 مرکز انجمن را بر  5های پیش تا دوم دبستان و نهضت یک و دو،  مسئولیت کامل آموزش کودکان پایهو ...  
 عهده گرفت. 

پایه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که حاصل  های آموزش خالق سوادآموزش این کودکان با بسته
های باکیفیت گزینش شده  تاب ای از ک های تئوری و میدانی است و همچنین مجموعهسال پژوهش 20بیش از 

انجام شد. با این بسته  اهداف مشخص  با  از روشکار  ها  ای که آموزگاران در کارگاه های خالقانهها و استفاده 
ها به یادگیری را شود و شوق آنمی  ده ی دبیو عالقه در کودکان محروم و آس  زهی انگ  جادیااند سبب  آموزش دیده 
 کند.دهد و در نتیجه یادگیری در این گروه کودکان را تضمین میافزایش می

 ها انجام شد.پایه براساس پایه تحصیلی و شرایط سنی کودکان با ارزیابی نقطه صفر آموزشی آن آموزش هر

لک و لولوپی صفر انجام شد، مرکز بم به علت بیهای آواورزی با سیدبستان بر مبنای بستهآموزش کودکان پیش
 طور کامل با کودکان کار کردند.باورزی با کاکاکالغه را نیز بههای الفروی باالیی که داشتند بستهپیشسرعت  

آموز نخودی یک و لولوپی صفر و یک، آموزش کودکان نهضت  آموزش کودکان اول دبستان بر مبنای کتاب فارسی
های نخودی یک و لولوپی صفر و یک و آموزش کودکان نهضت دو و دوم بر اساس نخودی  اساس بسته یک بر

ها در  ها در بعضی از گروه اساس سطح متفاوت و پیشروی متفاوت آن  دو و لولوپی صفر، یک و دو انجام شد. بر
به علت سرعت ها  باورزی نیز کمک گرفته شد و همچنین بعضی از کالسهای آواورزی و الف آغاز کار از بسته

 روی باال کتاب پایه بعدی خود نخودی دو و سه را نیز در برنامه آموزشی خود داشتند. پیش

  3-ای داشتند. شرح این منابع در بخش سوادپایه در پیوست برای اجرای پروژه، هر پایه منابع آموزشی جداگانه
 آمده است. 

 گیری و نظارت و پی آموزش  

ها و آموزش به شیوه خالق از راه ادبیات و تبدیل  آموزش آموزگاران برای کار با بستهجهت اجرای این پروژه و  
های آموزشی متفاوتی برای تمامی محور و خالق برنامههای کودکمحور به کالسهای خشک و سنتی معلم کالس

زی انجام شد. در های هدف برگزار شد. آموزش به دو شیوه حضوری و مجامسئولین و آموزگاران انجمن در پایه
های آموزش  های کوچک در کارگاه های بهداشتی در گروه رعایت پروتکلهای مختلف با  ابتدا آموزگاران در گروه 

ها را شروع کردند. از شان در کالسپایه شرکت کردند و سپس فعالیت  ها و سواداولیه برای شروع کار با بسته
عهده برنامه با من بخوان بود و این روش برای آموزگاران کامال   آنجایی که مسئولیت آموزش کامل این پروژه بر

های  ای داشته باشند. پس از برگزاری کارگاه ای بود این نیاز وجود داشت تا آموزگاران برنامه آموزشی ویژه روش تازه 
ر پایه تشکیل هایی برای آموزگاران )هرپایه یک گروه( به همراه مسئولین آموزش با من بخوان در هحضوری، گروه 
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شان را در هایصورت هفتگی آموزگاران گزارش فعالیت خود در کالسصورت روزانه و سپس بهشد، در ابتدا به
میگروه  ارسال  آنشان  بازخورد  ارائه  با  بخوان  من  با  آموزش  مسئولین  و  در کردند  برنامه  اجرای  در  را  ها 

 کردند.شان یاری میهایکالس

های مجازی موسسه پژوهشی تاریخ ، شرکت آموزگاران و مسئولین انجمن در دوره ها بخش دیگری از آموزش
ادبیات کودکان با عناوین آشنایی با ادبیات کودکان و بلندخوانی، نمایش در پیوند با بلندخوانی و دوره سوادپایه  

زار شد و آموزگارانی که  برگ  1400در شهریور  بار دیگر  پایه به دالیل شرایط انجمن و پروژه    بوده است. دوره سواد
  رو به برنامه پیوستند نیز در این یک دوره شرکت کردند.در سال تحصیلی پیش

 های ارائه شده: ای از آموزشجدول خالصه

 

 یابی پروژه ارزش
در چهار مرکز تهران )مولوی، بازار، خاوران و همه کودکان( و یک مرکز در بم انجام شد.   سوادآموزی انجمن  پروژه 

کودکان هر یک از این مراکز در هر کالس شرایط متفاوتی داشتند و نتایج متفاوتی نیز در هر مورد حاصل شده  
 آموزان بوده است.  شروی آموزگار در دروس و سطح دان های ارزیابی، ارزیابی نحوه پیشیکی از مالک است.

بوده    1400های سوادپایه در خرداد  ها در هر یک از بخشجدول زیر ارزیابی پیشروی آموزگاران هر یک از پایه 
انتهای شهریور ادامه پیدا کردند تا دانشاست. قابل ذکر است کالس تا  آموزانی که به دالیل تعطیلی، دیر  ها 

 روی بیشتری داشته باشند.اند بتوانند پیشکامل نکرده پیوستن به مراکز و ... مباحث را 

 

کارگاه های حضوری

برگزاری کارگاه  سواد پایه •
در سه ( آواورزی، الف باورزی)

گروه جداگانه برای پایه های 
پیش و اول.1
سوادآموزی یک.2
سوادآموزی دو و دوم.3

کارگاه های مجازی

برگزاری کارگاه های لولوپی •
صفر و یک در سه گروه 

جداگانه
برگزاری کارگاه های آموزشی •

الزم برای پایه های مختلف 
چون فارسی آموز نخودی برای
پایه های نهضت، آموزش های 

ش تکمیلی برای پایه های پی
دبستان و اول چون نمایش،

رانشگاه ها، آموزش خالق، 
....بلندخوانی و 

کارگاه های مجازی برای •
مربیان مرکز بم

دوره های مجازی موسسه 
پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
دوره آشنایی با ادبیات •

