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پایان شهریور ماه مصادف بود با برگزاری همایش صلح .خبر این همـایش
را در قسمـت اخبار می خوانید .در پایان همایش بیانیه ای از طرف
برگزارکنندگان همایش خوانده شد .به جای آغاز سخن این شماره بیانیة
همایش را با هم می خوانیم:
به نام خداوند صلح و دوستی
و دوستدار کودکان

آغاز سخن
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از آنجا که توجه و حمایت از کودکان وظیفه ای است که بر عهدة دولت ها،
والدین ،مربیان ،آموزگاران و همة افراد جامعه است ،ما نهادها ،سازمان ها و تمامی
کـسانی که برای آموزش و
گسترش فرهنگ صلح فعالیت
می کنیم ،اعتقاد داریم ،صلح نه
فقط به معنای نبود و پرهیز از
جنگ ،بلکه به معنای بوجود
آوردن شرایط و بسترهایی است
که برای زندگی بهتر و رشد و
توسعه همه انسان ها بویژه
کودکان در اولویت باالیی قرار
دارد .شرایطی که تأمین کننده
فضای امن و آرام ،محیط زیست
سالم و پایدار ،امکانات آموزشی با
کیفیت ،تغذیه و بهداشت کافی و
مناسب ،سالمت جسم و روان و
به دور از خشونت باشد .با آگاهی از این که جامعه جهانی هر روز از نبود صلح و
آرامش در هر گوشه از جهان که باشد در رنج است و از این که به تأکید آقای بان

آغاز سخن
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گیمون دبیر سازمان ملل متحد چارة کار در آموزش و گسترش فرهنگ صلح و از
طریق نهادهای رسمی آموزش و پرورش بویژه از دوران کودکی است ،اعالم می
کنیم:
 با توجه به اهمیت دوران کودکی و ضرورت حمایت و مراقبت از کودکان با توجه به تأثیر انکار ناپذیر آموزش در ساختن شخصیت انسان در دورانکودکی
 با توجه به این که رشد و توسعه همه جانبه کودکان نیاز به فراهم آوردنبسترهای امن در خانواده و در جامعه ،آموزش با کیفیت و روز آمد ،تغذیه و
بهداشت مناسب و درست ،رفاه اجتماعی و برخورداری از اوقات فراغت سالم دارد
با توجه به این که بر حفظ منافع عالیه و حقوق کودک در بهترین شکل آن وساختن جهانی شایسته برای آنان در پیمان نامه جهانی حقوق کودک تأکید شده
است و با امضاءِ آن توسط کشورهای عضو به مثابه قوانین داخلی هر کشور قابل
اجراست
 با توجه به اینکه فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی صلح آمیز و به دور ازخشونت ،سرشار از شادی ،همکاری و مشارکت برای همه انسان ها به خصوص
برای کودکان از وظایف دولت ها و خانواده ها و جامعه است
ما حاضران در این همایش تقاضا داریم :
 -1آموزش و آگاه سـازی گروه های مخـتلف اجتـماعی ،مسئوالن و کارکنان
بخـش های آموزش رسمی ،سازمان های مسئول آموزش کودکان خردسال با
تفکر صلح آمیز ،پذیرش دیگران ،توجه به تفاوت های انسانی در اولویت برنامه
های نهادهای دولتی قرار گیرد.
 -2برای آموزش و آگاه سازی جامعه در زمینه استفاده از روش های ارتباط گیری
بدون خشونت و حل تعارض ،رسانه های گروهی فعال تر و مؤثرتر برنامه ریزی
کنند
 -3گنجاندن مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک در کتاب های درسی و
آموزش این مفاد از طریق رسانه های دیداری و شنیداری

شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان
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منیر همایونی – دبیر شورا
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 -4آموزش و آگاه سازی خانواده ها در پرورش و ارتباط گیری صحیح با فرزندان
با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مناسب در سطوح مختلف جامعه توسط نهادها و
سازمان های رسمی و جامعه مدنی
 -5آموزش کودکان و نوجوانان برای رعایت و احترام به حقوق دیگران با
بکارگیری شیوه های جذاب و متنوع
 -6آموزش کودکان برای احترام گذاشتن به بازماندگان و قربانیان جنگ به عنوان
پیام آوران صلح
 -7تأمین زمینه های آرامش و صلح برای کودکان آسیب دیده در هر شکل آن و
فراهم آوردن امکانات آموزشی ،اقتصادی و بهداشتی برای آنان
 -8ایجاد مرکز پیام گیر تلفنی سه رقمی ( نظیر  111یا  137و ) ...توسط سازمان
حفاظت از محیط زیست ایران به منظور مشارکت جامعه در خبرگیری و
خبررسانی از آسیب هائی که به محیط زیست وارد می شود چه در اثر ناآگاهی
مردم و چه از طریق بی توجهی مسئوالن در حفظ و نگهداری محیط زیست سالم
ما همراه با کودکان مان با آگاهی و آموزش مواد هفده گانه بیانیه شورای گسترش
فرهنگ صلح برای کودکان اعتقاد راسخ داریم و متعهد می شویم که با همکاری و
همدلی می توانیم خواست های فوق را تحقق بخشیم و با گسترش فرهنگ صلح
جامعه ای عاری از خشونت ،شاد و سرشار از امید برای کودکان و همه انسان ها
بسازیم.
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بازدید از پروژه چایکندی
روز یکشنبه  02مرداد ماه خانم همایونی و خانم مهندس حورا معتمد امینی ،یکی
از اعضاء کانون ،برای بررسی پیشرفت کار ساختمان کتابخانة روستای زلزله زده
چای کندی از توابع شهرستان ورزقان ( آذربایجان شرقی ) و دیدار با آقایان
شهنازیان و مهندس انور حقیقی ( مهندس پیمانکار ) عازم تبریز شدند .عصر
همان روز برای جلب حمایت و اتمام پروژه دیداری با آقای حسین زاده مسئول
یکی از سازمان های خیریه ای تبریز ،صورت گرفت .که قول مساعد گرفته شد.
روز بعد همراه با آقایان مهندس انور حقیقی و شهنازیان به روستای چای کندی
رفتند و دیداری از این روستا به عمل آمد .مرحله اول شناژ بندی تمام شده بود.
آقای مهندس انور حقیقی با خانم مهندس معتمد امینی درباره چگونگی ادامه کار
صحبت کرد و قرار شد هرچه زودتر قبل از شروع زمستان سقف ساختمان زده

اخبار
ـبهـار 99

گذاری داشته باشد.
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شود و با همکاری دو جانبه منابع مالی و بعضی کمک های مصالح ساختمانی نیز
تأمین شود .بعد از آن از ساختمان خانه مادربزرگ و محمد در روستای نیچران
بازدید به عمل آمد .سقف خانه زده شده بود .ولی هنوز ساختمان آمادة سکونت
نیست .طبق گفتة آقای شهنازیان برای اتمام خانه مبلغی حدود  4میلیون تومان
نیاز هست .در این بازدید گروه با یکی از مسئوالن مدرسه راهنمایی دیدار کردند،
بنا به گفتة این مسئول هرگونه کمک به دختران این روستا و روستاهای اطراف
برای سوادآموزی و ترویج خواندن بین آنان می تواند در زندگی آنان تغییر تاثیر

روز جهانی کودک

شمارش معکوس برای صلح
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شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان به مناسبت روز جهانی صلح 16
شهریور ماه همایشی در فرهنگسرای ارسباران برگزار کرد.
این همای از ساعت  8312تا  61312ادامه داشت .آغاز برنامه تالوت آیاتی از
قرآن مجید و نواختن سرود جمهوری اسالمی بود .پس از آن خانم منیر همایونی،
دبیر اجرایی شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان ،به شرکت کنندگان خیر
مقدم گفت و فعالیت های شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان را معرفی
کرد .پس از آن پیام دبیر کل سازمان ملل را به مناسبت روز جههانی صهلح خواند.

