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مدیرکل اداره سالمت شــهرداری تهران گفت: از 
ابتدای  ســال جاری تا پایان آبان ماه در مراکز فرآموز 
به 108 هــزار و 595 دانش آموز تهرانی مهارت های 

زندگی را آموختیم.
ســمانه زمانی درخصوص نحوه عملکرد مراکز 
فرآموز شــهرداری تهران اظهار کرد: شــهرداری 
تهران قصد داشــت تا عالوه بر نقش آفرینی خود 
در زمینه ســاماندهی، مدیریــت و برنامه ریزی 
شــهری در امور عمرانی، خدماتــی، فرهنگی و 
اجتماعی، در کنار سایر نهادهای تربیتی ازجمله 
آموزش وپــرورش و خانــواده که هریــک به نوبه 
خود نقش اصلی و اساســی در تربیت انسان های 
رشــدیافته دارند، در راســتای رشــد و پرورش 
همه جانبه جســمانی- حرکتی، رشد زبان و بیان 
منطقی، رشد شــناختی- عقالنی، رشد عاطفی- 
اجتماعی و رشــد بیان خالق و درک زیبایی های 
کودکان پیش دبســتانی و دبســتانی، در محیط 
تربیتی و پرورشی مناسبی چون فرآموز، گام های 
اساسی برداشته و رســالت خود را در تحقق شعار 
»شهروند ســالم، خانواده سالم، محله سالم و شهر 

سالم در پرتو ارزش ها« ایفا کند.
او با بیان این که فراگیــری مهارت های رفتاری، 
کودکان و نوجوانان را قادر می سازد که دانش )آنچه را 
که می دانند(، نگرش و ارزش های خود )آنچه احساس 
می کنند و به آن باور دارند( را به عمل درآورند، اظهار 
داشــت: منظور از مهارت های رفتاری این است که 
هر کــودک در کنار آموزش خواندن و نوشــتن، به 
مهارت هایی دست یابد که به کمک آنها بتواند ابتدا 
به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به 
خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به 
حل مشکالت خود، جامعه و محیط زیست یاری دهد. 
باتوجه به اهمیت آموزش مهارت رفتاری در سنین 
کودکی و نوجوانی و با توجه به فقدان این آموزش ها 
در مدارس، شــهرداری تهران برای نخستین بار در 
کشور اقدام به تأسیس مراکزی تحت عنوان فرآموز 

کرد.

راه اندازی یک مرکز فرآموز در هر منطقه 
شهرداری/ آموزش غیرمستقیم مهارت های 

رفتاری به کودکان 6 تا 12سال
زمانی با بیان این که در هر منطقه شهرداری تهران 
یک مرکز فرآموز براساس اصول علمی و روانشناسی 
کودک و نوجوان راه اندازی شده است، گفت: هدف 
از تأســیس این مراکز، آموزش مهارت های رفتاری 
به صورت غیرمستقیم به کودکان پیش دبستانی و 
دبستانی )6 تا 12 سال( توسط مربیان مجرب و آشنا 
با مباحث روانشناسی و مهارت های رفتاری کودکان 
است. ساختمان مراکز فرآموز در هر منطقه براساس 
اصول علمی روانشناســی، طراحی و فضاســازی و 
به کارگاه های متنوعی برای یادگیری بهتر و سریع تر 

تقسیم بندی شده است.
کدام مهارت در کدام مرکز

مدیرکل اداره سالمت شــهرداری تهران درمورد 
مطالــب آموزشــی در هریک 
از مراکز بیان کــرد: این مراکز 
هرکدام یک مهــارت خاص را 
آموزش می دهــد و فرآیند کار 
به این شکل اســت که ساالنه 
مدارس از مراکز وقت می گیرند 
و دانش آموزان را به کارگاه های 
مدنظر می برند. پس امکان دارد 
مدرسه در منطقه 12باشد، اما 
در کارگاه منطقه یک شــرکت 
کند. موضوعات کارگاه ها پس از 

مدتی به روز می شود.
به گزارش مهرخانه، لیســت مراکز و موضوعات 
کارشده در هر مرکز درحال حاضر در مناطق مختلف 