ن بهم)کودکان و بلندخوانی 
99)

دوره هنر در پیوند با •
(1400خرداد )بلندخوانی 

شهریور )دوره سواد پایه •
1400)
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 پایه تحصیلی  نام و نام خانوادگی مرکز
نخودی  

 یک
 نخودی دو 

نخودی  
 سه

لولوپی  
 صفر

 لولوپی دو لولوپی یک 

 مولوی

  تمام)دوره(     ذ -32 اول و نهضت یک  حامدی 

خانم کردی 
 فر و طالبلو()نیایی

  تمام    25-ج نهضت یک

 تمام)دوره(  تمام  تمام)دوره(  تمام  نهضت دو خدیجه طالبلو 

 خاوران 

 2 تمام    24-گ نهضت یک زاده خانم نقی
 7 تمام   تمام)دوره(   دوم  زاده خانم نقی

 21 تمام   تمام)دوره(   نهضت دو سوسن محمدی 

 16 تمام    ح-40 نهضت یک سوسن محمدی 

 12 تمام  تمام)دوره(  تمام  دوم  خانم مرادی

  بازار 

 3 تمام    30-و نهضت یک خانیزهرا کریم
 7 تمام   تمام)دوره(   نهضت دو خانم میهی

 خانم میهی
 نهضت یک

 )کالس جدید(
19    10  

 10 تمام   16 تمام نهضت یک خانم طوبی

 12 تمام   19 تمام نهضت یک خانم طوبی

همه  
  کودکان 

  13-داستانک تمام   22-چ اول پروانه اکبری

  13-داستانک تمام   22-چ اول فاطمه عبدالملکی

 ( منتقل شدند  کالس دیگر2دانش آموزان به  )  اول مهرابی

  مولوی

  تمام تمام   34-ق اول گنجی

  19-داستانک     اول نیایی فر

  تمام تمام   32-ذ اول حامدی 

 

 دبستان: پایه پیش 

 شوند.  دبستانی، در دو مرکز همه کودکان )دروازه غار( در تهران و مرکز بم برگزار میهای پیشپایههای  کالس

نفر ایرانی و مابقی اتباع افغانستان( که از این    10کودک در مرکز همه کودکان )  26،  1399-1400در سال تحصیلی  
گردی و ...  فروشی، زبالهدست ی چونهایستند و شغلدرصد کودک کار ه  42نفر حدود  11تعداد طبق آمار اولیه، 

تحت پوشش برنامه درآمدند. کودکان ایرانی مرکز همه کودکان از قوم غربت هستند، شغل این قوم معموال   ،دارند
هایی که وضعیت کنند. این قوم در زمان ها و ... کار میسر چهارراه   است و کودکان به همراه مادران خود  گریتکدی

کنند )معموال در زمستان( و دائما بین این شهرها در  در شهر تهران خوب نباشد به شمال ایران مهاجرت می  کار
دانند و  کنند. این افراد معموال نیاز به آموزش و تحصیل را ارزش نمیصورت گروهی زندگی میرفت و آمدند و به 

ز ابتدای کودکی با باورهایی که کاری جز گیر وضعیت تحصیلی کودک خود نیستند و همچنین اها پیخانواده 
 شوند. توانند انجام دهند بزرگ میگری و ... نمیتکدی

ایرانی پیش  18در مرکز دیگر، مرکز بم نیز   از این تعداد  در برنامه هستند  دبستانی  کودک  نفر کودک کار    5که 
ش برنامه درآمدند. در ابتدای آوری ضایعات دارند تحت پوشبندی خرما و جمعبسته  ی چونهایشغل  هستند و
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ها، قرار بر این بود تا تنها مراکز تهران تحت پوشش برنامه درآیند اما با درخواست مسئولین انجمن ریزیبرنامه
هایی  های گوناگون جسمی و ....، آسیبآسیب  رویارویی باو شرح شرایط ویژه کودکان مرکز بم، شرایطی چون  

برنا  ... و  کودکان  اعتیاد  باشد. یکمهچون  برنامه  در  نیز  مرکز  این  تا  پایهریزی شد  در  برنامه  اجرای  های  سال 
نام ای که هنگام ثبتای داشته است به گونهدبستان در این دو مرکز دستاوردهای متنوع و بسیار عالیپیش

دبستان  شهای پی در کالسکودکان در مدارس دولتی طبق گفته مسئولین انجمن، کودکانی که تا سال گذشته  
توانستند یک نقاشی بکشند  نمی  حتی  ها هنگام آزمون ورودی مدرسه و بعضی از آن  کردندانجمن شرکت می

 اند.عملکرد بسیار خوبی داشته

دبستان،  های انجام شده توسط مسئول آموزش با من بخوان و روند رشد و پیشرفت کودکان پیشطبق ارزیابی
توانستند حتی  است. کودکانی که در ابتدا نمی  شود در کودکان رشد شگرفی داشتهمیمواردی که در ادامه گفته  

توانستند نمایش اجرا کنند و احساسات  صحبت کنند در انتهای سال رشد دایره واژگانی بسیار خوبی داشتند، می
رخاشگر بودند در انتهای  گروهی توانمند شدند. کودکانی که به گفته آموزگاران پ  خود را بیان کنند، در انجام کار

برقرار می دیگران  با  تعامل خوبی  به سال  اعتماد  تلفظ واکنفسکردند.  در  که  اشتباهاتی  رفت.  باال  و  شان  ها 
توانستند تنهایی به مرکز بیایند و نیاز بوده تا خواهر یا  ها داشتند بهبود یافت. کودکان خجالتی که نمیرانشگاه 

 ماندند معاشرتی و توانمند شدند.ها در کالس نمین آنمادرشان همراهشان باشد و بدو

شکوفایی توسط کارشناسان برنامه با من   تر موارد گفته شده، فرمی با عنوان فرم ارزیابی سوادبرای ارزیابی دقیق
ارزیابی ها را پر کردند. در این فرم ارزیابی موارد زیر  دبستان در دو نوبت این فرمبخوان تهیه شد و آموزگاران پیش

 شدند: 

ها، شمارش اعداد، درک کارکرد شمارشی اعداد، مفهوم ها و نام درست آنشناخت مفاهیم )تشخیص رنگ .1
 متضاد، شناخت احساسات خود و دیگران(

 بندیشناخت آواها و درک کودک از مفهوم طبقه .1
داستانی که در کالس  هایی درباره اتفاقات روزمره و درک ترانه یا  دریافت زبان )توانایی پاسخ به پرسش .2

 شود.(خوانده می
 توانایی بیان  .3
 گرفتن درست مداد، چپ/راست، باال/پایین و ...(ریاضی )توانایی دستسنجش کودک در مفاهیم پیش .4

های گفته ها حضور منظم داشتند به تواناییهای ارزیابی با تقریب خوبی تمام کودکانی که در کالسبا بررسی فرم
های مورد نیاز را های زیادی نیز داشتند تاحدودی بعضی از مهارتشده در باال دست یافتند و کودکانی که غیبت

 کسب کردند. 