اخبار

روز جهانی کودک ،روز مشارکت همگانی برای حمایت از حقوق همهه کودکهان و
تالش برای تحقق آن است.
روز جهانی کودک ،روز تالش و حمایت از کودکانی است که به دالیل گونهاگون از
حقوق اساسی خود بی بهره اند و نیز کودکانی که از گرمهی و ارامه زنهدگی در
خانواده برخوردار نیستند.
کودکان حق دارند زندگی شایسته داشته باشند.
روز جهانی کودک روز ی است که برای یادبود و افتخهار کودکهان شهناخته شهده
است .کشورها و سازمان های بین المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز
کودک اعالم کرده و این روز را جشن می گیرند.
این روز در ایران 61 ،مهر ( 8اکتبر ) است .امسال به یاری سهازمان ههای حهامی
کودک ،از جملهه کهانون توسهعه فرهنگهی کودکهان روز سهه شهنبه  61مههر ،در
استادیوم شهید هرندی واقع در دروازه غار تهران مراسمی برگزار شد .این جشن با
همکاری شهرداری تهران برپا شد.
در این مراسم که بازی و موسیقی و نقاشی بود کانون توسعه فرهنگی کودکان
نمایشنامة جنگ سیب نوشته برنیس مایرز را با شرکت کودکان کانون فرهنگی
حمایتی کودکان کار ( کوشا ) به اجرا درآورد.

اخبار
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در بخهشی از این پیام
آمده اسهت « امروز ما
شمارش معکوس برای
روز جهانی صلح را آغاز
می کنیم .روزی که
سازمان ملل از همة
جریان های درگیر در
جنگ های مسلحانه
دعوت می کند تا سالح
های خود را به زمین
بگذارند و از صلح به
عنوان یک فرصت
حقیقی بهره مند شوند .امسال موضوع روز جهانی صلح "آموزش و پرورش برای
صلح " است .سازمان ملل به نق مهم آموزش و پرورش در تربیت شهروندی
جهانی که به صلح فکر کند ایمان دارد .این کافی نیست که ما فقط برای چه گونه
خواندن ،نوشتن و یا محاسبه کردن وقت بگذاریم .بلکه زمان این فرارسیده که
احترام متقابل ،کمک به دیگران و توسعه جامعه صلح جو و رفتارهای مسالمت
آمیز را ترویج کنیم .ما باید نظام های آموزشی ای را که در تفکر جنگ تخریب
شده اند بازسازی کنیم و مطمئن شویم که همه دختران و پسران کره زمین ،به
آموزش با کیفیت و مبتنی بر تفکر صلح و نفی خشونت دسترسی دارند» .
پس از قرائت پیام دبیهر کل ،خانم همهایونی .هدف از فعالیهت های شورای
گسترش صلح را چنیهن عنوان کرد « 3هدف این شورا شناساندن و معرفی
فرهنگ صلح به خانواده ها ،محیط های آموزشی و حساس کردن جامعه به تفکر
و رفتارهای صلح آمیز است .فعالیت های شورا در ده سالهی  6182تا 6132
چنین بوده  3برگزاری همای کودک ،صلح ،اسباب بازی و جایگزینی اسباب بازی
های صلح آمیز به جای اسباب بازی های مروج خشونت ،برگزاری عصرانه های

اخبار
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صلح ،برگزاری همای
کودک ،صلح ،زندگی،
تجهیز کتابخانه صلح،
برگزاری کارگاه های
آموزشی آموزشگران
صلح و. ...
پس از آن آقای علی
دهباشی ،سردبیر مجله
فرهنگی ،هنری بخارا
پیرامون « جنگ و
پیامدهای آن بر
کودکان و خانواده ها »
صحبت کرد .برنامه بعد اجرای سرود و پیام کودکان مهد کودک پویندگان به
سرپرستی خانم سهیال شیرزاد بود.
سپس آقای پرفسور مجتبی صدریا دارای دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس و
فرهنگ شناسی از دانشگاه مونترال کانادا و برندهی جایزه صلح دزموند توتو،
دربارهی « صلح » با خود ،خانواده و جامعه » صحبت کرد .پس از سخنان پرفسور
صدریا نمای فیلم صلح ،انسان و محیط زیست پخ شد ،این فیلم را آقایان
سعید سلیقه و مجید شهرابی تدوین کرده بودند.
سخنران بعدی خانم دکتر زهرا بازرگان استاد دانشکدهی روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران بود ،عنوان سخنرانی دکتر بازرگان « صلح در مدرسه و در
کتاب های درسی » بود.
اجرای تئاتر کودکان کم توان ذهنی ( گروه پیله ) به سرپرستی آقای هاتف
دوستدار برنامهی بعهدی بود .قسمت بعدی برنامه تاریخچهی برندگان جایزهی
صلح نوبل بود که آقای مهندس امید فروتن نژاد برای شرکت کنندگان ارائه کرد.
ساعت  66361تا  66312از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد .پس از پذیرایی
مددخواهان انجمن دیرآموزان خورشید به سرپرستی آقای هادی حسنعلی نمای

اخبار

« از مورچه ها بیاموزیم
» برگرفته از شاهنامه
فردوسی را اجرا کردند.
« کودک ،صلح،
عنوان
معماری»
سخنرانی آقای دکتر
بهرام کلهرنیا بود.
ایشان استاد معماری
در شاخهی گرافیک
دانشگاه تهران و دبیر
طراحان
انجمن
گرافیک ایران است.
اجرای نقالی توسط «بچه های ایران زمین» برنامه ای از گروه خانم سودابه سالم
به سرپرستی خانم ایراندخت غالمی بود.
پس از آن تبادل تجربه صلح از شهرستان ها بود که خانم نسرین نافعی و خانم
صالحی اجرای این بخ را به عهده داشتند .معرفی آثاری از نویسندگان،
مترجمان و ناشران با محتوای صلح را خانم رسالت ارائه داد.
قبل از اجرای آخرین قسمت برنامه خانم منیر همایونی ،دبیر شورای گسهترش
فرهنگ صلح برای کهودکان بیانیهی همای صلح را خواند و پایان بخ برنامه
موسیقی کودکان ،گروه آقای هاتف دوستدار بود.
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کتابخانة روستای بفروییه

اخبارکتابخانه
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خانم عصمت برزگر ،کتابدار این کتابخانه در سه ماهة تابستان فعالیت های زیر را
انجام داده است :نقاشی برای گروه سنی  6-21سال ،کاردستی ،کتابخوانی دسته
جمعی ،شاهنامه خوانی ،شعر خوانی ،دیدن فیلم ،بازی با اسباب بازی ها ،بازی
های محلی ،پختن غذاهای محلی و برگزاری مناسبت های تقویمی.
مراجعه کنندگان به کتابخانه در ماه رمضان کاهش چشمگیری داشتند و در طول
ماه  05نفر مراجعه کرده اند ،در صورتی که ماه قبل و بعد از آن به طور میانگین
هر ماه  205نفر مراجعه کننده بوده .بیشترین مراجعه کنندگان به ترتیب  :پیش
دبستان و دبستان ،راهنمایی ،بزرگسال و دبیرستانی ها بوده اند.
بیشتر بزرگساالن مراجعه کننده افردی هستند که برای کالس خیاطی یا دیگر
کالس های آموزش فنی – حرفه ای به کتابخانه می آیند .این بزرگساالن اکثراً
خانم هستند و گاهی هم دور هم جمع می شوند و غذای محلی درست می کنند.
خانم برزگر با معلم های مدارس هم ارتباط دارد و این بار کتاب های بازنویسی را
به آن ها معرفی کرده است و برای تشکیل کالس های تابستانی هم با آن ها
همکاری کرده است.
معرفی کتاب ،قصه گویی ،آموزش حروف الفبا ،معـرفی کتاب های علـمی و ارائه
کالس خیاطی از بـرنامه های ماه های آیندة این کتابخانه است.
در این مدت افراد زیر به کتابدار کمک کرده اند :مریم پوراکبری ،زهرا برزگر،
امیرحسین بزگر ،علیرضا برزگر ،سارا بزرگمهر ،فائزه برزگر ،سجاد برزگر ،فاطمه
برزگر ،نازنین زینب آقایی و زهرا سادات موسوی.
در ضمن خانم برزگر گروه هایی تشکیل داده که فعالیت های مستمر داشته اند.
این گروه ها روزهای پنج شنبه دور هم جمع می شوند و یک گروه روی شاهنامه
کار می کنند ،گروه دیگر براساس داستان هایی که خوانده اند نقاشی می کشند و
گروهی هم روی پهلوانان شاهنامه کار می کنند و با پهلوانان آشنا می شوند.