تهران به شرح زیر است:  
منطقه یک )اعتیاد نوین(

آموزش رفتارهای اعتیادآوری نظیر اعتیاد به رایانه 
و اینترنت، تلفن همراه، مد و مدگرایی، غذاهای آماده 

)فست فود( و... را برعهده دارد.
منطقه 3 )خودشناسی(

این مرکز با این اعتقاد که ایران توســعه یافته فردا 
نیازمند مــردان و زنان خالق و توانایی اســت که با 
خودباوری و شــناخت مهارت و توانایی های خود به 
رشد علمی و توســعه اجتماعی میهن خود اهتمام 

ورزند، به آموزش کودکان می پردازد.
منطقه 4 )خالقیت(

توسعه و تقویت خالقیت در سنین کودکی تا در 
سال های آتی، جوانانی پویا و خالق در کشور فعالیت 

کنند.
منطقه 5 )مهارت دوست یابی(

آموزش شیوه های صحیح دوســت یابی با هدف 
بهره مندی حداکثری از رابطه با گروه همســاالن و 

آسیب حداقلی از روابط دوستانه با همساالن.
منطقه 6 )پیشگیری از مصرف دخانیات(

با هدف تالش برای کاهش آســیب های مصرف 
مواد دخانی بر جسم و روح کودکان و دادن آگاهی به 
آنها در برابر مصرف احتمالی این 

مواد در آینده.
منطقه 8 )هوش هیجانی(

آموزش شناخت و روش های 
کنتــرل هیجانات در ســنین 
کودکی با ایــن هدف که کنترل 
هیجان، موجب کاهش استرس 

و خودآگاهی می شود.
منطقه 11 )مسئولیت پذیری(

آمــوزش و پــرورش و ایجاد 
روحیــه مســئولیت پذیری در 
برابر اجتماع و محیط زیســت را 

آموزش می دهد.
منطقه 12 )آداب معاشرت(

آموزش مصادیق احترام به خود و دیگران، همکاری 
با دیگران، ارتباط برقرارکردن با دیگران، آداب و رسوم 

سفر، حق همسایگی و آداب در هر بخش از زندگی.
منطقه 13 )تغذیه سالم(

مرکز فرآموز تغذیه ســالم با هدف ارتقای سطح 
ســالمت و تندرستی و پیشــگیری از بیماري های 

مرتبط با تغذیه راه اندازی شده است.
منطقه 14 )احترام(

فرآموز شکیب، با هدف داشتن توانایی احترام به 
خود و دیگران به کودکان کمک می کند تا معنا، ارزش 
و رفتارهای محترمانه را درک کنند و آموزش ببینند.

منطقه 15 )هوش اخالقی(
آموزش همدلی، وجدان، خویشتنداری، احترام، 
مهربانی، بردباری و انصاف با هدف داشــتن جهتی 
اخالقی در کودکان تا در مسیر نیکی باقی بمانند و 

طبق موازین اخالقی عمل کنند.
منطقه 18 )پیشگیری از وندالیسم(

آموزش کنترل رفتار تخریب گرایانه در برابر اموال 
عمومی با اهداف افزایش آگاهی کودکان از رفتارهاي 
تخریب گرایانه و آســیب هاي آن در سطح فردي و 
اجتماعي در جامعه، آگاهی از روش هاي مناســب 
تخلیه  هیجاني در سطح جامعه، افزایش مهارت هاي 
اجتماعي الزم بــراي مقابله با فشــارهاي گروهي 

درجهت رفتارهاي تخریب گرایانه.
منطقه 19 )اعتماد به نفس(

آموزش روحیه اعتماد به نفس در سنین کودکی 
با هدف افزایــش این مهارت که در پیشــگیری از 

رفتارهای پرخطر اهمیت زیادی دارد.
منطقه 21 )رفتار جرأت مندانه(

آمــوزش و تقویت ارتبــاط جرأت مندانه با هدف 
کمک به کودکان تا در آینده بتوانند به خود اطمینان 
داشته باشند، اعتمادبه نفس خود را افزایش دهند، 
احترام دیگران را جلب کنند، توانایي تصمیم گیري 
خود را بهبود بخشــند، حقوق خود را حفظ کنند، 
احساســات خود را ابراز کنند، روابط خود را بهبود 
بخشــند، اعتراض کنند، نظر خــود را بیان کنند، 

درخواست کنند و نه بگویند. 
منطقه 22 )حقوق و تكالیف شهروندي(

آمــوزش حقــوق و قوانین شــهروندی با هدف 
آشناسازی کودکان با قوانین و رفتارهای شهروندی 
و فرهنگ سازی در سنین کودکی برای تقویت بنیاد 

قوانین شهروندی. 