های یکی از آموزگاران مرکز همه کودکان نیز آورده شده است.  ی فرمبندی ارزیاب تر جمعبرای داشتن اعداد دقیق
ی  مرکز بم کودکان در طول سال حضور منظمدر  انتخاب آموزگاری از مرکز همه کودکان به این علت بوده است که  

کودکان  های گفته شده توانمند شدند ولی مرکز همه  درصد کودکان در تمام مهارت  100داشتند و تقریبا    هادر کالس
 هایی چون غیبت و مهاجرت کودکان غربت و ... داشتند. آموزان چالشبا دانش
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های انجام شده  گیریبه تشخیص مسئول آموزش مرکز و با پی  قابل ذکر است که دو نفر از کودکان مرکز بم بنا*
 ه نشدند.در مدارس استثنایی ادامه تحصیل خواهد داد و در درصد ذکر شده این دو کودک در نظر گرفت

 مرکز همه کودکان:   - های ارزیابی کالس خانم پروانه اکبریبررسی فرم

  4کودک این کالس )   13اند. از  کودک شرکت داشته  13کودک و در انتهای سال    11در کالس ایشان، ابتدای سال  
طور که در  ست. همانگرد انفر زباله   1فروش و  نفر دست  3نفر افغانستانی( هستند. از این تعداد    9نفر ایرانی و  

 13ابتدای چکیده گزارش نیز نوشته شد جمعیت کودکان کار تمامی مراکز بیشتر از آماریست که داریم. از تعداد  
ها به آمار زیر  اند از ارزیابی فرمنفر کودکی که حضور منظمی داشته  7از    اند.های زیادی داشتهنفر غیبت  6کودک،  

 : ایم در انتهای سال رسیده 

 گویند.شناسند و نام درست هر یک را میها را میرنگکودکان  100%*

 بشمارند.  20توانند عددها را از حفظ تا میکودکان  100%*

 اند. کارکرد شمارشی اعداد را درک کرده کودکان   71%*

 دهند. مفاهیم متضاد را کامال تشخیص میکودکان  86%*

 شناسند. توانند احساسات خود را بیان کنند و احساسات دیگران را میمیشناسند،  احساسات را میکودکان    86%*

 .انداند و مابقی به سطح متوسط رسیده بندی کامال آشنا شده با مفهوم طبقهکودکان  57%*

 اند. اند و مابقی به سطح متوسط رسیده در بخش دریافت زبان کامال توانمند شده کودکان   71%*

ن به همراه تخیل قوی هستند،  ابسیار عالی قادر به بیان رخدادهای داستکودکان    % 57 *در بخش توانایی بیان،  
 در این بخش ضعیف هستند. %15اند و درصد به سطح متوسط رسیده  28

 اند. به توانمندی رسیده  کودکان %100ریاضی های پیش*در بخش توانایی

ها،  هایی مانند تشخیص رنگها تواناییود غیبتاند با وجقابل ذکر است که کودکانی که غیبت زیاد نیز داشته
 اند. دست آورده ریاضی را تاحدی بههای زبان دریافتی و بیانی و مفاهیم پیششناخت احساسات و توانایی

 پایه اول دبستان: 

تحصیلی های اول دبستان در سه مرکز تهران )مولوی، همه کودکان و خاوران( و مرکز بم هستند. در سال  پایه
مرکز خاوران   10مرکز بم و    10مرکز مولوی،    33کودک در مرکز همه کودکان،    36، در پایه اول دبستان  1399- 1400

 کودک پایه اول( تحت پوشش برنامه درآمدند. 89)در مجموع 

ن  سه کالس در دو شیفت در مرکز مولوی، سه کالس در دو شیفت در مرکز همه کودکان، یک کالس در مرکز خاورا  
آموزگار اول تحت پوشش برنامه درآمدند. تمامی    8و یک کالس در مرکز بم، در مجموع هشت کالس اول با  

ای نداشتند و جز برخی از کودکان در مرکز همه کودکان و بم که کودکان پایه اول دبستان هیچ پیشینه آموزشی
 ی را نیز نگذرانده بودند. دبستانهای پیشدبستان سال گذشته مرکزشرکت کرده بودند دوره در پیش
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روانی و    روی و قدرت یادگیری و شرایط آموز از لحاظ سواد آکادمیک، اما پیشبا وجود نقطه صفر یکسان دانش
های های مختلف و مراکز مختلف گوناگون بود که این گوناگونی هم از بررسی فیلم اجتماعی کودکان در کالس

روی آموزشی متفاوت هرکالس مشخص  های ارزیابی و پیشررسی فرمارسالی توسط آموزگاران و هم از نتیجه ب
است. عالوه بر موراد گفته شده هر کالس زمان آموزش متفاوتی در هفته داشته است که این موضوع نیز در  

 نتیجه به صورت مستقیم تاثیرگزار بوده است. 