کتابخانة روستای کلنگانه

کتابخانة روستای باباریز
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خانم شیوا حاج میرزایی ،کتابدار کتابخانة باباریز ،در طول سه ماهة تابستان
فعالیت های زیر را در کتابخانه انجام داده است:
 کالس کامپیوتر  1روز در هفته از ساعت  9الی  .21مدرس :هوشیار حاجیمیرزایی
 کالس قرآن برای همه سنین ،مدرس :خانم هاجر مجیدی کالس آموزش زبان کردی ،مدرس :خانم هاجر مجیدی -کالس آموزش زبان انگلیسی ،مدرس :خانم مهین ایری

اخبارکتابخانه

خانم اکرم قائد رحمتی در طول سه ماهة تابستان فعالیت های زیر را در
کتابخانه انجام داده است :ساختن منشور کودک ،کارگاه ارزش های زندگی،
معرفی کتاب ،برگزاری مناسبت های تقویمی مثل روز جهانی یوزپلنگ و
بزرگداشت زکریای رازی ،کارگاه حقوق کودک ،گفت و گو دربارة فرهنگ زورخانه
ای و پهلوانی ،شاهنامه خوانی ،کارگاه گلسازی ،آشنایی با ماشین های فضایی و
نقاشی آن ها ،طب سنتی ،محیط زیست ،قرآن خوانی ،احکام بانوان ،کتابخوانی
دسته جمعی ،کارگاه مبارزه با مواد مخدر ،آشنایی با کامپیوتر و بزرگداشت روز
ادبیات کودک.
در ضمن کارگاه آموزش گل کریستال را در  26جلسه برگزار کرده اند.
بزرگساالنی که برای کالس های قرآن به کتابخانه مراجعه می کنند ،کتاب های
دیگر هم امانت می گیرند.
افرادی که به کتابدار کمک کرده اند :مریم لری ،زهرا بختیاری ،فاطمه قائد
رحمت ،فریده لری ،محبوبه لری ،فهیمه یار احمدی ،گلنار پیرپاپی ،منصوره
پیرپاپی ،طیبه پاپی ،کلثوم پاپی ،زهرا پاپی ،افسانه و لیال امانی و معصومه
یاراحمدی.

کتابخانة روستای گلین
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کتابدار کتابخانة گلین خانم توران بهمنی در طول تابستان فعالیت های زیر را
انجام داده است:
نقاشی ،کاردستی ،کتابخوانی ،قصه گویی ،بازی و سرگرمی .کتاب های خوانده
شده در این مدت -2 :من کجا هستم با موضوع جانورشناسی  -1چه فکر خوبی،
موضوع :تربیتی  -0اکسیژن ما را زنده نگه می دارد :علمی -4قصه های کوچک
برای بچه های کوچک موضوع :داستان  -0رستم و دیو سفید ،موضوع :شاهنامه
 -6گل بهار و گنجشک داستان این کتاب ها به صورت گروهی خوانده شده است.
مسئول آموزش روش صحیح مطالعه آقای عزیز الوندی بوده است.

اخبارکتابخانه

بیشترین مراجعه کنندگان به ترتیب گروه سنی کودکان ،نوجوانان ،جوانان و
بزرگساالن بوده اند.
آموزش دیده گان زبان خارجی حدود  255نفر هر روزه از ساعت  8صبح تا
 20/05دقیقه مشغول یادگیری بوده اند .از تعداد بزرگساالن حدود  25نفر برای
یادگیری قرآن در کتابخانه حضور داشته اند .هدف اصلی فعالیت ها توسعة فکری
و کمک به توسعه پایدار در روستا است .خانم شیوا حاجی میرزایی برنامه آموزش
را به گونه ای هدفمند تنظیم می کنند که اعضای کتابخانه در امتحانات مدرسه
نیز موفق باشند.
جلساتی در کتابخانه باباریز با شورای جدید روستا ،اعضای قدیم شورا به همراه
دهیار برگزار شد که پذیرایی کنندگان اعضای کتابخانه بوده اند این جلسات به
منظور حل مشکالت روستا بوده است.
کتاب های به امانت گرفته شده بیشترین ادبیات ( داستان کودک و نوجوان) و در
درجه دوم علوم زیستی و سوم زندگی نامه شاعران ،نویسندگان و بزرگان و چهارم
روان شناسی بوده است .برای کالس آمادگی هم با معلمان مدارس همکاری شده
است.

در طول این مدت حدود چهل نفر بزرگسال به کتابخانه مراجعه کرده اند که برای
امانت گرفتن کتاب و شرکت در کالس های روش های نوین مطالعه بوده است.
در طول این مدت بیشترین مراجعه کنندگان گروه سنی ب وج و پس از آن
دبیرستانی و پیش دبستانی ها بوده اند..

کتابخانهی روستای اورامان تخت

کتابخانه ی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)
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کتابخانة دارالشفاء فاطمه زهرا(س) که اخیراً درمحل جدید بازگشایی شده است،
 006نفر عضو و حدود  0055جلد کتاب دارد .خانم مژگان اصغری که قبالً در
این کتابخانه همراه با خانم مولیدی کار می کرد ،به تازگی به این کتابخانه
بازگشته و مسئولیت آن را به عهده گرفته است .خانم روبیاتی ،که کارش را با
بازگشایی این کتابخانه درآن آغاز کرده بود ،درکنار خانم اصغری هم آموزش می
بیند و هم به عنوان کمک کتابدار کار می کند .در سفر اخیری که اعضای کانون
به خراسان جنوبی داشتند ،این کتابخانه به مدت سه روزمیزبان آن ها و همچنین
بقیة کتابداران کتابخانه های خراسان جنوبی بود .دراین مدت خانم فرناز بهزادی،

اخبارکتابخانه

کتاب هایی که به صورت گروهی در کتابخانه خوانده شده به این شرح است-2 :
بز زنگوله پا  -1دختر نارنج و ترنج  -0پری غرغرو با موضوع افسانه های عامیانه
 -4در جستجوی تیمو با موضوع داستانی  -0سفر به اعماق دریا با موضوع
داستان کودکان انگلیسی  -6مامان کوچولو با موضوع شعر  -7بچه باتالق با
موضوع داستان تخیلی.
کتابخانة روستای اورامان در سه ماهه تابستان فعالیت های نقاشی ،قصه خوانی،
نمایش فیلم ،بازی های محلی و شاهنامه خوانی داشته است.
مراجعه کنندگان به کتابخانه به ترتیب گروه پیش دبستان ،دبستانی ،راهنمایی و
دبیرستانی و بزرگسال بوده اند .تعدادی معلم نیز برای گرفتن کتاب به کتابخانه
مراجعه کرده اند..

استاد نمایش عروسکی کارگاه "ساختن عروسک های نمایشی با مواد دورریز"،
خانم همایونی و خانم سعیدی کارگاه های "صلح و ارزش های زندگی" و آقای
سوادکوهی کارگاه "کتابداری نوین ،کتابخانه های دیجیتالی" را برگزار کردند.
همچنین گروهی از کودکان افغانی بازماده از تحصیل تشکیل شد تا در کالس
های سوادآموزی کتابخانه شرکت کنند .تدریس این کالس ها را آقای نادی،
کتابدار بازنشسته ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،از یاران قدیم
کانون توسعه ،به عهده گرفته است .طبق آخرین گزارش کتابدار این کتابخانه
کالس های سوادآموزی تشکیل شده است و به طور منظم ادامه دارد.

کتابخانه ی روستای دهک

پـیــک تـوسعـه

این کتابخانه با  000نفرعضو و حدود 0255جلدکتاب در ماه های تابستان
جلسات کتابخوانی گروهی و کالس های هنر و بازی های فکری داشته است.
خانم نخعی ،کتابدار این کتابخانه ،نیز در کارگاه هایی که در کتابخانه ی دارالشفا
برگزار شد ،شرکت داشت.
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این کتابخانه با  715عضو و حدود 0455جلدکتاب ،جلسات منظم ماهانة مطالعة
کتاب های دینی ،زیست محیطی و ادبیات کهن را برگزار می کند .همچنین خانم
مرضیه مقری ،به طور داوطلب کالس های آموزش کامپیوتر را برای اعضا از تمام
سنین اجرا می کند .در سفری که اعضای کانون به خراسان جنوبی داشتند ،خانم
سعیدی و آقایان دکتر فرزانه فر و مهندس سوادکوهی ازاین کتابخانه دیدن و با
اعضای آن گفت و گو کردند .اعضای کتابخانه درباره ی کتاب های مورد عالقه ی
خود و نیز نیازهایشان صحبت کردند .خانم زینب مقری و دستیارش خانم زهرا
مقری در کارگاه هایی که در کتابخانه ی دارالشفاء فاطمه زهرا(س) برگزار شد،
شرکت کردند.