 چرا باید درباره 
معلوالن گفت و گو کنیم؟

| فردوس شیخ  االسالم  |   کارشناس علوم 
اجتماعی/ موسسه رحمان|

اگر بــا کلیدواژه »معلوالن«، جســت وجوی 
ساده  ای در اینترنت انجام دهیم، به ده ها سایت 
برمی خوریم کــه همگی آنــان در این زمینه 
فعالیت می کنند؛ کتاب ها و مقاالت بســیاری 
دراین باره نگاشته شــده؛ افراد دغدغه مندی 
نیز در برخی نهادهای مدنــی گردهم آمده  اند 
تا به صورت تخصصــی در این حوزه کار کنند؛ 
عالوه بر این، طبق اظهار ســایت رسمی دفتر 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، قانون 
جامع حمایت از معلوالن در تاریخ 1383/2/16 
توســط مجلس تصویب شــده، اما در مهلت 
مقرر، نظر شــورای نگهبان واصل نشده است. 
همچنین طبق منشــور حقوق شهروندی، که 
در  سال 1392 نگاشته شد، دولت موظف است 
زمینه بهره مندی تمامی شهروندان را از تمامی 
شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت های 
مالی و اعتبــاری، در موارد بســیاری، ازجمله 
معلولیــت، به عنوان حقی همگانــی با رعایت 

قانون فراهم کند.
با این حــال از تجربه های روزمــره خودمان 
گرفته تا نگاهــی به درددل هــای معلوالن در 
فضای مجازی، روشن اســت در بسیاری موارد، 
بدیهی ترین حقوق انسانی هم برای ایشان رعایت 
نشــده؛ تجهیزات شــهری، خدمات پزشکی، 
امکانات مربوط به اشتغال، اوقات فراغت، ازدواج 
و... ازجمله موضوعاتی هستند که در راستای 
ایجاد حداقل زندگی شهروندی باید به آنها توجه 

کرد.
و  دقیــق  برنامه ریزی هــای  بــه  نیــاز 
سیاســت گذاری های واقع بینانه، موارد مهمی 
هســتند که بکارگیــری دانش  هایــی مانند 
جمعیت شناســی و آمار را ضروری کرده  اند. با 
این وجود، تعجب  آور و البته تأسف بار است که 
آمار به روز و دقیقی از تعداد معلوالن کشور در 
دست نیست. سایت های فعال در این زمینه و 
نیز سایت های وابســته به نهادهای دولتی هر 
یک آماری ارایه داده  اند که بعضی به چند  سال 
پیش بازمی گردد و بعضی بــه چند ماه پیش. 
به عنوان مثال، معاون امور توان بخشی سازمان 
بهزیســتی، طی مصاحبه ای بــا خبرگزاری 
جام جم، در آبان ماه  سال گذشته، تصریح کرده 
است: »نبود آمار ســبب شده مسئوالن بیشتر 
روی افرادی که معلولیت شدید دارند، تمرکز 
کنند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در 
کشورهای درحال توسعه بین 10 تا 15 درصد 
افراد جامعه دچار معلولیت و بین 4 تا 4/5 درصد 
اشخاص دچار معلولیت شــدید می شوند که 
باید به آنها خدمات ویژه ای ارایه کرد، بنابراین 
می توان نتیجه گرفت حدود 12 میلیون معلول 
در کشــور وجود داشــته و دســت کم حدود 
3میلیون و 200هزار نفر به خدمات تخصصی 
نیاز دارند، اما نکته اینجاست که این آمار، تفاوت 
بســیاری با نتایج آخرین سرشماری در کشور 

دارد« )2(.
مشــاور وزیر رفاه در گفت  وگو با ایسنا اظهار 
داشته است: »پیش از  ســال 1385 جمعیت 
معلوالن ایران حدود 3 میلیون نفر تخمین زده 
می  شد که با اعالم رقم کنونی- یک میلیون نفر- 

