
کودک نویسا
اندیشیدن به وقت نوشتن

پرورش مهارت های اندیشیدن از طريق نگارش

با اندیشیدن می درخشیم!
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درباره دوره

گواهی پایان دوره

سطح دوره: مقدماتی

تدريس مشارکتی 

تالش الزم: ٢ تا ٤ ساعت در هفته

است.  اندیشیدن  کارگاه  نوشتن 
همه  می توانند  نوشتن  با  کودکان 
تخیل،  قبیل  از  فکری  فعالیت های 
جمع  اولویت بندی،  سازماندهی، 
بندی را تمرين کنند. همچنین در بيان 
خود،  هیجانات  و  احساسات  افکار، 

ورزيده تر شوند.

طول دوره: ١٠ هفته



کالفگی  یادآوری  و  تحصیل  دوران  خاطرات  مرور 
دانش آموز و دبير در کالس های انشا، گاه خنده و 
چهرۀ  بر  را  ورچیده  لب های  هم چنان  و  هنوز  گاه 
بيش ترمان می نشاند. از زمان هایی که نمی دانستیم 
که  زمان هایی  تا  کنیم  آغاز  را  نوشته مان  چگونه 
و  ایده  گسترش دادن  چگونگی  از  وامی ماندیم 
متنمان. در آخر هم کافی بود نگاه معنادار و حیرت
همه  این  بگوید  می خواهد  که  ببینیم  را  دبير   زدۀ 
آسمان و ريسمان چه ربطی به موضوع انشا داشت 
دست  نویسندگی  خیال  و  نوشتن  تمرين  از  تا 
بکشیم و گوش بسپاريم به قهقهۀ هم کالسی هایی 
که در تمام مدت به جای گوش دادن به انشایمان 
نکند!  صدایشان  دبير  که  بود  آشوبی  دلشان  در 
همین انگاره می نشیند بر شکاف ها و تعارض های 
فکری مان زمانی که در محیط کار متوجه می شویم 
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را به درستی به همکار منتقل نکرده ایم و نامه ها  درخواست 
رفت وبرگشت  گیج  و  می خورند  رونوشت  دیگری  پس از  یکی 
پر  شفاهی مان  تاريخ  می بينیم  بنگريم  که  ژرف تر  می شوند! 
در  یا  همه  متناقض.  حتا  گاه  و  بی شمار  روایت های  از  است 
نبود متن مکتوب یا در کاستی های مهارت های اندیشگانی. 
تا گام ما با دیدن چنین واقعیت هایی همراهتان می شویم 
از  را  اندیشیدن  مشق  آموزش  ابتدایی  سال های  از  و   به گام 
مسیر نگاشتن پی بگیريم؛ با این امید که کودکان کم تری در 
زنگ انشا، ذهن و قلمشان آشفته حال شود و بتوانند طعم 
مزه  خویش  یکدست  و  شفاف  اندیشۀ  با  را  نوشتن  خوش 

کنند.

اشاره
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تا به حال به ارتباط بين زبان و تفکر اندیشیده اید؟  آیا می توانید 
دهید؟  پرورش  خود  ذهن  در  را  فکری  زبان،  از  استفاده  بدون 
با  است!  وابسته  اندیشه    ورزی  به  زبان  و   زبان  به  اندیشه ورزی 
در  چندجانبه نگری  اهمیت  و  تنگاتنگ  رابطۀ  این  درنظرگرفتن 
تقویت مهارت ها، برآن شدیم تا هم پيمانی اندیشیدن و نگارش( 
تجربۀ  به  روایت محور  دوره ای  در   را   تولیدی)  زبان  عالی  وجه 

کودکان بگذاريم.

خاستگاه و چشم انداز



و  کم شناخته  جزيره ای  به  است  قرار  دوره  این  در 
خیالی سفر کنیم. در آغاز این سفر، دانش آموزان با 
آمادۀ  را  قاف  جزيرۀ  «آیا  می شوند:  روبرو  پرسشی 
ویژگی های  و  شرایط  با  گردشگرانی  پذیرش 
ارائۀ  آن ها،  ماموريت  خیر؟»  یا  می دانید  گوناگون 
مسئوالن  به  مکتوب  و  مستدل  مستند،  گزارشی 
به  توجه  با  گزارش،  این  طی  در  که  است،  جزيره 
آنچه در سفر تجربه کرده اند، به این پرسش پاسخ 

خواهند داد.
نیستند،  جزيره  این  مسافران  تنها  دانش آموزان 
یک بندباز نیز در هر ایستگاه همراه دانش آموزان 
است،  او در تالش است تا تعادل خودش بر بند را 
با  استعاری،  پيوندی  در  او  بندبازی  کند.  حفظ 
با  دانش آموزان  دارد.  دانش آموزان  بندنویسی 
کشف این ارتباط، آهسته آهسته با ویژگی های یک 
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بند ساختاريافته آشنا می شوند و می توانند این ویژگی ها 
را در نوشته های خود به کارگیرند.