کتابخانة روستای خنگ
دبیرستان های کاردانش و خوابگاه های دانش آموزی روستای خنگ ،از سوی
آموزش و پرورش تعطیل شده و در نتیجه جمعیت دانش آموزی آن تقلیل یافته
است .درحال حاضر کتابخانه ی این روستا با جمعیت دانش آموزی  60نفر80 ،
نفر عضو دارد که بیشتر آن ها کودکان پیش دبستانی و دبستانی هستند .خانم
غالمی ،کتابدار این کتابخانه ،با این گروه از کودکان جلسات کتابخوانی و بازی
های محلی و کارگاه های کاردستی ،شطرنج و کامپیوتر برگزار می کند .ایشان نیز
در کارگاه های شهریور ماه کتابخانه ی دارالشفاء فاطمه زهرا(س) شرکت داشت.

کتابخانة روستای آفریز

پـیــک تـوسعـه

کتابخانة روستای آبادان 421 ،نفر عضو دراد که به طور تقریبی هر ماه  185نفر از
آن ها به کتابخانه مراجعه می کنند .امانت گرفتن کتاب و شرکت در کارگاه های
آموزشی و جلسات کتابخوانی دلیل مراجعة این افراد است.
بیشترین مراجعه کنندگان به این کتابخانه :پیش دبستانی ،دبستانی ،راهنمایی و
دبیرستانی بوده اند .پس از آن بزرگساالن و پیش دانشگاهی ها.
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کتابخانهی روستای آبادان
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کتابخانة روستای آفریز با بیش از  0555نفر عضو ،در ماه های تابستان به طور
متوسط ماهانه  45نفر مراجعه کننده داشته است که بیشتر آن ها برای امانت
گرفتن کتاب مراجعه کرده اند .این مراجعه کنندگان بیشتر کودکان دبستانی بوده
اند و کتاب های داستانی رابه امانت گرفته اند .برنامه هایی که در ماه های
تابستان در این کتابخانه اجرا شده ،عبارتند از  :جلسات قصه خوانی ،برگزاری
دورة قرآن ،کارگاه محیط زیست ،مهارت های زندگی ،نقاشی ،کامپیوتر و اجرای
نمایش و باز ی های علمی .در برگزاری این کالس ها و کارگاه ها خانم ها متولی
و فاطمه عزیزیان و آقای سعید پناهنده به کتابدار کمک کرده اند.

کتابدار این کتابخانه خانم ملیحه دل پیشه با کمک گرفتن از نیروهای محلی
کارگاه های زیر را در کتابخانه برگزار کرده است:
قصه خوانی با مادران و کودکان ،آشنایی با کامپیوتر ،قرآن ،آشنایی با آداب
رمضان ،نمایش ،آشنایی با فرهنگنامه و نقاشی .هم چنین یک بار در ماه گردش
محیط زیستی با بچه ها داشته است.
این کتابخانه تیم فوتبال دارد که در ماه رمضان بازی نداشتند.
بیشترین کتاب هایی که در این مدت امانت گرفته شده به ترتیب :دینی ،رمان،
علوم کودک ،کمـک آموزشی ( پیش دانشگاهی و کنکور) و کاردستی بوده است.
اعضای کتابخانه که به کتابدار کمک کرده اند :حفیظ اهلل بهروزی ،محمد کشاورز،
سعید افروخته و حسام الدین کشاورز بوده اند.

کتابخانة روستای اجوار کال
اخبارکتابخانه
99
ـبهـار 29

خانم مریم اسماعیلی کتابدار کتابخانة اجوار کال فعالیت های زیر را داشته است:
 کالس شاهنامه خوانی با حضور دانش آموزان دختر و پسر و خانم ها .هریک ازاعضا چند بیت شاهنامه می خوانند و دربارة آن چه خوانده اند بحث می کنند.
 کالس قرآن و مشاوره. کتابخوانی برای پیش دبستانی های روستای مجاور. پیگیری فعالیت گروه سبز .این گروه هر هفته جلسه دارند و برای فعالیت هایخود برنامه ریزی می کنند.
 -استفادة اعضا از اینترنت برای انجام کارهای تحقیقی.

کتابخانة روستای گنجه

پـیــک تـوسعـه

کتابخانة روستای گنجه به دلیل مشغول به کار شدن کتابدارنوجوان مجتبی
پورقربان ،مدتی فعالیت زیادی نداشت تا اینکه خانم اعظم پورقربان ،خواهر
مجتبی برای ادارة کتابخانه اعالم آمادگی کرد .پس از سفر خانم ها همایونی و
منجزی به این کتابخانه و گفت و گوها و آموزش های اولیه کتابخانه مجدداً از

اخبارکتابخانه

شهریور فعال شد .طبق گزارش خانم پورقربان در ماه شهریور به طور تقریبی
 278نفر به کتابخانه مراجعه کردند.
بیشترین مراجعه برای امانت گرفتن کتاب ،شرکت در کارگاه های آموزشی و
جلسه های کتابخوانی بوده است.
پیش دبستانی ها ،دبستانی ،راهنمایی و بزرگساالن به ترتیب بیشترین مراجعه
کنندگان بوده اند .تعدادی از مادران هم که همراه کودکانشان به کتابخانه آمده
اند در کارگاه های آموزشی شرکت کرده اند.
داستان کودک و نوجوان و روانشناسی بیشترین کتاب های امانت گرفته شده
بوده.
نقاشی،نمایش ،خاطره نویسی ،آموزش شطرنج ،شاهنامه خوانی ،کاردستی،
کتابخوانی دسته جمعی ،قصه سازی و کار با گردونه های آموزشی از فعالیت های
این کتابدار بوده است.
هم چنین کتابدار سعی کرده به تعدادی از کودکان دبستانی در درس هایشان
کمک کند.
افرادی که در این مدت به کتابدارکمک کرده اند :حسین رهبر ،اشکان طالبی و
مهدی امیری.
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نام

تعداد

تعداد

کتابخانه

اعضا

کتاب

اورامان

تعداد
مراجعه
کننده

گروه سنی بیشترین
مراجعه

موضوع کتاب هایی که
بیش از همه به امانت
گرفته شده

باباریز

425

0555

221

ابتدایی /راهنمایی/
دبیرستان  /بزرگسال

آموزشی /ادبیات کودک
رمان /علوم

دارالشفا

006

0055

225

دبستان  /راهنمایی

داستان

خنگ

80

0055

220

پیش دبستان  /دبستانی

داستان /هنر

خور

000

0255

255

دبستان  /دبیرستان

داستان/دینی /روانشناسی

دهک

715

0455

215

دبستان  /دبیرستان

داستان /دینی

آفریز

086

0555

225

دبیرستان  /دبستان

داستانی /روانشناسی

فهرج

668

0262

215

راهنمایی  /دبیرستان

داستان  /زندگینامه /
افسانه  /شعر

بفروییه

85

4005

205

پیش دبستان  /دبستان

داستان کودک و نوجوان

کلنگانه

070

1985

225

راهنمایی  /دبیرستان

داستان  /دین  /شعر /
علوم

اجوارکال

418

4055

95

بزرگسال /دبیرستان

رمان /علمی

آبادان

405

0055

210

پیش دبستان /
راهنمایی  /دبیرستان /
خانم های خانه دار

داستان بزرگسال و
کودک  /رمان /بهداشت
فردی

اخبارکتابخانه

گلین

441

0940

215

دبستان  /دبیرستان
بزرگسال

کودک /علمی/
روانشناسی

تخت
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018

4088

08

پیش دبستان  /دبستان
راهنمایی

داستان /علمی
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آموزشیاری

52
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فعالیت های گروه آموزشیاری
کانون توسعه فرهنگی کودکان در چند سال اول تأسیس فقط دانش آموزان
روستاهای خراسان جنوبی را تحت پوشش داشت ،اما با جذب آموزشیاران بیشتر
چند سال است که از روستاهای استان های کردستان و سیستان و بلوچستان نیز
دانش آموزان و حتی دانشجویانی را برای ادامه تحصیل حمایت می کنند .امسال
نیز گروه آموزشیاری بر آن است که با بازشدن مدارس و شروع سال تحصیلی با
مدیران مدارس تماس بگیرد و فهرست دانش آموزان واجد شرایط را تهیه کند.