تفاوت بسیاری دارد«.
گذشته از لزوم حفظ کرامت انسانی در دین 
مبین اسالم و تأکید آن از سوی قانون اساسی 
و منشور حقوق شــهروندی، الزم است نقاط 
قوت و ضعف فعالیت هایی که تاکنون در حیطه 
معلوالن انجام شده، چه توسط مراجع رسمی 
کشور و چه توسط فعاالن مدنی و پژوهشگران، 
مشخص شده و کمبودهایی که در این عرصه 
وجود دارند، بررسی شوند تا پاسخ ما به »چه باید 
کرد؟« دقیق تر باشــد. موسسه رحمان با توجه 
به فعالیت  هایش در حوزه مســائل اجتماعی، 
بررســی چالش های معلــوالن را امری مهم 
دانسته و در نظر دارد از طریق پرس وجو از افراد 
درگیر با این موضوع، به ویژه فعاالن مدنی و خود 
معلوالن، دریابد کدام حیطه های مهم نیازمند 
واکاوی بیشتری است، تا با سرفصل قراردادن 
آنها، مجموعه نشست  هایی ذیل موضوع محوری 
»معلوالن« برگزار کند. اگر افراد مرتبط با موضوع 
معلوالن که فعالیت  های پراکنــده، ولی موثر 
و ضروری انجام می  دهنــد، از حیطه اقدامات 
یکدیگر آگاه باشــند و پژوهشــگران به جای 
نگاشــتن کتاب هایی با موضوعات کم وبیش 
یکسان، مطالعات تئوریکی دقیقی در این زمینه 
صورت دهند و سازمان  های مجری مربوط نیز 
عالوه بر اجرای بی کم و کاســت قانون خود را 
متعهد به اجرای این مطالعات بدانند، می توانیم 
امیدوار باشیم یک گام به جامعه عدالت  محور 
نزدیک تر شده ایم. به طور مثال، تاکنون چهار 
کتاب بــا عنــوان »ضوابط شهرســازی برای 
معلوالن« نگاشته شده، اما همچنان گذرگاه  های 
بسیاری در شهرها و روستاها هستندکه حتی 
برای رفت وآمد یک انسان کامال تندرست هم 

ایجاد مشکل می کنند.
مؤسســه رحمان امیدوار اســت برگزاری 
مجموعه نشست های »بررسی وضع معلوالن 
در ایران« بتواند ســرآغازی ســودمند باشد 
برای گردهم  آوردن گام  هایی که برداشــته 
شده  اند تا زندگی شایســته  ای را که حق هر 
ایرانی است برای معلوالن و خانواده  هایشان 

فراهم کنند.

 
یادداشت

تشکیل کمیته تخصصی رسیدگی به 
حقوق کودکان در استان بوشهر

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
بوشــهر از تشــکیل کمیته تخصصــی برای 
رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کودکان 

خبر داد.
فاطمــه دهقانــی در نشســت کارگــروه 
تخصصی امور بانوان و خانواده با اشاره به نامه 
مشاور وزیر کشور در امور خانواده و زنان اظهار 
داشت: با توجه به پیشــنهاد وزیر دادگستری 
و تأیید وزیر کشــور، مقرر شده وظایف مرجع 
ملی کنوانســیون حقوق کودک در استان ها 
توســط کارگروه تخصصی زنــان و خانواده 
دنبال شود که این امر مستلزم همکاری همه 
دستگاه های اجرایی اســتان و ارایه گزارش و 
هماهنگی در اجــرای فعالیت های مربوط به 

حوزه کودکان با کارگروه است.
وی بــا تأکید بــر اهمیت رعایــت حقوق 
کودکان افزود: چهار  ســال بعــد از تصویب 
پیمان نامه در ســازمان ملل، در  سال 13۷2 
پیمان نامه جهانی حقــوق کودک در مجلس 
نیز بــه تصویب رســید و بــا توجه بــه این 
پیمان نامه، دولت و سازمان های بین المللی و 
سازمان های مردم نهادی چون انجمن حمایت 
از حقوق کــودکان توانســتند راهکارهایی را 
برای حمایت از کودکانی که در ایران زندگی 

