به نام خ ا

موسسه روشنای طلوع مهر
معرفی برنامهی پیشدبستانی طلوع
مقدمه
مؤسسه »روشنای طلوع مهر«  -یا به طور مختصر» ،طلوع« ،موسسهای است که از پاییز  5931باا دا
ارائهی آموزش دای رایگان و باکیفیت برای ساکنان شهرک سع ی شیراز ایجاد ش ه است .شهرک ساعا ی،
یکی از محالت حاشیهنشین شهر شیراز محسوب میشود ،که با بیش از  07دزار نفر جمعیت ،افراد بسیااری
از طبقهی محروم را در خود جا داده است.
آموزشدای مؤسسه ،در حوزهی آموزش مهارتدای زن گی ،ترویج کتابخوانی ،سوادآموزی ،و آموزش به اشت

بچههادراردو


است.

یآموزشپیشدبستانی


برنامه
یکی از برنامهدای »طلوع« ،برگزاری دورهی پیشدبستانی برای کودکان  1تا  6سالهی منطقه است
که به خاطر فقر خانواده از شرکت در دورهی پیشدبستانی محروم دستن  .دورهی جاری ،از آباان
ماه  30شروع ش ه و به امی خ ا تا تیر ماه  39ادامه خواد داشت.

در این دوره  15کودک شرکت دارن  .این کودکان  9روز در دفته ،در روز به م ت  4سااتات در
موسسه حضور دارن و توسط  4مربی در کالسهای  59نفره آموزش میبینن .

یآموزشپیشدبستانی


اهمیتبرنامه
دورهی پیش دبستانی در ایران خصوصی است ،و حتی مراکزی که از کیفیت آموزشای مانااسابای
برخوردار نیستن  ،دزینهی نسبتاً زیادی را از خانوادهدا طلب می کنن  .از سوی دیگر ،ایان دوره در
ایران اجباری نیست ،بنابراین بسیاری از کودکان خانوادهدای محروم اصالً این دوره را نمیگذراننا

فعالیتبچههادرکالس


و

مستقیماً در کالس اول ابت ایی شرکت میکنن .
اما محرومیت از آموزش در این دوره ،می توان تواقب سنگینی را برای کودک ،باه ویا ه کاودک یا
خانواده ی محروم داشته باش  .چنین کودکی ،احتما ًال در کالس درسی قرار میگیرد که معلم انتظار دارد
دانشآموزان از مهارتدای ابت ایی ،دمچون در دست گرفتن قلم ،اجازه گرفتن ،یا شناخت شکلدای ساده
برخوردار باشن  .این انتظار معلم ،بر این اساس است که بیشتر دانشآموزان دورهی پیاش دبساتاانای را
گذران ه ان  .به این ترتیب ،کودک از دمان مراحل ابت ایی ،از مهارت دای بسیار کمتری در ماقاایساه باا
دم کالسانش برخوردار است .در مناطق محروم ،معلم اغلب فرصتی برای رسی گی به چنین دانش آماوزی
ن ارد و دانشآموز تا م تدا از سطح متوسط کالس تقب می مان  .این مشکل ممکان اسات حاتای در
سالدای تحصیلی آین هی دانشآموز نیز اثرگذار باش .
ی


دورهی پیشدبستانی باکیفیت ،از چن نظر دیگر نیز حائز ادمیت است:
بسیاری از کودکان در خانوادهدای محروم از حیث مهارتدای زبانی ضعیف دستن  ،یا زبان آنها با زبان
رایج جامعه فاصله دارد .ی

دورهی پیشدبستانی خوب میتوان مهارت دای گفتااری و شانایا اری

بچههادرکالساکتشاف،رنگینکمانتشکیل

شدهرویدیواررادنبالمیکنند.

کودک را تقویت کن  ،و دمینطور فاصله ای که بین زبان کودک و زبانی که در آیانا ه در
ت ریس به کار میرود را کادش دد .
این موضوع به وی ه وقتی حائز ادمیت می شود که ب انیم بسیاری از کودکان ساکن مناطاق
حاشیهنشین ،از شهردایی مهاجرت کردهان که گویشدای متفاوتی دارن  .دمین طاور در
بعضی از مناطق حاشیهنشین ،از جمله در محل فعالیت ما (شهرک سع ی شیراز) ،مهاجران
افغانستانی نیز وجود دارن .


مشکالتی که برای ی

کودک محروم در ارتباط برقرار کردن با معلم و فرآین ت ریس باه

وجود می آی  ،به سادگی ممکن است تزت نفس کودک را در سال اول تحصیل تاخاریاب
کن  .شای بتوان گفت که این ب ترین اتفاقی است که از ن اشتن آموزش مناسب در دوران
پیش از دبستان نشأت میگیرد.