آموزشیاری
52
ـبهـار 25
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72
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سفر به خراسان جنوبی

گزارش سفر
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در سفر خراسان جنوبی که از روز شنبه  61شهریور 29آغاز شد و در چهارشنبه
 92شهریور پایان یافت ،پنج عضو کانون توسعه فرهنگی کودکان شرکت داشتند:
خانم منیر همایونی ،مدیراجرایی کانون ،خانم فرناز بهزادی ،استاد نمایش های
عروسکی ،شاهده سعیدی ،مسئول کتابخانه های خراسان جنوبی ،آقای دکتر
فرزانه فر از حامیان مالی کانون که به تازگی از محل اقامت خود ،کشور آلمان ،به
ایران آمده است و آقای مهندس رضا سوادکوهی ،مسئول گروه آی تی کانون .ما
در استان خراسان جنوبی شش کتابخانه داریم و همین آموزش های گروهی به
کتابداران را امکان پذیر می سازد .درنتیجه بخش اعظم این سفر به آموزش
جمعی کتابداران و کمک کتابداران این استان درکتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرای
بیرجند اختصاص داشت و دو سفر روستایی یکی به روستای دهک برای بازدید از
مکان جدید کتابخانه و یکی به روستای دستگرد برای بازدید از مکانی که قرار
است کتابخانۀ روستای حاجی آباد به آن منتقل شود ،نیز دربرنامه پیش بینی
شده بود .این نخستین دیدار اعضای کانون از مکان جدید کتابخانۀ دارالشفاء
فاطمه زهرا(س) نیز بود .کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه زهرا ،یکی از قدیمی ترین

کتابخانه های کانون ،دوازده سال پیش تأسیس شده ولی چندبار تغییر مکان
داشته است .درحال حاضر این کتابخانه دربخشی از یک ساختمان قدیمی تازه
تعمیر که متعلق به درمانگاه خیریه دارالشفاء فاطمه زهرا(س) است ،قرار دارد.
روز نخست

گزارش سفر
72
ـبهـار 27

پـیــک تـوسعـه

درنخستین روز این سفر ،طبق برنامه ،خانم فرناز بهزادی در کتابخانۀ دارالشفاء
فاطمه زهرا(س) کارگاه ساخت عروسک های نمایشی از اشیای دورریز را تشکیل
داد .پیش از شروع این کارگاه ،اعضای نوجوان این کتابخانه با خواندن سرود و
اجرای نمایش به ما خوشامد گفتند .با این که کارگاه عروسک سازی برای
کتابداران روستایی پیش بینی شده بود ،عده ای از این اعضای نوجوان کتابخانه
نیز به شرکت کنندگان این کارگاه پیوستند.
خانم بهزادی کارگاه را با گفتار کوتاهی دربارۀ اهمیت حفاظت از محیط زیست و
دالیل بازیافت و استفاده از مواد دور ریز به ویژه موادی که در طبیعت تجزیه نمی
شوند ،آغاز کرد .سپس به طور خالصه انواع عروسک های نمایشی راهمراه با
نمایش تصویری آن ها شرح داد .پس از این مقدمه ،کار عملی ساختن عروسک
های نمایشی با بطری های پالستیکی آب معدنی وتکه های پارچه و کاموا آغاز
شد و تا پایان وقت کتابخانه ادامه یافت.
دراین ضمن ،خانم همایونی در یکی از اتاق های وسیع مجاور کتابخانه ،که هنوز
خالی است ،با کودکان خردسال به بازی و کتابخوانی پرداخت .دربین این کودکان
چهار تا دوازده سال ،کودکانی افغانی بودند که معلوم شد بی سوادند و به مدرسه
نمی روند .خانم همایونی اسامی آن ها را یادداشت کرد تا بعداً در کالس های
سوادآموزی که در کتابخانه تشکیل خواهد شد ،شرکت کنند .قرار شد که این
کالس ها با همکاری کتابداران کتابخانۀ دارالشفا و آقای نادی تشکیل شود .آقای
نادی کتابدار سیار بازنشستۀ کانون پرورش فکری کودکان است که از سال ها
پیش ،چه پیش از بازنشستگی و چه پس از آن ،با ما همکاری داشته است .او
دراین سفر به دیدار ما آمد و برای همکاری بیشتر ،به ویژه در سوادآموزی به کود
کان بازمانده از تحصیل اعالم آمادگی کرد.

روز دوم

گزارش سفر
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کارگاه عروسک سازی در
صبح روز دوم ادامه یافت و
شرکت کنندگان عروسک
های خود را کامل کردند و
گروهی از شرکت کنندگان
نوجوان با عروسک های خود
نمایشی اجرا کردند .خانم
بهزادی پس از پایان کارگاه
خود از گروه جدا شدو به
تهران بازگشت .در ساعات
ابتدایی صبح ،خانم ها
همایونی و سعیدی و آقای
دکتر فرزانه فر به اتفاق آقای
سمعیان  ،از رابطان محلی،
برای بازدید از محل پیش بینی شده برای انتقال کتابخانۀ حاجی آباد به روستای
دستگرد رفتند .کتابخانۀ روستای حاجی آباد که قبالً به طور موقت در اتاق هایی
از حسینیۀ این روستا مستقر بود ،به علت نیاز حسینیه به این اتاق ها و نیافتن
محل جایگزین ،مدتی است به حالت تعطیل درآمده است .به اتفاق خانم صمدی،
دهدار روستای دستگرد و همسر ایشان ،آقای دستگردی ،عضو شورای روستا به
دیدن ساختمانی که برای کتابخانه اهدا شده است ،رفتیم .این ساختمان نیمه
کاره فضاهای مناسب برای فعالیت های کتابخانه ای دارد و برای تأسیس کتابخانه
تأیید شد .قرار شد تا اتمام ساختمان ،شخصی را به عنوان کتابدار به ما معرفی
کنند تا برای آموزش او برنامه ریزی کنیم.
بعداز ظهر ،آقای سواد کوهی کارگاه خود را با عنوان«کتابداری نوین ،کتابخانه
های دیجیتالی» آغاز کرد و دربارۀ کتابخانۀ دیجیتالی و مجازی و تفاوت های آن
ها با کتابخانه های سنتی توضیحاتی داد .طبق این تعاریف ،کتابخانه های ما به

دلیل داشتن مواد و وسایل دیجیتالی ،کتابخانۀ دیجیتالی به شمار می آیند .آقای
سوادکوهی با تأکید براین که باید از تمام فناوری های موجود برای فعالیت در
کتابخانه استفاده کرد ،با کتابداران دربارۀ فناوری های موجود در کتابخانه هایشان
به بحث و گفت و گو پرداخت.
پس از بخش نخست کارگاه آقای سوادکوهی ،خانم ها همایونی و سعیدی دربارۀ
کار با کتاب «ارزش های زندگی» صحبت کردند .این کتاب که شامل فعالیت
هایی برای ترویج فرهنگ صلح است ،مدتی است که از طریق نشریۀ داخلی پیک
کتابدار به کتابداران پیشنهاد شده است.
درپایان این جلسه ،کتابداران و اعضای کانون جشن کوچک غیرمنتظره ای به
مناسبت تولد خانم همایونی برگزارکردند .چون معموالً دوره های آموزش
کتابداران در هفتۀ دوم یا سوم شهریور برگزار می شود ،این سومین باری بود که
همراه با کتابداران تولد خانم همایونی را جشن می گرفتیم.
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صبح روز سوم آقای سوادکوهی بخش دوم کارگاه خود را با گفت و گو دربارۀ
کاربردهای فناوری های موجود در کتابخانه های روستایی کانون توسعه فرهنگی
کودکان ،در ساماندهی کتابخانه ،تهیۀ گزارش و وظایف دیگر کتابداران ادامه داد.
کتابداران با مطرح کردن فعالیت های معمول خود در کتابخانه ،برای تسهیل آن
ها به کمک فناوری از آقای سوادکوهی راهنمایی گرفتند .همچنین آقای
سوادکوهی دربارۀ امکانات تدریس کامپیوتر در تک تک روستاها اطالعاتی از
کتابداران گرفت .این تبادل اطالعات در پی تصمیم کانون مبنی بر استفادۀ
بیشینه از مدرسان و امکانات بومی برای آموزش در روستاها بود ،که از ضرورت
های توسعۀ پایدار است.
در مدتی که این کارگاه در کتابخانۀ دارالشفا جریان داشت ،خانم همایونی و آقای
دکتر فرزانه فر به دیدار مسئوالن آموزش و پرورش استان رفتند تا دربارۀ ادامۀ
کار دبیرستان کاردانش خنگ ،که کانون مبدع تأسیس آن بوده است ،صحبت
کنند .این دبیرستان و خوابگاه دانش آموزی روستای خنگ ،که از سوی کانون

گزارش سفر

روز سوم

توسعه فرهنگی کودکان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته ،قرار است به علت
مشکالت مالی آموزش و پرورش تعطیل شوند .حل این مشکل به فعالیت افراد
محلی موکول شد و تا آغاز
سال تحصیلی و موعد
نامنویسی امید به ادامۀ کار
این دبیرستان وجود دارد.
در بعدازظهر روز سوم ،تمام
کتابداران به جز کتابداران
کتابخانۀ دارالشفاء فاطمه

روز چهارم
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در روز چهارم ،خانم سعیدی
و آقایان فرزانه فر و سوادکوهی به روستای دهک رفتند .خانم همایونی به علت
بیماری شدید نتوانست به این سفر برود.
گروهی از مردم روستای دهک درمحل جدید کتابخانۀ دهک در انتظار ما بودند.
صحبت از کتاب های محبوب و بازگویی داستان های آن ها به قصه های عامیانه،
متل ها و شعرهای محلی کشید و چندنفر از حاضران درجمع ،از پیر و جوان برای
ما قصه گفتند و شعر محلی خواندند .در این دیدار فرصتی دست داد تا معصومه
محمدپور ،نخستین کتابدار روستای دهک ،را که از تهران به دیدار خانوادۀ خود
آمده بود ،مالقات کنیم .به اتفاق او به بررسی مشکالت و نیازهای اعضای کتابخانه
و کتابدارپرداختیم.