  12، آموزگاران مولوی، خانم گنجی  ساعت در هفته  6تمامی آموزگاران مرکز همه کودکان برای آموزش کودکان  
ساعت در هفته   20ساعت و مرکز خاوران    12ساعت، مرکز بم    8فر  ساعت، خانم نیایی  8ساعت، خانم حامدی  

 اند.زمان داشته

اند که البته در این بین روی کامل کتاب درسی را داشتهنفر(، بم و خاوران پیش  3آموزگار از    2)  مراکز مولوی 
اند و مرکز همه روی درسی در تابستان نیز به طور کامل آموزش را ادامه داده ها برای تکمیل پیشبعضی گروه 

 اند. روی کامل داشتهکودکان در درس فارسی نصف کتاب و در ریاضی پیش

درصد( در سال جدید در مدارس دولتی پذیرفته شدند و مابقی در   70 ثر کودکان مرکز همه کودکان )بیش از  اک 
انگاری  نام مابقی کودکان در مدارس دولتی سهلهمین مرکز به تحصیل خود ادامه خواهند داد. علت عدم ثبت

 ده شدن کودک بوده است. گیری برای دریافت کارت آبی و یا مهاجرت و بازمانها و عدم پیخانواده 

نام شدند، هرچند اند و در مدارس دولتی ثبتشده   درصد کودکان در پایه دوم دبستان پذیرفته  100در مرکز بم  
کردند و در نام بودند اما در مرکز بم تحصیل میاین گروه از کودکان در سال گذشته نیز در مدرسه دولتی ثبت

 ن در صورت داشتن نیروی انسانی به همین شکل ادامه خواهد داشت سال جدید نیز ادامه تحصیل این کودکا

در مرکز خاوران، آموزگار به علت عدم دسترسی به گوشی هوشمند، تنها در کارگاه حضوری و آنالینی که به صورت 
با مرکز جمعی تمام آموزگاران در مرکز شرکت میدسته کردند، شرکت کرده است. ایشان سال تحصیلی جدید 
 اند. آموزان کالس ایشان به پایه دوم راه یافتهدانش %80ی نخواهند داشت. همکار 

اند. همچنین قابل ذکر درصد به پایه دوم دبستان راه یافته  64کودک ورودی،    33  در مرکز مولوی نیز از مجموع 
از   پیش  12است  که  داشتهکودکی  متفاوتی  دانشروی  بوده اند،  ویژه آموزانی  که خود شرایط  داشتهاند  اند ای 

آن از  اینکه بعضی  به کالسهمانند  اواسط زمستان  در  نفر غیبتها  اند.  های طوالنی داشتهها پیوستند، چند 
ها را نداشته  نفس و مشارکت در فعالیتکودکی بوده که به علت معلولیت یک دست خود در اوایل سال اعتماد به

 ماد به نفسش به صورت ویژه قابل مشاهده بوده است.  و در انتهای سال مشارکت او در کالس و افزایش اعت

ها  هایی که براساس مشاهدات و گفته ها عالوه بر ارزیابیسطح آن  همچنین برای ارزیابی روند پیشرفت کودکان و
دست آمده است فرمی نیز با عنوان فرم ارزیابی سواد شکوفایی و سواد خواندن و نوشتن برای  در طول پروژه به

ها ارائه ها در دو نوبت توسط آموزگاران بر اساس آموزش و توضیحاتی که به آنان تهیه شد. این فرماین کودک 
ها  شد پر شدند. علت آوردن فرم سوادشکوفایی در سنجش پایه اول این است که براساس تجربه در سایر پروژه 

رو هستیم عدم تسلط ها روبهبا آنهای سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل  هایی که در پروژه یکی از چالش
دبستان  د به دبستان یا در مقطع پیشو ست که کودکان پیش از ورا  شکوفایی  های سواداین کودکان بر مهارت
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میبه بردست  فرم  آورند.  بررسی  پیشاساس  که  دسته  آن  اول، حتی  پایه  کودکان  بر  ها  داشتند  کمتری  روی 
اند. در ادامه برای نمونه کالس یک نفر  وفایی سنجیده شده تسلط یافتههایی که در فرم ارزیابی سوادشکمهارت

از آموزگاران با جزییات بررسی خواهد شد. کالس مورد نظر کالس خانم حامدی، آموزگار پایه اول مرکز مولوی 
  ها )تعداداست. انتخاب این کالس برای بررسی به علت شرایط ویژه کودکان این کالس نسبت به سایر کالس

 کودکان کار بیشتر( بوده است. 

 کالس خانم حامدی، مرکز مولوی:  

آموزان کالس  اند. تمامی دانشسال شرکت داشته  11تا    8آموز در رده سنی  دانش  20در این کالس در انتهای سال  
یگر فروش، یک نفر در موتورسازی و دها کودک کار هستند. دو نفر دستنفر آن 4از اتباع افغانستانی هستند و 

اند. اند و تقریبا در کالس حضور نداشتههای بسیار طوالنی داشتهنفر غیبت  2کنند. از این تعداد  کار خیاطی می
روخوانی متن، درک  )  های خواندنخواندن و نوشتن در مهارت  ارزیابی سواد  مانده براساس فرمهجده نفر باقی

اند و تمامی  و مفاهیم ریاضی سنجیده شده   (سازیو جمله   ها، دیکتهمطلب(، مهارت نوشتن )رونویسی نویسه
   اند.ها به سطح خوب و خیلی خوب رسیده ها در تمامی مهارتآن

 دستاوردها
هها بهه شهرکت پیشهرفت تحصهیلی کودکهان، افهزایش رغبهت آن  تاثیرات برنامهه بهر کودکهان ومشاهده   -

های فههردی و .... در کودکههان، سههبب شههد تهها تمههام های شههناختی، توانمنههدیههها، رشههد جنبهههدر کالس
هههای مرکهز کههه در ابتهدا خههود چالشههی بهرای اجههرای برنامهه بودنههد و همکاری 5مسهئولین و آموزگههاران 

دا کننههد، همههراه شههوند و حتههی بهه طههور مکههرر بهها پرسههیدن مناسهب را نداشههتند، بههه برنامههه اعتقههاد پیه
سههوال از اجههرای برنامههه در مرکههز در سههال دوم اطمینههان حاصههل کننههد. همچنههین مسههئولین مراکههز در 

انههد همکههاری بیشههتری داشههته باشههند و جلسههات تههوجیهی بههرای ادامههه برنامههه در سههال دوم، پذیرفته
 تر در بخش آموزش همکاری کنند.فعاالنه

ههها چندپایههه آموزشههی آموزگههار کههه بعضههی از آن 18)آموزگههاران انجمههن حمایههت از کودکههان کههار تمههام  -
هههایی نفههر از مسههئولین انجمههن )مسههئولین آمههوزش هههر مرکههز و مههدیران داخلههی( آموزش 10دارنههد.( و 

 اند.که تاکنون از طرف با من بخوان ارائه شده است را دریافت کرده 
 سوادپایه برای پنج مرکز  هایدور اول، بسته  ارسال کتاب  -
های سههوادپایه بنهها بههه سههنجش هههای بلنههدخوانی و کمبودهههای بسههتهارسههال کتههاب دور دوم، کتاب  -