می کنند، ارایه دهند.
مدیرکل امور بانوان اســتانداری بوشــهر 
خاطرنشان کرد: کودکان قســمت بزرگی از 
جوامع را تشــکیل می دهند و بــه دلیل قرار 
داشــتن در موقعیتی آســیب پذیر، توانایی 
حمایت از خــود را ندارنــد و در محیط هایی 
چون جامعــه، خانواده، مدرســه و... نیازمند 

حمایت ویژه هستند.
دهقانی تصریح کرد: گرچــه نقش ابتدایی 
حمایــت از کودکان برعهــده والدین کودک 
اســت، اما دولت ها و جوامع نیــز موظفند در 
تحقق این وظایف به خانواده ها یاری برسانند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
بوشهر با اشاره به اهمیت حمایت از کودکان و 
حقوق آنها افزود: حمایت از کودکان و حقوق 
کودکان، واژه هایی هســتند که خیلی از عمر 
کاربردی آنها نمی گذرد، در گذشته هیچ کس 
به این کــه حمایت ویژه ای را بــرای کودکان 
اختصاص دهــد، نمی اندیشــید، ولی امروزه 
توجه به حقوق کودک و انجــام اقداماتی در 
راســتای حمایت از کودکان ضروری اســت، 
به ویژه حساس ســازی دستگاه های مسئول و 
مرتبط با حقوق کودکان الزم به نظر می رسد 
تا با یک عزم جمعی در راستای حمایت از این 
قشر که توان اســتیفای حقوق خود را ندارند، 

اقدامی موثر صورت گیرد.
وی با اشــاره به بندهایــی از پیمان نامه 
کنوانســیون حقــوق کودک یادآور شــد: 
بندهایی از ایــن پیمان نامه بــه حق بقای 
کودک تأکیــد دارد که حق کــودک برای 
زندگــی و نیز حق دسترســی بــه نیازهای 
اساســی تری که بقای کــودک را تضمین 

می کند، دربرمی گیرد.
دهقانــی گفــت: نیازهایی ماننــد تغذیه، 
پناهگاه، سطح اســتانداردی از زندگی و نیز 
خدمــات پزشــکی، همچنین ســایر حقوق 
ازجملــه ادامــه تحصیل، بازی، اســتراحت، 
فعالیت های فرهنگی، دسترسی به اطالعات، 
آزادی اندیشــه، وجدان و دین نیــز از دیگر 

حقوق کودکان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
بوشهر افزود: اندیشــه اصلی در تدوین چنین 
حقوقی به وجود آوردن شرایطی برای کودکان 
اســت که همزمان با رشــد توانایی هایشان، 
فرصت های فزاینده ای را برای مشــارکت در 
اجتماع داشــته باشــند تا بدین طریق برای 

بزرگسالی آماده شوند.
دهقانــی بــا تأکیــد بر لــزوم همــکاری 
دســتگاه های اجرایی اظهار داشــت:   بدون 
مدیــران  مســاعدت  و  پیگیــری  تردیــد 
دســتگاه های اجرایی در پیشــبرد اقدامات 
مرتبط با ارتقای حقوق کودکان و نوجوانان در 
استان موثر و باعث ایجاد نتایج ارزشمندی در 

این حوزه خواهد شد.
وی از تشــکیل کمیتــه تخصصــی برای 
رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کودکان 
در استان بوشــهر خبر داد و افزود: این کمیته 
ذیل کارگروه بانوان و خانواده تشکیل می شود 
که موضوعــات مرتبط با حقــوق کودک را با 
توجه به کنوانســیون حقوق کــودک دنبال 

خواهد کرد.
شرکت کنندگان در این همایش به مسائل 
و راهکارهاي نوین بــا آموزش هاي کاربردي، 
اشــتغالزایي و کارآفریني معلوالن جســمي 

حرکتي مي پردازند.
این همایش بــا کمک و هدایت ســماوات 
»شــبکه کشــوري ســازمان هاي مردم نهاد 
آمــوزش و اشــتغالزایي توان یابــان« برگزار 

خواهد شد.
گفتنــي اســت: ســماوات عنوان شــبکه 
کشوري از »سازمان هاي مردم نهاد آموزش و 
اشتغالزایي توان یابان« است که از آذرماه  سال 
1392 با هدف هم افزایي و اشتراک تجربیات 
موسســات خیریه معلوالن کشور با مشارکت 
موسســه نیکوکاري رعدالغدیر و کاشانه مهر 
کاشان در شهر نیاسر کاشــان تاسیس شده 

است.

مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران تشریح کرد:  رویداد

 برنامه های شهرداری
 برای مهارت آموزی به کودکان ونوجوانان

آموزش همدلی، وجدان، 
خویشتنداری، احترام، 

مهربانی، بردباری و انصاف با 
هدف داشتن جهتی اخالقی در 
کودکان تا در مسیر نیكی باقی 
بمانند و طبق موازین اخالقی 

عمل کنند

 والدین کتابخوان؛ فرزندانی درسخوان 
مدیر ملی پروژه بین المللی پرلز و تیمز گفت: در 
ایران خانواده هایی که با فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
انس بیشتری داشته اند، بچه های آنها عملکرد بهتری 

را نشان داده اند.
به نقــل از فــارس، عبدالعظیــم کریمی، عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با 
اشاره به اجرای پروژه بین المللی پرلز و تیمز توسط 
انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گفت: 
براساس نتایج تحقیقاتی که از این پروژه به عمل آمده 
اســت، در ایران، فرزندان خانواده ای که با فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی مأنوس هستند، عملکرد بهتری در 

زمینه سواد خواندن در مدرسه دارند.
 حضور ایران در 2 پروژه بین المللی

 پیشرفت سواد خواندن و مطالعه روند آموزش 
ریاضیات و علوم

مدیر ملی پروژه بین المللــی پرلز و تیمز، فعالیت 
جهانی این پروژه را از  ســال 1959 عنوان داشت و با 
اشاره به ورود ایران به این پروژه از  سال 1991 تصریح 
کرد: این انجمن که یک موسسه غیرانتفاعی پژوهشی 
در سطح جهان اســت، ده ها مطالعه تطبیقی انجام 
می دهد که ایران فقط در دو پــروژه پرلز )مطالعات 
بین المللی پیشرفت سواد خواندن( و تیمز )مطالعه 
بین المللی روند آموزش ریاضیات و علوم( شــرکت 
کرده است. وی افزود: پرلز به دلیل این که دانش آموزان 
در مقطع چهارم ابتدایی برای خواندن مشکلی ندارند، 
فقط در همین مقطع هر 5 سال یک بار اجرا می شود و 
امسال درحال اجرای این پروژه هستیم؛ تیمز هم در 2 
پایه چهارم و هشتم، هر 4 سال یک بار اجرامی شود که 

آن را در  سال 2015 اجرا کردیم.
کریمی با بیان این کــه این پــروژه برای مقطع 

دبیرســتان هم در کشــورهای دیگر اجرا می  شود، 
گفت: برای مقطع دبیرستان این پروژه هر 12 سال 
یک بار اجرا می شــود که با توجه به اجرای این طرح 
در ســال جاری، ایران در آن شــرکت نمی کند؛ این 
طرح برای کشورهایی کاربردی است که نظام عالی 

و آموزش وپرورش آنها یکی اســت، ولی در ایران این 
تحقیقات بی فایده اســت چون به دنبال اصالحات 
صورت گرفته، دانش آموزان از چرخه آموزش و پرورش 
خارج می شــوند. عضــو هیأت علمی پژوهشــگاه 
آموزش وپرورش با اشــاره به این که ایران تنها در 3 
پروژه شرکت می کند، گفت: عضویت در این انجمن 
هزینه زیادی دارد. ایران ســالی 60 هزار یورو برای 
مشــارکت می پردازد. این درحالی است که اجرای 
هر پروژه یک میلیارد هزینه بر است و نیاز به نیروی 
اجرایی دارد. این روانشــناس و اســتادیار دانشگاه، 
علت شرکت کردن 60 کشــور اسالمی و منطقه در 
این پروژه را سنجش و مقایسه عملکرد خود نسبت 
به نتایج سال های قبل و کشورهای دیگر بر مبنای 
یک شاخص استاندارد برشمرد و گفت: این مقایسه 
و بررسی در کشور ما که می خواهیم قدرت اول منطقه 

در چشم انداز 1404 باشیم، ضروری و مهم است تا 
نقاط ضعف و قوت خود را یافته و آنها را اصالح کنیم.