گزارش سفر

زهرا(س) به روستای خود
بازگشتند و خانم سعیدی به
آموزش عملی این کتابداران
درزمینۀ خدمات فنی و
ساماندهی کتابخانه پرداخت.

دراین سفر ،آقای سوادکوهی دربارۀ آموزش کامپیوتر در کتابخانه با خانم مرضیه
مقری ،یکی از دومدرسی که به طور داوطلبانه با کتابخانه همکاری می کنند،
صحبت کرد تا دربارۀ وضعیت این آموزش درکتابخانه و امکانات موجود در روستا
برای این کار ،نیازهای مدرسان و اعضا اطالعات الزم رابه دست آورد.
روز پنجم
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شاهده سعیدی

گزارش سفر

برای روز پنجم ،به دلیل این که پرواز بازگشت صبح بود ( که باهشت ساعت
تأخیر شب انجام شد!) ،برنامه ای پیش بینی نشده بود .ولی به پیشنهاد آقای
سمعیان به بازدید از مؤسسۀ خیریۀ حضرت رسول ال(..ص) رفتیم .اهداف این
مؤسسه ایجاد اشتغال برای دختران کم توان ذهنی و جسمی ،ایجاد زمینۀ مساعد
برای تحصیل دانش آموزان مستعد بی بضاعت و ارائۀ خدمات توانبخشی و حمایت
از خانواده های بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت پوشش است
و به این منظور کمک های مالی جمع آوری می کند.
در محل این خیریه ،دختران کم توان ذهنی و جسمی به بافتن گبه و گلیم و
نوعی بافت با تکه پارچه که آن را «شوربا بافی» می گفتند ،و نیز گلدوزی مشغول
بودند .مربیان همه به طور داوطلب با این موسسه همکاری می کنند و درآمد
حاصل از فروش هر یک از محصوالت به کسی که آن را ساخته است ،پرداخت
می شود .محیط آرام و پرمهر این موسسه و زیبایی و کیفیت کارهای دستی قابل
تحسین بود .این خیریه در ماه های آینده نمایشگاهی برگزار خواهد کرد که از
طریق سایت کانون به اطالع اعضا خواهد رسید.
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گزارش سفر
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برنامه ریزی برای همایش صلح

فعالیت های مشترک با سازمان ها
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در تاریخ اول تیرماه جلسه میان ماهانه شورای گسترش فرهنگ صلح برای
کودکان تشکیل شد و پیرامون برنامه همایش روز جهانی صلح (  13شهریور ماه )
گفت و گو شد و تصمیم گیری های زیر به عمل آمد:
 پوستر همایش با توجه به طرح روی جلد بیانیه شورا طراحی و تا  31تیرماهارائه شود.
 برای جذب کمک های مالی همة اعضاء امکانات را بررسی کنند .به ویژه با بانکها و شرکت های معتبر بخش خصوصی تماس گرفته شود.
 متن دعوت نامه برای سازمان های دولتی و غیر دولتی تهیه شود. فهرست ایمیل سازمان ها تهیه و در اختیار کانون توسعه قرار داده شود.تعداد هشت سخنران برای همایش پیشنهاد شد که چهار نفر از بخش دولتی و
چهارنفر از بخش خصوصی خواهد بود.
 با هنرمندان موسیقی کودکان برای آماده کردن گروه موسیقی کودک تماسحاصل شود.
 برنامه ریزی برای تئاتری با موضوع صلح نمایش فیلم با موضوع محیط زیست تهیه زندگی نامه و فعالیت های چند برنده جایزه صلح نوبل جهانی معرفی چند نویسنده ایرانی که در زمینه ادبیات کودک با موضوع صلح کتابنوشته اند.
 تهیه بیانیه صلح تهیه پیام های صلح دعوت از فعاالن انجمن های غیردولتی که در موضوع صلح ابتکار عمل ویژه وایده های نوئی برای کودکان داشته اند
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اولویت اول ،کودکان بازمانده از تحصیل

فعالیت های مشترک با سازمان ها
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کارگروه آموزش و اطالع رسانی یکی از کارگروه های مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک است که طبق مصوبة دولت در وزارت دادگستری ازنمایندگان 31
نهاد دولتی و چند سازمان غیردولتی تشکیل شده است .از وظایف آن بررسی
دالیل موارد نقض و رعایت حقوق کودک در سراسر کشوراست .این مرجع در
کارگروه ها مصوباتی خواهد داشت که به تمام نهادهای عضو آن ابالغ خواهد شد.
این مصوبات درجهت سیاستگذاری هستند و ضامن اجرایی ندارند .کارگروه
آموزش و اطالع رسانی به نیازهای آموزشی مخاطبان مختلف ،اعم از مسئوالن
دولتی ،سازمان های غیردولتی وعموم مردم (کودک و بزرگسال) در زمینة حقوق
کودک خواهد پرداخت و مصوبات آن به اطالع نهادها و سازمان های عضو در
مجمع خواهد رسید تا هر یک بنا به ظرفیت های خود همکاری الزم را به عمل
آورد.
نخستین جلسة کارگروه آموزش و اطالع رسانی در روز یکشنبه  31تیر 29در
وزارت دادگستری با شرکت نمایندگانی از مرجع ملی ،سازمان صدا و سیما،
وزارت های دادگستری ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،بهداشت و درمان،
سازمان بهزیستی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد .خانم
دکترقاسم زاده از انجمن پژوهشی پویا و خانم ها منیر همایونی و شاهده سعیدی
از کانون توسعه فرهنگی کودکان دراین جلسه شرکت داشتند .خانم دکتر قاسم
زاده و خانم همایونی پیشنهاد کردند در درجة اول به مسئلة کودکان بازمانده از
تحصیل پرداخته شود که به رغم اجباری بودن تحصیالت ابتدایی آماری رو به
افزایش دارند .بنابراین اولویت اول کارگروه رسیدن به راهکارهایی برای عملی
شدن تحصیالت اجباری ،باالتر رفتن سطح تحصیالت اجباری از دورۀ ابتدایی و
ارتقای کیفیت تحصیل باشد .آقای مقاره عابد ،رییس جلسه ،اعالم کرد که
درکارگروه حمایتی نیز اولویت اول مسئلة کودکان بازمانده از تحصیل است.
سپس مواد  92و  92کنوانسیون حقوق کودک که دربارۀ آموزش کودکان است،
درجلسه خوانده شد و اعضای حاضر به بحث و گفت و گو دراین باره پرداختند.

درپایان جلسه اولویت مخاطبان به این شرح تعیین شد )3 :اولیای تربیتی(والدین،
معلمان و مربیان ،مسئوالن آموزش و پرورش))9 ،عموم مردم و  )1کودکان.
تعیین اولویت موضوع های آموزشی برای این مخاطبان به جلسة بعد موکول شد..