دانش یافته های  و  آموخته ها  به  بخشی  استحکام  برای 
 آموزان، برای این دوره نیز تمرين هایی در نظر گرفته شده 

است. این تمرين ها سه گونه اند:
 ١) تمرين های آموزشی مهارتی و تمرين های هم اندیشی و 

گفت وگویی در کالس؛
 ٢) تمرين بازنگری اصالحی بر متن واحد؛

 ٣) تمرين گزارش نویسی پس از پایان هر جلسه

دوره در یک نگاه
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مهارت های نگارشـــی چگونه  

در قرابـــت بـــا مهارت هـــای 

شناختی قرار می گیرند؟
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١.  آزادنویسی و آغازگری

٢.  طوفان فکری و انعطاف پذیری شناختی

٣.  رسم نمودار درختی و سازمان بندی

٤.   نوشتن جملۀ ایده و حافظۀ  کاری 

٥.  جمع بندی و  بازبینی

٦.  نوشتن جمالت پشتیبان  و  برنامه ريزی
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ویژگی های تمایزبخش این دوره



آكادمیک،  پژوهش  یک  همانند  دوره،  این  طراحی  برای 
پيشینۀ آموزش مهارت های نگارش در ایران و جهان را بررسی 
کرده ایم. طراحان، منابع گوناگونی را جمع خوانی کرده اند و 
مناسب  رویکردی  به  بخش،  هر  کارشناس  نظر  اعالم  پس از 

برای مخاطب ویژۀ این دوره رسیده اند.

علوم  از  متخصصانی  ترکیب  با  دوره  طراحان 
شناختی، فلسفه و تفکر انتقادی، فلسفۀ آموزش، 
کارشناسی ادبيات کودک و نوجوان و تسهیل گری 
گفت وگو،  و  هم اندیشی  با  کودکان،  برای  فلسفه 
مشق اندیشیدن از راه نوشتن را پيش برده اند؛ آن
 ها در عین کار گروهی، فضای استقالل و اکتشاف 

شخصی کودکان را در نظر گرفته اند.

١.  تدريس مشارکتی:
برای  فلسفه  رویکرد  روش های  و  اهداف  از  دوره،  این  در 
کودکان بهره برده شده است تا هم اندیشی و یادگیری درون
 گروهی برای کودکان میسر شود، به عالوه کودکان می توانند 
اندیشه پيدایش  بر  گفت وگو   اثربخشی  عینی  صورت  به 
 هایشان را مشاهده کنند؛ پس این دوره «گفت وگومحور» و 

«پيدایشی» است.

٢.  سبک ترکیبی با فلسفه برای کودکان:

٣.  پشتوانۀ نظری: 

۸



برای  پيش نیاز  پژوهش های  و  مطالعات  دل  از 
حوزۀ  سه  در  پایه  مهارت های  دوره،  طراحی 
نگارشی، تفکر انتقادی و شناختی با یکدیگر ترکیب 
شد و به شکل جدول کل نگر، در سراسر کار طراحی 

دوره، راهنمای طراحان قرار گرفت.

این دوره با سفری خیالی همراه است که کودکان 
بتوانند هم متناسب با مهارت های درحال یادگیری 
دورۀ  درخور  هیجاناتی  با  هم  و  جلسه  هر 
رشدشان، بندنویسی تمرين کنند. سفر به جزيره، 
مأموريت و مسئولیتی را به کودکان می دهد که در 
به خوبی  را  نگاشتن  اهمیت  انجامش  حین 
و  زنند  رقم  خود  را  سفرشان  داستان  دريابند، 

یادگیری شان بازيگوشانه محقق شود.

نوشتن  و  نوشتن  نوشتن،  بستر  بر  دوره  این  اثربخشی 
متنوع  تمرين های  پایه،  این  بر  کرد.  خواهد  جلوه  پيوسته 
شده  گرفته  نظر  در  برون کالسی  و  درون  گروهی  و  فردی 
است. ضمن این که تمرينی که در این جا با عنوان پيش نیاز 
مطرح شده است، تا انتهای دوره با ما خواهد بود تا هر بار 
شود.  بازنویسی  و  بازبینی  نوآموخته  مهارت های  مبنای  بر 
کودکان در این دوره فرصت و فضایی در اختیار دارند تا به 
آفرينش اثری ماندگار و گروهی بپردازند که با آغاز دوره در 

جريان آن قرار خواهند گرفت.

٤.  استخراج بوم مهارت های ترکیبی 
نگارشی، تفکری و شناختی:

٥.  روایت محوربودن:

٦.  تمرين های فردی و گروهی و پيوسته: 
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بندبازی تان  برای  را  خود  بند  می خواهید  شما 
جذاب ترين  و/یا  مهم ترين  به  کنید.  انتخاب 
کلیدی  پرسش  یک  شکل  به  خود  دغدغۀ 
کردید،  انتخاب  که  را  موضوعتان  بياندیشید. 
کلمه ای   ٢٥٠ پاراگراف  یک  قالب  در  کنید  تالش 
دقت  واژگان  محدودیت  (به  بنویسید.  درباره اش 

کنید).

دانش یافته های  و  آموخته ها  به  بخشی  استحکام  برای 
گرفته شده  نظر  در  تمرين هایی  نیز  دوره  این  برای   آموزان، 
آموزشی  تمرين های   (١ گونه اند:  سه  تمرين ها  این  است. 
مهارتی و تمرين های هم اندیشی و گفت وگویی در کالس؛ ٢) 
گزارش تمرين   (٣ واحد؛  متن  بر  اصالحی  بازنگری  تمرين 

 نویسی پس از پایان هر جلسه

پيش نیاز (خطاب به دانش آموز)
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