 کتاب درسی بخوانیم- بنویسم
 خواندن دانش آموزان را ارتقا داد

کریمــی، یکی از نتایــج پیشــرفت در خواندن 
دانش آموزان را براســاس تحقیقات پرلز، تغییراتی 
در حوزه برنامه ریزی درســی دانست و گفت: یکی 
از دالیل پیشــرفت 44نمره ای ما در زمینه خواندن، 
کتاب درسی »بخوانیم - بنویسیم« بود که دانش آموز 

باید متن را بسازد و جمله سازی کند.
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 

خانواده ها، دلیل موفقیت کشور »هنگ کنگ« 
در پروژه پرلز

مدیر ملی پروژه بین المللی پرلز و تیمز به موفقیت 
کشور »هنگ کنگ« در پروژه پرلز اشاره کرد و گفت: 
دالیل موفقیت هنگ کنگ، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی ویژه خانواده ها، تعیین بودجه الزم برای 
اجرای پروژه در مجلس قانون گذاری و حمایت های 
دیگر در نظام آموزشی شان است.  وی درباره عوامل 
پرورش سواد ادبی فرزندان در خانواده ها بیان داشت: 
سواد والدین و فعالیت های ادبی بچه ها قبل از شروع 
مدرسه به عنوان مثال کتاب خواندن، داستان گفتن، 
سرود خواندن، بازی کردن، اسباب بازی های الفبایی و 
بازی با کلمات، وجود کتاب های کودکان در منازل و... 
از فعالیت هایی است که به پرورش سواد ادبی فرزندان 

کمک می کند.
 وجود کتاب کودکان در خانه

 در پیشرفت سواد خواندن موثر است 
کریمی، وجود کتاب های کــودکان در منازل را 
در پیشرفت ســواد خواندن موثر دانست و تصریح 

کرد: براساس گزارش والدین از کتاب های کودکان 
موجود در خانه در ایــران، دانش آموزانی که والدین 
آنها 51 تا 100 کتاب در خانه داشــتند، نســبت به 
دانش آموزانی که والدین شــان تا 10 کتاب در خانه 
داشتند، میانگین عملکرد باالتری دارند. وی پیرامون 
چگونگی اجرای این پروژه افزود: پرسشــنامه هایی 
برای مدارس، دانش آموزان، معلمان و خانواده ها تهیه 
شده که آنها ملزم به پرکردن آن هستند؛ پرسشنامه 
مربوط به پروژه پرلــز والدین مربوط به تعامل میان 
کــودکان و والدین در زمینه ســوادآموزی، منابع و 
امکانات ســوادآموزی در خانه، نگرش هــا و عادات 
خواندن والدین، ارتباط میان خانه و مدرسه و... است. 
کریمی، پیرامون مدارسی که به عنوان نمونه انتخاب 
می شوند، گفت: نمونه تیمز و پرلز در سطح کشوری 
است که توسط چارچوب علمی که انجمن دارد، آنها 
را تصادفی انتخاب و به ما معرفی می کند. نمونه ها در 
سراسر استان ها هستند و معرف کشور است. مدیر 
ملی پروژه بین المللی پرلز و تیمز، درباره نحوه طراحی 
سواالتی که توسط انجمن IEA  برای دانش آموزان 
می شود، گفت:   ســواالتی که به بچه ها می دهیم، 
براساس همکاری 60کشــور در  سال قبل است. هر 
کشور سواالتی را طراحی می کند و به انجمن می دهد 
و بعد آن جا براساس شاخص های روانشناختی و پس 
از طی چند مرحله، آنها را پاالیش کرده و به کشورها 
ارایه می دهند. وی در پایان با بیان این که پرلز و تیمز 
بیشتر عملکردی است تا حفظی، افزود: ما قصدمان 
این اســت که ســواد فهم دانش آموزان را به محیط 
پیرامون و مشاهدات شان زیاد کنیم. پرلز ابزاری است 
برای فهم جهان، همان طور که هست نه آن گونه که 

ما می خواهیم.