آموزش کودکان و والدین

فعالیت های مشترک با سازمان ها
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دومین جلسه کارگروه حمایتی – هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در
ساختمان وزارت دادگستری با حضور اعضاءِ این گروه ( دولتی و مردم نهاد )
تشکیل شد.
دستور جلسه درباره تعیین موضوع های قابل پیگیری و اولویت بندی آن ها بود.
پیشنهاد نمایندگان سازمان های مردم نهاد آموزش برای کودکان و والدین از تمام
ابعاد آن ( جسمی ،ذهنی ،شناختی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی ) بود که زیر بنای
تحقق مفاد پیمان نامه حقوق کودک و تامین کننده منافع عالیه کودک است.
همه حاضران در جلسه درباره اولویت برنامه گروه و موضوع آموزش گفت وگوی
مفصلی انجام دادند که بسیار روشنگر و راه گشا بود .نمایندگان سازمان های
غیردولتی درخواست کردند برای کودکان بازمانده از تحصیل ،امکان ادامة
آموزش ،حتی المقدور در فضاهای آموزشی و تأمین اجتماعی آنان فراهم شود.
نمایندگان سازمان های دولتی هم بر این موضوع تأکید داشتند .در همین زمینه
مشکل تعطیلی مدارس فنی حرفه ای در روستاها و پیامدهای منفی آن یاداوری
شد .در بحث حمایتی دربارۀ شرایط :کودکان در معرض خطر ،در شرایط دشوار،
قربانیان خشونت ،معارض با قانون ،پناهنده ،در جنگ ،مهاجر ،بدون شناسنامه و
ازدواج کودکان زیر سن قانونی .گروه پیشنهاد داد اقدامات فوری و مشخص برای
کودکان در معرض خطر و قربانی خشونت به طور موازی پیش بینی شود .در
جمع بندی پایانی قرار شد موضوع آموزش سرفصل کلی برنامه های گروه
حمایتی -هماهنگی باشد و به سه گروه:
 -3کودکان بازمانده از تحصیل
 -9کودکان کار و خیابان

فعالیت های مشترک با سازمان ها

 -1کودکان قربانی خشونت اولویت داده شودکه باید برای پیگیری با سازمان های
ذی ربط دولتی بوسیله نماینده آن ها در گروه ارتباط نزدیک برقرار شود.
پیشنهاد شد چنانچه در وزارت آموزش و پرورش بخشی مربوط به آموزش های
غیررسمی وجود نداشته باشد این بخش با مشارکت سازمان های غیردولتی ایجاد
شود.
• قرار شد نماینده آموزش و پرورش یک گزارش آماری دقیق و فهرست برنامه
های اجرا شده یا در دست اجرا و یا آتی سازمان خود را در جلسه آینده ارائه دهد.
• قرار شد هدف اصلی کارگروه به صورت کالن تأثیرگذاری در سیاست های آتی
نهادهای دولتی باشد.
• قرار شد گزارش  1ساله ایران به کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل برای
بررسی پیشنهادها و رفع اشکاالت مطرح شده در جلسه آینده به اعضاءِ گروه ارائه
شود.
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هفت ایده برای تشویق کودکان به نوشتن در تابستان
نوشتة دبی گِلید
همه می دانیم تشویق کودکان به مطالعه در اول تابستان بسیار مهم است .ولی
آیا هرگز به تشویق آن ها برای نوشتن هم اندیشیده اید؟ گسترش مهارت های
نوشتن به تمرین نیاز دارد  ،اما می تواند سرگرم کننده باشد .در زیر چند ایده
برای برانگیختن کودکتان برای نوشتن می توانید پیدا کنید که در تابستان
سرگرم کننده هم هست.
نوشت افزار هدیه دهید
کودکانتان در هر سنی از دریافت هدیه هایی مانند مجله و قلم های جالب شاد
می شوند .افزون بر این چنین هدیه هایی آن ها را به نوشتن داستان و شعر
تشویق می کند ( کودکان کم سن و سال دوست دارند با قلمی که هدیه گرفته
اند نقاشی کنند ) .به کودکان خود بیاموزید گوشة نوشته های خود تاریخ نگارش
را هم بنویسند ،این کار کمک می کند هنگامی که در آیندة دور نوشته هایشان را
می بینند زمان نوشتن آن ها را به یاد بیاورند.

از او بخواهید یک کتاب بنویسد

پـیــک تـوسعـه

از کودکتان بخواهید داستانی دربارة مدرسه یا اردویی که به تازگی رفته بودند
بنویسد .او را تشویق کنید برای نوشته های خود نقاشی بکشد ،سپس برای نوشته
هایش جلد بسازید و آن را منگنه کنید .به این ترتیب یک کتاب و یک خاطرة
بسیار جالب خلق می کنید.
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آیا داستان ،شعر یا مجله ای را از دوران کودکی خود نگه داشته اید؟ اگر پاسخ
تان آری است آن ها را به کودکتان نشان دهید .تضمین می کنم که از صمیم
قلب خواهد خندید ،و این کار همچنین انگیزه بزرگی برای نوشتن در آن ها به
وجود می آورد.

مقاله

نمونة نوشته های خود را به آن ها نشان دهید

یک دوست برای نامه نگاری پیدا کنید
نوشتن و دریافت نامه یکی از هیجان انگیز ترین تجربه ها برای کودکان است.
دختر نوجوان من برای دوستان زیادی در سراسر دنیا نامه می نویسد ،دوستانی
نظیر همکالسی ای که با ما در یک محله زندگی می کند و دوستی که به
سوئیس نقل مکان کرده و دختری گرجستانی که او را در تعطیالت دیده بود.
هنگام سفر « قصه بازی » کنید
از زمانی که دخترم نوشتن را یاد گرفت ،ما هر سال تعطیالت تابستان وقتی در
ماشین هستیم با دخترم « قصه بازی » می کنیم .من از او می خواهم مقدمة یک
قصه را بنویسد و به من بدهد که داستان را ادامه بدهم .هر کدام از ما یک فصل
یا بخش از کتاب را می نویسیم و سپس آن را به دیگری می دهیم تا ادامه اش را
بنویسد .این کار را تا جایی ادامه می دهیم که حس کنیم وقت پایان داستان
رسیده است.
از کودکتان بخواهید برای شما تحقیقی انجام دهد

پـیــک تـوسعـه

اگر کودک شما مجله ای را دنبال می کند او را تشویق کنید به سردبیر نامه
بنویسد .خبرنگارهای زیادی هستند که از دریافت نظر خواننده های کودک
استقبال می کنند.
منبع :اینترنت
مترجم  :آزاده علوی
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برای سردبیر نامه بنویسد

مقاله

کودکان  6سال به باال به راحتی با کار تحقیق سرگرم می شوند .از کودکتان
بخواهید یک گزارش کوتاه از یافته هایش بنویسد .دو موضوع از میان موضوع
های بسیاری که از دخترم خواستم در اینترنت برایم تحقیق کند این ها بودند:
پیدا کردن این که چه حشره ای گوجه فرنگی های مان را می خورد و جایی برای
مسافرت آینده مان.

کتابداران بزرگ
نوشتة مارگارت ماهی ()Margaret Mahy

مقاله
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 63۱6مارگارت در دانشکدهٔ کتابداری نیوزیلند ولینگتون آموزش کتابداری دید
و سپس به عنوان کتابدار در خدمات کتابداری کریسچرچ در پتون مشغول به کار
شد و در سال  63۹6کارش را درمقام کتابدار کودک در کتابخانه عمومی
کانتربوری آغاز کرد .در طول این مدت روزها کار می کرد و شبها می نوشت .او
کار نویسندگی اش را با نوشتن داستانهایی در مجلة مدارس نیوزیلند آغاز کرد و
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مارگارت ماهی ( )Margaret Mahyنویسندهٔ برجستة آثار کودکان در
نیوزیلند ازجمله نویسندگانی است که کتابدار کودک نیز بوده است.
مارگارت ماهی در سال  6396میالدی در شهر فاکاتانی در نیوزیلند متولد شد و
در سال 2162در همین کشور درگذشت .او بزرگترین فرزند از میان پنج فرزند
خانواده بود .پدرش که کارگر پل سازی بود اغلب برای فرزندانش داستانهایی
پرماجرا می گفت که بعدها روی نوشتههای او تأثیر گذاشت .مادر مارگارت معلم
بود .مارگارت نخستین اثرش ،هری بد است را وقتی نوشت که هفت سالش بود .او
به دبیرستانی محلی رفت ،تحصیالت عالی خود را در کالج دانشگاهی اوکلند و
کالج دانشگاهی کانتربری گذراند و در سال  63۱۱فارغالتحصیل شد .در سال