 دوباره در حین کار در مراکز )برای پنج مرکز(
های نهضههت یههک، دو و دوم، کمبودهههای های بلنههدخوانی پایهههارسههال کتههاب دور سههوم، تکمیههل بسههته -

در حههین کههار )بههرای مراکههز تهههران، ارسههال بههه دو مرکههز انجههام شههده سههوادپایه بنابههه سههنجش دوبههاره 
 است(  

آمههوزان، نوسههانات آمههاری و هههای مههورد نیههاز دانشسههال تحصههیلی بههرای تههامین کتاب در طههول یک -
 بار ارسال کتاب، انجام شده است. 33های متفاوت در مجموع رویپیش
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ههای ارسهالی آموزگهاران بهه گهروه و ارائهه های مختلهف، بررسهی گزارشتشکیل گروه بها آموزگهاران پایهه -
 بازخورد و رهنمودهای مورد نیاز

 ها در فضای مجازی برای تکمیل نیازهای آموزشی آموزگارانبرگزاری جلسات آموزشی در گروه  -
هههای دوره  رکت تمههام آموزگههاران و مسههئولین آمههوزش و مههدیران داخلههی پههنج مرکههز انجمههن درشهه -

 مجازی آشنایی با ادبیات کودکان و بلندخوانی در سامانه آموزشی آموزک 
نمههایش در هههای مجههازی دوره  رکت تمههام آموزگههاران و مسههئولین آمههوزش پههنج مرکههز انجمههن درشهه -

 در سامانه آموزشی آموزک   پیوند با بلندخوانی
در  سههوادپایههههای مجههازی دوره  رکت تمههام آموزگههاران و مسههئولین آمههوزش پههنج مرکههز انجمههن درشهه -

 سامانه آموزشی آموزک 
ههها برنامههه آمههوزش های ویههژه هنگههام تعطههیالت سراسههری پههس از نههوروز، در ایههن تعطیلیریزیبرنامههه -

دهی ها شهامل امانهتاش تهدوین و اجهرا شهد. ایهن برنامههجدیدی برای ههر مرکهز باتوجهه بهه شهرایط
هههای تههک نفههره و هههای سههواد در زنهدگی، آموزشمرینهای کهار درمنههزل، تکتهاب، درسههت کههردن بسههته

 دو نفره و .... بود.

 هامسائل و چالش
هها و تغییهر سهاعاتی در اوایهل شهروع بهه کهار وجهود داشهت کهه به دلیل شیوع ویروس کرونها تعطیلی -

داشههتند شههد. همچنههین آمههوزان در روزهههایی کههه بایههد در مرکههز حضههور میسههبب سههردرگمی دانش
ایسهت کهه آموزگهاران نسهبت بهه شهرایط عهادی زمهان ها و تقسیم ساعات کالسهی بهه گونهبندیشیفت

 هایشان دارند.خیلی کمی برای آموزش در کالس
 د وشهگیهری بهه صهورت مجهازی انجهام میرونهد آمهوزش و نظهارت و پی  1400-13۹۹در سال تحصهیلی   -

مجهازی شهرکت کننهد و بهه صهورت هفتگهی   ههای آموزشهیآموزگهاران در جلسهات و کارگاه   بهود تها  نیاز
های خود را ارسهال نماینهد امها آموزگهاران بهه دلیهل مشهکالتی چهون حقهوق نگهرفتن در گزارش فعالیت

هایی و در ایهن زمینهه دشهواری  بودنهدشهان نچندین ماه متوالی حتهی قهادر بهه تهیهه اینترنهت در منزل
ر یههک زمههان در مراکههز انجمههن نیههز ههها دو همچنههین بههرای همههاهنگی حضههور تمههام آن اشههتوجههود د

ایههن چههالش پههس از  .داشههتههها و ... وجههود هههای زیههادی چههون متفههاوت بههودن سههاعت کالسچالش
 های مجازی با همکاری انجمن برطرف و امکانات اینترنت برای آموزگاران فراهم شد.شروع دوره 

توانسههتند در ان نمیبرخههی آموزگههاران بههه دلیههل ابههتال یهها مشههکوک بههودن بههه کرونهها تهها زمههان بهبودشهه -
ها حضور یابند. این شرایط بهرای کودکهان نیهز وجهود داشهته و بهه همهین دلیهل بعضهی کودکهان کالس

شهد تها تمهامی مطالهب را شهدند و آموزگهار مجبهور میهای طوالنی سهر کهالس حاضهر میبعد از غیبت
 برای کودک جدید باوجود زمان کوتاه کالس آموزش دهد.

وژه باتوجههه بههه توانههایی کودکههان و نیازسههنجی براسههاس شههرایط و رونههد پههس از شههروع بههه کههار پههر -
آمهوزان ارسهال شهود کهه ایهن موضهوع در ههایی خهارج از برنامهه بهرای دانشپیشرفت نیاز شد تا کتاب 
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رو کردنهد. همچنهین پهس از شهروع های اولیهه نبودنهد و بودجهه پهروژه را بها مسهاله روبههبرآورد هزینه
های نهضههت یههک و دو بههه آمههوزش و اران ایههن پههروژه در پایهههبههه کههار، مشههخص شههد آموزگهه

هههای آموزشههی گیریبینهی اولیههه نیههاز دارنهد و آموزشههگر ایههن بخهش پیهایی فراتههر از پیشریزیبرنامهه
دهههد. عههالوه بههر ایههن مههورد خههانم مهرانگیههز صههفایی، بههه عنههوان مشههاور برنامههه در بیشههتری انجههام می

هههای مجههازی ادبیههات کودکههان پههروژه پیوسههتند و همچنههین دوره  های سههوادآموزی از دی مههاه بهههپایههه
 کنند.و بلندخوانی را برای افراد گروه برگزار می

های پههیش دبسههتان تحههت پوشههش برنامههه ریزی شههده بههود تهها تنههها پایهههدر مرکههز بههم در ابتههدا برنامههه -
 ههاییهن مرکهز پایههدرآیند که با پس از کمی شروع برنامه بهه علهت اشهتیاق و فعهال بهودن آموزگهاران ا