کالسهنر

کمبود تزت نفس ،بر تمام ابعاد زن گی کودک اثر می گذارد :کودک در فرآین تحاصایال باا
مشکل مواجه میشود ،در ارتباط با دیگران و دوستیابی راحت نخواد بود ،در مقابل انواع آسیبدای اجتماتی و جرائم آسیبپذیرتر میشود و . ...


ی

فضاای

برنامهی پیشدبستانی ،فرصتی برای تعامل و دمکاری با دمساالن در یا

امن را به وجود میآورد و تجربهای از زیستن با دیگران را به کودک میدد که میتوان
پشتوانهی مهمی برای آین هی او باش .


بسیاری از اختالالت یادگیری ،در چه زودتر تشخیص داده شون  ،بهتر درمان میشونا .
بیبهره مان ن از دورهی آموزش پیشدبستانی ،به این معنی است که اگر کودک چنیان
اختاللی داشته باش  ،تشخیص آن با تأخیر صورت میگیرد .درمان ی

اختالل یادگیری

پیشرفته ،نه تنها مشکلتر ،که پردزینهتر نیز دست؛ بنابراین خاناواده داای ماحاروم

راحتتر از درمان آن صر نظر میکنن .


شرکت کودک در ی

برنامهی پیش دبستانی بلن م ت ،فرصت تعامل با وال ین (به ویا ه

بازدیدازنجاری

مادر) کودک را فرادم میکن  .از این تعامل می توان برای باال بردن سطح آگادی ماادران
استفاده کرد .این امر میتوان تأثیری بلن م ت در خانوادهدا داشته باش .

هایبرنامهآموزشپیشدبستانیطلوع


ویژگی
آموزشدای ما ،در قالب چن ساتت کالسی صورت میپذیرد:


ساعتاکتشاف  :بچه دا با استفاده از ابزاردایی که در اختیار دارناا

و بااا

رادنمایی مربی آزمایشدای ساده انجام میددن و از طریق تجربه با مفادیم ریاضی

و تلوم آشنا میشون .


ساعتنمایشخالقوبازیهایوانمودی  :بچه دا نقش دایی را بااه تااهاا ه
می گیرن  ،و با استفاده از وسایلی ساده و به کار ان اختن تخیل خود ،اجرای نمایاش
میکنن .



ساعتهنر  :با استفاده از وسایلی ساده ،بچه دا آثار دنری خلق میکنن .



ساعتموسیقی  :بچه دا در این ساتت با ریتم و مفادیم ابت ایی موسیااقاای
آشنا میشون .



ساعتکتابخانه :کتاب ار مؤس سه در دفته با ی

کوله پ شتی پر از کتاااب بااه

مرکز پیشدبستانی میرود و بچهدا میتوانن کتابهای انتخابیشان را امانت بگیرن  .در

ساعتنمایش

این ساتت ،کتاب ار بچهدا را با کتابدا آشنا میکن  .برنامه قصهگویی نیز مربوط به دمین ساتت است.


ساعتبازیهایفکریوحرکتی  :بچه دا با دم یگر بازی می کنن و در حین بازی ،تف کر و دم کاری را می آموزن .


تالش ما این است که در تمام فعالیتدا از وسایل کم آموزشی ،فیلم ،تکس و کتاب استفادهی فراوان داشته باشیم.
برنامه ی بازدی یا اردو نیز دارن  .این اردو ممکن است ی

در از چن دفته ،بچهدا ی

باش  .به تنوان مثال ،در دورهی سال گذشتهی ما ،بچهدا از مرکز آتشنشانی ،ی

اردو در طبیعت با برنامهدای تفریحی و آموزشی ،یا ی

بازدی با د

آموزشی

نجاری ،گلخانه ،و محل اسکان تشایر بازدی کردن .

برای مادران دانشآموزان نیز کارگاهدایی با موضوتات تربیتی و به اشت و سالمت برگزار میشود.

یپیشدبستانی


یبرنامه

هزینه
این برنامه ،تا کنون از طریق کم دای مردمی پیش رفته است و برای ادامه ی آن احتیاج به حمایت بیشتری داریم .آموزش در دانشآموز ،به طور متوسط ،ماادااناه
 517دزار تومان دزینه دارد.
ما برای این برنامه در پی جذب حامیان ثابت دستیم .حامیان در مبلغی که مایل دستن را اتالم میکنن و در ماه آن مبلغ را پرداخت مینماین .
دزینهدای این برنامه شامل موارد زیر میشود:

 پرداخت دستمزد کادر آموزشی
 تهیه جزوات و وسایل کم آموزشی
 تغذیه
 برگزاری بازدی دا

فعالیتباگلرس

مؤسسهی روشنای طلوع مهر
آدرس :شیراز ،شهرک سع ی ،بلوار نیستان ،روبروی کوچه 55
تلفن73901517553 - 70590997606 :
roshanayetoloo.ir
t.me/roshanayetoloo
instagram.com/roshanayetoloo

ساعتکتابخانه