مقاله

نخستین کتابش در سال  6363منتشر شد .از آن پس کتابهای کودک و
نوجوان متعددی نوشت که برای او جوایز ملی و بین المللی ارزنده ای ازجمله
مدال کارنگی و جایزهیهانس کریستین آندرسون را به ارمغان آورد.
کتابهایی که مارگارت ماهی برای کودکان نوشته  ،سرشار از ماجراهای جالب و
هیجان انگیز و زبانی غنی و طنزآمیز است .او در کار کتابداری اش نیز مبتکر و
پرجنب و جوش بود و هنگام کتابخوانی و قصه گویی برای کودکان خردسال
تغییر لباس می داد و داستان را با حالتی نمایشی تعریف می کرد .او دربارهی
تأثیر کار کتابداری بر کارنویسندگیاش می گوید«:کتابداری بدون شک مرا در
نویسندگیام کمک می کرد ،زیرا مرا بیشتر کتابخوان کرد و من همیشه به
کتابخوانی عالقهی بسیار داشتم .ازنظر من خواندن و نوشتن دو جنبهی مختلف
عملی خالقانه اند».
از این نویسنده کتاب سفرجادویی پنج خواهر ترجمهی پروین علیپور ،دخترماه
ترجمهی نیلوفرمهدیان ،دختری که درمهتاب خود را شست ترجمهی شهال
انتظاریان و بزرگ ترین نمایش خارج از زمین ترجمهی شاهده سعیدی منتشر
شده است.
منابع :سایتهای اینترنتی زیر
www.christchurchcitylibraries.com/margaretmahy
www.izquotes.com/author
www.wikipedia.org
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شاهده سعیدی
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مجموعهی بازی کنیم ،بسازیم ،بیاموزیم ،نویسنده :ماروین تالمن ،برگردان:شاهده
سعیدی ،تهران :انجمن ترویج علم ایران2931 ،
آموزش علوم نوین براساس تجربیات دست اول دانش آموزان و فعالیت های علمی
برنامه ریزی می شود و دانش آموزان در ضمن انجام دادن این فعالیتها که اغلب
به صورت گروهی و مشارکتی انجام می شوند ،درواقع دانش خود را "می سازند".
کتاب های درسی که با این رویکرد نوشته می شوند .نیز فقط به پیشنهاد و شرح
چند فعالیت محدود در هر فصل اکتفا می کنند و از معلمها و دانش آموزان می
خواهند خود فعالیت هایی را طراحی کنند .در بسیاری از کالسها و مدارس،
ممکن است معلمها و دانش آموزان توانایی طرح فعالیتها را نداشته و نیازمند
کمک و راهنمایی باشند .دراینجاست که مجموعه ای از فعالیت های علمی و
پژوهشی در هر زمینه ،مانند آنها که در مجموعهی بازی کنیم ،بسازیم ،بیاموزیم
آمده است ،به کار می آید.
این مجموعه که به علت گرانی کاغذ و هزینه های چاپ ،به صورت کاغذی
چاپ نشده و برای دانلود رایگان روی سایت انجمن ترویج علم به نشانی
 www.popscience.irقرارگرفته ،شامل هشت جلد است :آب وهوا ،ماده و
انرژی و ماشین های ساده ،نور و صوت ،گیاهان و جانوران ،زمین و بوم شناسی،
فضا ،الکتریسته و مغناطیس .در هرجلد فعالیت های گروهی و فردی به گونه ای
ارائه شده است که هم برای دانش آموزان ،هم برای معلمان و هم برای والدین
قابل استفاده باشد .در فصل پایانی هرکتاب ،راهنمایی برای معلمها آمده است که
شامل اطالعات علمی و منابع فارسی برای دسترسی به این اطالعات و مطالعهی
معلم و دانش آموزان است.
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به یاد دوست
با کمال تأسف با خبر شدیم یکی از اعضای خوب کتابخانهی روستای آبادان از توابع
شهرستان ایرانشهر ،از میان ما رفت .علعی دامنعی از اعضعای فععال کتابخانعه در ا عر
تصادف جانش را از دست داد .جایش در میان همهی دوستان و خانواده خالی اسعت.
همعهی همکعاران کانون توسععه این مصعیبت را به خانوادهی عععلی عزیعز تسععلیت
می گویند .ما هم در این غم بزرگ شریک هستیم .شرح این حاد ه را از زبعان خعانم
ملیحه دل پیشه ،کتابدار کتابخانه می خوانیم:

یک حادثه ناگهانی

به یاد دوست
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در یک روز که هوا خیلی گرم بود علی دامنی فرزند بیت اله که یکی از بچه هعای
مؤدب و کتابخوان بود و همیشه در تمام کارگاه هعا شعرکت داشعت و هعر روز بعه
کتابخانه می آمد و بیشترین کتاب ها را بعه امانعت معی بعرد ،همعراه پعدره بعه
ایرانشهر می رود .پدره با خواهش از او می خواهعد همعراه او بعرود و بعه او معی
گوید می خواهم برای عید رمضان برایت لباس بخرم و علی را همعراه خعود سعوار
موتور می کند و به طرف ایرانشهر حرکت می کند .در  5کیلومتری ایرانشعهر کعه
موتور در حال حرکت بود یعک ماشعین پعوو  505از طعرف زاهعدان  -خعاه بعه
ایرانشعهر با سعرعت به موتور برخعورد می کند و علی از معوتور پرت معی شعود و
به زمین می افتد و در همان جا جان می دهد و پدره هر دو پایش می شعکند و
به بیمارستان منتقل می شود و علی از دنیا رخت کنعد و بعرای همیشعه از جمع
بچه های کتابخانه رفت .تا یک هفته کتابخانعه و بچعه هعا در درد و سعوگ علعی
ناراحت بودند ،انگار کتابخانه تا چند روز سوگ علی را داشت .علی چند روز پیش
قبل از این حاد ه همراه خواهر کوچک تره به کتابخانه آمده بود و چند کتاب به
امانت برد و هنوز کتاب ها را نیاورده بود که این حاد ه ناگوار پیش آمعد .روحعش
شاد.
علی دامنی ،کالس پنجم ،فرزند :بیت اله که تنها فرزند پسر خانواده بود.
با معدل  00قبول شد .امسال در پایه ششم باید تحصیل می کرد.
عضو کوچک کتابخانه :علی دامنی ،از جم ما رفت
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کانون توسعه فرهنگی کودکان در آستانة سال تحصیلی برای ششصد نفر از دانش آموزان
دبستانی در روستاهای تحت پوشش کانون نوشت افزار تهیه و ارسال کرد .از دوستان زیر
که با کمک های نقدی و غیر نقدی خود در این امر ما را یاری کردند ،سپاسگزاریم.

مهندس هورا معتمد امینی
فرمهر منجزی
معراج عزتی
مهندس آرمین
خانم مکری نژاد

دکتر زهرا میرزایی
دکتر مستانه مهرتاش
دکتر وحیده حسینی
مهندس حسین امینی
خانم کاظمی

دکتر جعفراکبری
شکیبا مهرداد
پریا ملک نیا
دکتر لطیفی

از همیاران عزیزی که طبق تعهد کمک نقدی ساالنه به موقع مبلغ موور
تعهد خو را پر اخت کر ه اند ،سپاسگزاریم:

دکتر فروزان یزدانیان

سپاسگزاری

دکتر مستانه مهرتاش
دکتر سیروس ناعمی
دکتر زهرا وزیری
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اسامی آموزشیاران و افرا ی که کمک های نقدی و غیر نقدی کر ه اند:

خانواده شادروان رجب پوراصالنی
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باربارا معتمد امینی
سارا معتمد امینی
سیما علوی
سیروس علوی

سپاسگزاری

صدیقه موحد
فاطمه عبداله شیرازی
زهرا میرزایی
نرگس علیرضا
فریال انصاری
لی لی میراسکندری
تارا میراسکندری
نیکا قبادی
ساشا قبادی
میترا قبادی
دهقان محمدی
ایرج محمدی
زهره تهرانی
ملک تاج پوراصالنی
نازلی شهوق
مهدی بشیری
اعظم محبوبی
مارال رحیمی

شهره زبیری
مهین قاسمی
ناهید قاسمی
ساحره سعیدی
بهروز سعادت
فرج اله فرزانه فر
معراج عزتی
فریدون پوراصالنی
مهرک حائری
علی میرشریفی
المیرا آزادگان
محمود صرام
سهیال رضوی
سحر سیدی
لیال سیدی
لسلی منجزی
فروغ الزمان جمالی
نیلوفر اسکوئی
جعفر اکبری
لیلی پاک سیما
بیژن پاک سیما
کامران پاک سیما
مهین توفیقی

کامران منجزی
خانواده شادروان حسین منجزی
بهمن پوراصالنی
بهاره پوراصالنی
حشمت مطاع
مهسا صدیق
نسرین صدیق
خانواده شادروان خانم وزیری
فریده احسانی طباطبائی
مریم ساوجی
فخری زرقونی
خانم میر فخرایی
فریده روشنعلی
یوسف عربی
عباس رحیم صالحی
کامیار منجزی
پریوش وثوقی
الهام مؤمنی
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