 .شد ارسال برایشان یک نخودی  هایکتاب  و  پیوستند برنامه به  نیز اول
آمهوزان در مراکهز افهزایش یافهت و ایهن سهبب با نزدیهک شهدن نهوروز و رونهق بهازار کهار غیبهت دانش -

 ای در روند آموزش شد.وقفه
هههای سراسههری آمههوزش از تعطیلیپههس از تعطههیالت نههوروزی و وضههعیت قرمههز بههه وجههود آمههده و  -

 های جایگزینی برای ادامه کار ارائه شد.شیوه معمول خود خارج و روش
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 هاپیوست 
 : 1- پیوست

 جدول مشخصات هر مرکز به صورت جداگانه:

تعداد   نام آموزگار  پایه  .نام مرکز 
 آموزان دانش

تعداد  
کودک  

 کار
نقطه صفر  ساعت کالسی

 آموزان دانش 

 
 
 
 

 مولوی

      اول دبستان 
 --------------- ساعت4جلسه، 5 1 10 خانم گنجی 
  ساعت  2جلسه، 4 4 20 خانم حامدی 
ساعت  2جلسه، 4 6 13 فرخانم نیایی 

 جلسه شد(3)
--------------- 

      دوم دبستان 
  همکاری نداشتند   آقای رهبردوست  

      سوادآموزی یک
  ساعت2جلسه، 3 9 10 خانم کردی 
  ساعت  2جلسه، 3 10 12 خانم حامدی 

      سوادآموزی دو
  ساعت  2جلسه، 5 8 18 لوخانم طالب 

 

تعداد   نام آموزگار  پایه  نام مرکز
 آموزان دانش

تعداد  
کودک  

 کار
  ساعت کالسی

 
 
 
 

همه 
 کودکان 

      پیش دبستان
 --------------- ساعت 2جلسه، 2 7 11 فاطمه عبدالملکی 
 --------------- ساعت 2جلسه، 2 4 11 پروانه اکبری 
 --------------- ساعت 2جلسه، 2 - 4 منصوره مهرابی 

      اول دبستان 
 --------------- ساعت2جلسه، 3 1 12 فاطمه عبدالملکی 
 --------------- ساعت2جلسه، 3 1 12 پروانه اکبری 
 --------------- ساعت2جلسه، 3  12 مهرابیمنصوره  
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تعداد   نام آموزگار  پایه  نام مرکز
 آموزان دانش

تعداد  
کودک  

 کار
  ساعت کالسی

 
 

 بازار

      سوادآموزی یک
  ساعت 1.5جلسه، 5 12 16 طوبی 
  ساعت  2جلسه، 4 15 15 کریمخانی  
  ساعت  2جلسه، 4 8 8 میهمی  

      سوادآموزی دو
  ساعت  2جلسه، 4 11 11 میهمی  

 

تعداد   نام آموزگار  پایه  نام مرکز
 آموزان دانش

تعداد  
کودک  

 کار
  ساعت کالسی

 
 
 
 

 خاوران 

      اول دبستان 
  همکاری نداشتند   خانم مهین 

      دوم دبستان 
 ساعت4جلسه،2 0 8 خانم مرادی 

 ساعت 3جلسه، 1
 

  ساعت  3جلسه، 3 1 6 زاده نقی 
      نهضت یک

  ساعت3جلسه، 3 2 17 زاده نقی 
      نهضت دو

  ساعت2جلسه، 3 7 16 محمدی 
 

تعداد   نام آموزگار  پایه  نام مرکز
 آموزان دانش

تعداد  
کودک  

 کار
  ساعت کالسی

 
 

 بم

      پیش دبستان
 --------------- ساعت 2جلسه، 2  18 علیدادی 
 --------------- ساعت 2جلسه، 2 جشاری 
 --------------- ساعت 2جلسه، 2 عسگری 

      اول دبستان 
 ---------------   10 علیدادی 
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 : 2- پیوست

 نامه انجمن حمایت از کودکان کار، نوشته زهرا زمانی، مدیر داخلی مرکز بازار انجمن حمایت از کودکان کار ویژه 

 مختلف شغلی: های  شرایط کودکان در گروه 

 کودکان باربر یا چرخ کش  

سال که اغلب پدر یا فردی از اقوام وی هستند در سطح بازار تهران اغلب بدون خانواده هستند و همراه یک بزرگ
از  در محیط زمانی  دارند. محدودیت ساعت  اسکان  ها  بازار شب  در  موجود  های  پاساژ  نگهبانی  و  انبار  های 

صبح در محل کارشان    9به کودکان مذکور است زیرا بعضا بایستی از ساعت    مهمترین مشکالت خدمت رسانی
حضور یابند و کارفرماها همکاری الزم را با ایشان ندارند و مخالف حضورشان در محیط آموزشی هستند. همچنین 

و سایر   های جسمی و روحی ناشی از کار و دوری از خانواده و محروم بودن از حقوق شهروندی و رفاه خانهآسیب 
ها است. کودکانی که به کار باربری و چرخی مشغول هستند، روزانه بارهای بسیار سنگینی را  ها متوجه آنآسیب 

آورد. ایشان دستمزد خیلی کمی دریافت ها بسیار فشار میکنند که به مچ دست، کمر و زانوهای آنجا به جا می
یافتی بیشتر شود بنابراین فشار جسمی وارد شده بیشتر  کنند و مجبورند بار بیشتری حمل کنند تا مبلغ درمی
از  می را مضاعف نموده و همچنین بعضی  بار سنگین فشار وارده  با حمل  شود. گرمای هوا در فصل تابستان 

پرداخت نمی را  ایجاد چالش و خشونت مکارفرماها دستمزد مقرر شده  به  این موضوع منجر  و  . شود یکنند 
گویی به صاحب مال مسروقه و صاحب چرخ از  چرخ این کودکان و مسئولیت پاسخهمچنین سرقت بار و یا  

دیگر مشکالت این کودکان است. سبک زندگی ایشان تمرکز باالیی بر کارکردن دارد و تا پاسی از شب منتظر و  
شان غیر  های شخصیتی و فکری و مهارتیکنند و سایر جنبهآماده انجام کار هستند و به فعالیت دیگری فکر نمی

راکد و   فعال 
شود. در این راستا انجمن  ماند و هویت شکل گرفته نیز به عنوان باربر همیشه ثابت و غیرقابل تغییر میمی 

