گزارش شش ساله هنر خواندن و نوشتن در خدمت عدالت اجتماعی
مکان اجرای طرح

زمان اجرای طرح

 -1مرکس جمعیت دفاع ازکًدکان کار ي خیابان(تُران -پاسگاٌ وعمت آباد)

1388 - 94

 -2مرکس شُرک امید(تُران پارس) با مشارکت ،جمعیت دفاع ،صىديق تعايوی مسکه شُرک امید.

1389 - 94

 -3مرکس خاک سفید -با مشارکت جمعیت امام علی خاک سفید(تربیت مدرس).
 -4مرکس میدان آرشاوتیه  -پارکیىگ بیُقی .با مشارکت شُرداری مىطقٍَ ،مدالن کًدک.

1391
1391 -93

 -5مرکس زیبا شُر1ودامتگاٌ سازمان بُسیستی -با مشارکت جمعیت دفاع ،سازمان بُسیستی کشًر.

1391

 -6مرکس َفت جًب( جادٌ کرج -شُریار)

1391

 -7مرکس ملک.

1391 -92

 -8مرکس خاقاوی.

1392 -93

 -9مرکس کاشاوک  -با مشارکت جمعیت دفاع ،شُرداری مىطقٍ -اوجمه َمدالن کًدک.

1392 -93

 -11مرکس سٍ راٌ آذری.

1392

 -11مرکس امامسادٌ حسه.

1392

 -12مرکس آمًزش سبالن(تربیت مدرس).

1392 -93

 -13سعادت آباد  -با مشارکت جمعیت امام علی فرح زاد.

1392 -93

 -14مرکس َفت حًض وارمک.

1392 -93

 -14مرکس تلفه خاوٍ.
 -15مرکس تًاویر -بًستان وظامی گىجًی -با مشارکت جمعیت دفاع ،شُرداری مىطقٍ.

1393
1393 -94

 -16مرکس د شتیاری -با مشارکت جمعیت دفای ،ادارٌ آمًزش ي پريرش چابُار -ادارٌ آمًزش ي پريرش مىطقٍ دشتیاری،
اوجمه کمک بٍ تًسعٍ فضا َای آمًزشی (حامی)  ،اوجمه َمدالن کًدک.

1393 -94

 -17مرکس آمًزش کًدکان بازمىدٌ از تحصیل (میدان فالح)

1393 - 94

 -18مرکس آمًزش مادران بی سًاد (بُاران)

1393 -94

 -19مرکس مًلًی(کارگاٌ آمًزش مدرس) با مشارکت اوجمه حمایت از کًدکان کار.

1394

تحلیل يضعیت مىطقٍ اجرای طرح ي ...
هدف این طرح آموزش خواندن و نوشتن است  .این مشکل در بین تمام اقشار جامعه بخصوص
اقشار کم در آمد رواج بیشتری دارد .بنابر این پروژه در خدمت محرومترین و آسیب پذیر ترین اقشار
جامعه بوده است.
در این طرح بخش ویژه ای برای کودکان باالی شش سال که در چرخه آموزش رسمی کشور
جایی ندارند در نظر گرفته شده است.
از تعداد افرادی که تا کنون با این روش خواندن و نوشتن آموخته اند آماری در دست نیست .از
میان جزوهای آموزشی(سه کتاب) که از سوی جمعیت دفاع به چاپخانه های ابوریحان ،نشر لیزر و
انتشارات داریوش تا خرداد  493:سفارش داده شده است می توان به آمار نسبی دست یافت( 2890
جلد)
بیش از  800نفر از کسانی که با این روش خواندن و نوشتن را آموخته اند اکنون در مقاطع باال
تر(متوسطه -دبیرستان) مشغول تحصیل هستند : .نفراز سواد آموزان به دانشگاه راه یافته اند.
در تمام سالها پرداخت هزینه های مادی و معنوی پرژه ها به عهده جمعیت دفاع از کودکان کار
بوده است.
از میان نهادهای دولتی تنها داره آموزش و پرورش دشتیاری همکاری همدالنه با این پروژه نشان
داده است.
این روش برمبای توانایی های زبان پارسی ،بر اساس واژگان شنیداری و کاربردی کودکان هفت و ده
ساله ،طراحی و اجرا شده است .کودکان هفت ساله در مدت  <0جلسه و افراد بیش از ده سال در مدت
 90جاسه می توانند خواندن و نوشتن را بخوبی بیاموزند.

روش نوین هنر خواندن و نوشتن از یک سو بر اندوخته واژگان شناخته شده سواد آموز تکیه دارد
و از سوی دیگر به مشارکت عملی سواد آموز .هنگامی که تفکیک این دو در کالس درس امکان پذیر
نیست ،برای سواد آموز راهی جز آموختن گام به گام و مشارکت فعال باقی نمی ماند.
در تمام مناطق بخصوص مناطق محروم ،کتاب  ،نوشت افزار ،چاشت بین روز ،استراحت ،بینایی
سنجی و خدمات مددکاری از ملزومات آموزش است که در تمام پرژه ها انجام شده است.
پس از آغاز پرژه و مشاهده خروجی آن ،فعالین اجتماعی و خیرین اعالم آمادگی کرده و به جمع
مددکاران ،یاوران ،و گردانندگان پیوسته اند .نود در صد از مدرسین و مددکاران سه مرکز خاقانی ،امام
زاده حسن ،سه راه آذری را کارگرانی بودند که پیش از آن با این روش سواد دار شده بودند
به علت بی خبری متصدیان و برنامه ریزان فرهنگی کشور به توانایی های ذاتی زبان پارسی و
عدم بازتاب رسانه های جمعی از مشکل آموزش خواندن و نوشتن زبان پارسی ،این روش آموزشی نه
تنها در جهان بلکه در ایران نیز ناشناخته باقی مانده است.
در اجرای طرح آموزش خواندن و نوشتن هیچ حد و مرزی وجود ندارد .اثر بخشی آن در بین
تمام اقشار آزموده شده است .چنانچه نهاد های فرهنگی و آموزشی هزار معلم و هزار بیسواد بیش از
هفت سال (با ضریب هوشی بیش از هفتاد) را پانزده روز در اختیار این پروژه قرار دهند ،هزار باسواد
و هزار مدرسی که بتوانند این روش را به سایر معلمین آموزش دهند تحویل خواهند گرفت.
بر اساس اسناد منتشر شده در وکیپدیا در سال  43۹9پائلو فریره و همکارانش موفق شدند طی
; :روز به  900کارگر نیشکر برزیلی خواندن و نوشتن به زبان مادری (اسپانیایی) بیاموزند .در حالی
که دوره آموزش خواندن و نوشتن زبان پارسی پانزده روزه است و می توان با برنامه ریزی بدون
تحمیل هیچ گونه بودجه مضاعف بر گرده ملت و دولت در زمان بسیار کوتاهی ( 9 -8سال) پایان بی
سوادی را در ایران جشن گرفت .به امید آن روز.
علی صداقتی خیاط
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