 بایستی تالش بسیاری کند تا بتواند این نوع ذهنیت و یا سبک زندگی را تغییر بدهد. می

 های تولیدی و ... کودکان مشغول به کار در کارگاه 

های تولیدی لباس، کیف، کفش  گروه دیگری از کودکان کار در محدوده بازار تهران کودکانی هستند که در کارگاه 
کارند، معمولن ساعت کاری این کودکان از ساعت هشت صبح تا هفت عصر است و عموما تا  و ... مشغول به

التی چون درآمدهای ناچیز، فقدان یا ده صبح قادر به تحصیل در انجمن هستند. این کودکان با مشک  9ساعت  
ضربه به سر،  ) کاری اجباری، خشونت فیزیکی و لفظی از طرف کارفرما و کارگران ماهر  ایمنی در محیط کار، اضافه

پرتاب قیچی و هر نوع شیء دیگری، فحش و ناسزا از طرف ایشان( در زمان هایی که کودک قادر نشده تا کار 
های  ای در کارگاه یر هستند. همچنین مصرف مواد مخدر توسط افراد موتاد و شیره خود را به خوبی انجام دهد، درگ

گردد. بوخوره شدن یعنی شود و موجب بوخوره شدن کودکان میسرپوشیده مقابل چشمان کودکان انجام می
ه کند و کنند کودک تمایل پیدا می کند که این کار را تجربپس از اینکه مدت طوالنی بوی مواد را استشمام می

های  گذراند و آسیبها میکاری در کارگاه های زیادی را به پادوئی و وسط کودک سال  کند.متاسفانه تجربه می 
 شود تا بعضا بتواند در رشته خاصی در کارگاه مذکور مهارت کسب کند و به استاد کاری برسد.زیادی را متحمل می

ای برسد  دهند که کودک نتواند به استقالل کاری و حرفهزش میهایی را به کودکان آموکارفرماها معموال مهارت 
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آن به  همواره  پرداخت  و  دستمزد  حداقل  و  روزمزد  به صورت  معموال  کودکان  این  دستمزد  بماند.  وابسته  ها 
 شود. می

نویسنده گزارش  ، تجربه  1385وگو با یک کودک کار مشغول در کارگاه تولیدی خیاطی در سال  ای از گفت)تجربه
ها را برای  توانم یکی از آنسال از کارم هم نمیدوزم، اما با حقوق یکسالیانه انجمن: ماهانه پنجاه مانتو می

 خودم بخرم.(

 فروشی و .... فروشی، فال و دستکودکان مشغول به گل 

فروشی در روشی و دست ف فروشی، فالهای گلسال که به شغل  15الی    9ای از کودکان کار دارای طیف سنی  عده 
درمرکز پذیرش   14تا    10ی بازار و نواحی نزدیک به آن یا سایر نواحی شهر تهران مشغول هستند از ساعت  محدوده 

کنند. نظر به اینکه ساعت کاری این گروه از کودکان در شوند و خدمات کامال مشابه گروه قبلی را دریافت میمی
عت مذکور از خدمات حمایتی و آموزشی مرکز استفاده کنند. این گروه از  توانند در سااختیار خودشان است می

جسمی و روحی ناشی از کار در سطح شهر و   هایکودکان همراه خانواده خود در خانه، زندگی می کنند. آسیب
محروم بودن از دوران خوش کودکی و حقوق شهروندی متوجه این گروه از کودکان است. مهمترین مشکالت  

هایی چون: های متعدد است. آسیبها و قرار گرفتن در معرض آسیبوه ساعات طوالنی کار درخیاباناین گر
ها صورت  سواستفاده جنسی توسط رهگذران و خودروهای عبوری که با اغفال کودکان و پرداخت پول به آن

ست. نوجوانان و بزرگساالنی گیرد و بعضا استمرار نیز دارد این مورد در خصوص کودکان دختر به تایید رسیده امی
کنند از عوامل سواستفاده جنسی و آزار کودکان خردسال فروشی میها نیز کار دستها و چهارراه که در خیابان

شوند و به اختیار خود یا به  کنند خیلی زود با مصرف سیگار آشنا میها کار میهستند. کودکانی که درخیابان
پردازند. استعمال سایر مواد مخدر نیز به پیرو آن  استنشاق بنزین و چسب میساالن به مصرف سیگار،  اجبار هم 

توان دعوت خودروهای عبوری از هایی که متوجه این گروه از کودکان کار است میشود. از سایر آسیبایجاد می
که آسیب های ایشان برای صرف غذا در مکانی خاص مثل رستوران و منزل و یا دور زدن در خیابان ها اشاره کرد  

مختلفی چون سواستفاده جنسی، تغییر فرهنگ مصرفی کودکان در خوراک و پوشاک، حس تضاد طبقاتی و 
ها نیز شب را گذرانده تواند بیرون از کانون خانواده و در خیابانآموزد میهایی است که کودک میانجام تجربه

ها می توان به این از دیگر تجربیات کودکان در خیابان  تواند آغازگر فرار از منزل کودکان باشد.و این مساله می
ها را برایشان برند تا مایحتاج زندگی آنهایی میموضوعی اشاره کرد: برخی از مردم کودکان کار را به فروشگاه 

با قیمت انجام خریدهایی  از  از کودکان بخرند و پس  را  باال و بازگشت فرد خریدار بعضا فروشنده کاالها  های 
فروشگاه باز یا سایر  نیم ستانده،  به صورت  آنها  کودکان میبها  از  را  مواجه ها  دیگر  بامسائلی  کودکان  و  خرند 

کودکان دستفروش در سطح شهر تحمل میمی که  گریزهای شوند. همچنین مهمترین آسیبی  و  کنند تعقیب 
با   به دستگیری کودک منجر شود  خشونت و ضرب و شتم  انجام شده توسط مامورین شهرداری که چنانچه 

فجیعی منجر شده و گاهی اوقات با دریافت پول کودک را آزاد نموده و یا با زور با خود برده و به بهزیستی تحویل 
شوند. در برخی اوقات کودک وحشت کرده و با اقدام به فرار سریع دچار تصادف و آسیب دیدگی شدید  داده می

 زندان است اما امکانات رفاهی حداقلی دارد.  شود. به گفته کودکان بهزیستی شبیه بهمی

فرستند و گاهی های کودکان کار کودکان دستفروش را با اختیار و موافقت ایشان به کار میگاهی اوقات خانواده 
ها نتواند با پول به خانه برگردد  کنند. در چنین مواردی چنانچه کودک شببا اجبار و ضرب و شتم این کار را می
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چه نتواند پول آموزد چنانشوند. بنابراین کودک کم کم میین تنبیه شده و یا به منزل راه داده نمیتوسط والد 
 شود.  الزم را دربیاورد به خانه بازنگردد و پس از چندی کارتن خواب می

کار به کار دست از کودکان  های جسمی و روحی  گری مشغول هستند، آسیبفروشی و تکدیمتاسفانه برخی 
ها به کارهایی  های بزهکار و ناباب و عضویت در این گروه اند به واسطه ارتباط با برخی گروه را تجربه کرده شدیدی  

  چون سرقت، جیب بری، کیف قاپی، سرقت موبایل و ... می پردازند. با خطراتی چون دستگیری توسط پلیس، 
تم توسط مردم و یا آسیب دیدن توسط  تصادف و مرگ یا قطع اعضا بدن در اثر افتادن از روی موتور و ضرب و ش

 های بزهکار مواجه هستند.گروه 

 گرد: کودکان زباله 

گرد هستند که از صبح تا پاسی از شب در خیابان ها با سرک کشیدن  های زبالهای دیگری از کودکان کار بچهعده 
آوری مقادیر قابل ز جمعکنند و پس ا آوری کارتن،قوطی، پالستیک و ... میبه سطل های زباله اقدام به جمع

آن میتوجهی  فعالیت  خصوص  این  در  که  خاصی  افراد  به  ناچیزی  مبلغ  دریافت  قبال  در  را  تحویل  ها  کنند 
ها یا فرو های زبالههای ناشی از آلودگیهای جسمی، روحی، جنسی و بیماریدهند. این گروه نیز با آسیبمی

 اندازد.ها را به خطر میشوند که سالمت آنمواجه می هارفتن سوزن سرنگ و ضایعات عفونی بیمارستان

 

 کودکان مشغول به کار در بازار گل: 

سال هستند و از   15الی    9گروه دیگری از کودکان کار که در بازار گل مشغول به کار هستند و دارای طیف سنی  
در مرکز    16الی    14ت  به کار مشغول هستند در شیفت سوم مرکز یعنی از ساع  13:30صبح تا ساعت    4ساعت  

کنند این گروه از کودکان نیز اغلب بدون خانواده  حضور داشته و از خدمات حمایتی و آموزشی موجود استفاده می
های جسمی و روحی و دوری از  کنند. آسیب و همراه یک نفر بزرگسال که پدر یا فردی از اقوام است زندگی می

ه ایشان است. کودکان مذکور نیز با بزرگساالن در اتاق های کوچک  خانواده و محرومیت از حقوق شهروندی متوج
-به صورت گروهی زندگی می کنند و حتی شب ها نیز فاصله بسیار کمی درمحل خواب خود با بزرگساالن می

خوابند و هر نوع مشکلی برایشان ممکن است پیش آید. کودکان کار مذکور به کار حمل گل در بازار توسط چرخ 
کنند. در  ها را اذیت میگیرند و آندهند پول زیادی میها میند. مسئولین در قبال لباس فرمی که به آنپردازمی

شود. در هنگامی که با کارفرماها یا افراد شود و یا بسیارکم پرداخت میها پرداخت نمیبسیاری موارد دستمزد آن
 توانند حقشان را بگیرند.  شود نمیایرانی دعوایشان می
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 :3- پیوست

نامه واژه  علوم ریاضی فارسی  پایه تحصیلی
 چیستانی 

 بلندخوانی 

 آواورزی  دبستانپیش 
در مرکز بم  ) 

باورزی هم کار الف
 (شد.

 * *   لولوپی صفر 

نخودی یک و  اول دبستان 
استفاده از  
شعرهای  

 باورزی الف

لولوپی صفر و 
 لولوپی یک 

مطابق با کتاب  
آموزش و  

 پرورش 

 * * 

آواورزی،   دبستان دوم 
باورزی در  الف
های نخست ماه 

 سال، نخودی دو

لولوپی صفر  
خواندن  
 ها، داستانک 

 لولوپی یک، 
 لولوپی دو 

استفاده از  
های کتاب

ویژه  -بلندخوانی
 علوم 

 * * 

آواورزی،   سوادآموزی یک 
باورزی در  الف
های نخست ماه 

سال، نخودی یک  
ها و بعضی کالس 

 نخودی دو 

لولوپی صفر  
خواندن  
 ها، داستانک 

 لولوپی یک 

استفاده از  
های کتاب

ویژه  -بلندخوانی
 علوم 

 * * 

آواورزی،   سوادآموزی دو
باورزی در  الف
های نخست ماه 

سال، نخودی دو 
ها و بعضی کالس 

 نخودی سه 

لولوپی صفر  
خواندن  
 ها، داستانک 

 لولوپی یک، 
 لولوپی دو 

استفاده از  
های کتاب

ویژه  -بلندخوانی
 علوم 

 * * 
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سال  مرکز 5پروژه سوادآموزی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در  یاز اجرا  یر یتصاو
 1400-1399 تحصیلی

 های مجازی آموزشی های حضوری و دوره برگزاری کارگاه
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 های عملی آموزگاران در دوره نمایش: ای از فعالیتنمونه
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 های خالق در پیوند با لولوپی:نمونه فعالیت
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 : و بلندخوانی آموز نخودی فارسی ،در پیوند با یادگیری آواورزی، الفباورزی  های خالقنمونه فعالیت
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هی ساختن  وکدگذاری با الفبا، فعالیت گر وآباد: اختراع خط با نماد سلیوانی کتاب وبلندخ با وندیپ در تیفعال
 بادسلی آو

 

 

 ای در کالس ختن کیسه پارچهوهای مزاحم در دریا: دانی کتاب پالستیکوبلندخ با وندیپ در تیفعال 
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  ودرک خط تقارن  وم واندن، علوخ ورزی واک پ از الفباوانه، فعالیت ترکیبی، یادگیری وزش چرخه زندگی پروآم
 پی ولوتا از لهم 

 

 

ساخت نقشه  وجهت  وبعدی سرزمین بهار با راهنمای نقشه  وها، کشیدن نقشه دشناخت جهت ویادگیری 
 پی ولوند با بسته لوزشگاه، در پیوبعدی از محل آمسه

 


