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 دانایی، خالقیت، توانایی

 آموزش زبان مادریبرنامه 

 

 تیفعال ریدر کنار سا ،را فرا گرفت از جمله افغانستان جهانبیشتر کشورهای کرونا  روسیکه و 1399بهار سال  در

 نیپگاه از نخست آموزشی مجتمعاما  .شدبه طور کامل با رکود مواجه افغانستان  یآموزش های برنامه ،یاجتماع یها

گوگل  یافزارها نرمخود را به طور منظم، با استفاده از  یآموزش ی( برنامه ها1399حمل  3) یمیروز سال تعل

 تی( با موفق1399 اسد 31) نیتا ختم دوره قرنت . این برنامهآغاز کرد یحضور ریبه صورت غ ،کالس روم و تلیگرام

دانش آموزان این نهاد، ثبت این برنامه شدند  %80مطابق آمار ثبت شده مدیریت تدریسی پگاه، حدود  .ادامه یافت

 و از آن استفاده کردند.

 

 فعالیت آموزش زبان مادریپیشینه 

ماه قبل  نیپگاه از چند آموزشی مجتمعکه  ییها برنامهاز  یکی و غیر حضوری، نینالآآموزش  دهیا یدر راستا

 ریغ یبه کودکان مهاجر افغان در کشورها یمادر انکرده بود، آموزش زب یزیو برنامه ر یازسنجیآن ن یاجرا یبرا

در  یزبان مادر یریادگی یو چگونگ تیاهم یسرو ۲019پگاه در اکتبر سال  سهیل نهیزم نیزبان بود. در ا یفارس

در  میمق یمشخص شد که افغان ها یسرو نیا جیخارج از کشور را انجام داد. بر اساس نتا میمق یها افغان نیب

 یافراد از طرح راه انداز نی. ارندیبگ ادیخود را  یمند هستند فرزندان شان زبان مادرعالق اریسخارج از کشور ب

 .مبرم دانسته بودند ازیبرنامه را ن کی نیاستقبال کرده بودند و وجود چن یزبان مادر نیبرنامه آموزش انال

برنامه  نیپگاه اول آموزشی مجتمعها،  تیها و فعال یزیبرنامه ر نیو در ادامه ا سروی نیا یها افتهیبا توجه به  

محترم  یبا همکار ایاسترال میافغان مق نفر از کودکان 9 یبرا 1399در ماه ثور را  یزبان مادر یحضور ریآموزش غ

 کرد. یراه انداز ایدر استرال شیراندیفعال و خ یها تیاز شخص یکی ،وسیم یسیع ریانجن

ماه قوس، مجتمع آموزشی پگاه با همکاری محترم احمد ثمیر خردیار، یکی دیگر از شخصیت  ۲5تا  16به تاریخ 

استرالیا برگزار های اجتماعی مقیم استرالیا، برنامه تربیت معلم را با جمعی از آموزگاران افغان مقیم شهر ملبورن 

دقیقه برگزار شد، آموزگاران پگاه برخی از مهم ترین روش های آموزشی و نیز  90کرد. در این برنامه که در پنج 

 .ندروش تدریس جزوه های درسی پگاه را برای آموزگاران افغان مقیم استرالیا آموزش داد

ز آموزش زبان مادری پشتو و نیطرح دری، آموزش زبان مادری ای مجتمع آموزشی پگاه به تازگی در کنار اعض

 .آموزش علوم دینی را نیز روی آماده کرده و در دستور کار خود قرار داده است
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 :برنامه اهداف

 :است ریبرنامه موارد ز نیا یهدف ما از راه انداز نیتر مهم

 را در  یزبان مادر یریکنند و امکان فراگ یم یاز کشور زندگ که خارج یکودکان یبرا یآموزش زبان مادر

 .خود ندارند طیمح

 وجود دارد و پشتو یکه در زبان فارس ییپرورش افراد آگاه، توانمند و خالق با استفاده از متن ها. 

 که در داخل افغانستان سکونت دارند یمردمان یو رسوم زندگ اتیکودکان با فرهنگ، ادب نیآشنا کردن ا. 

 کنند و  یم یکه در داخل افغانستان زندگ یکودکان انیم یرهنگو تعامل ف یارتباط طیو شرا نهیزم جادیا

 د.از کشور قرار دارن رونیکه در ب یکودکان

 آموزش قرآن و مفاهیم، قواعد و دستور العمل های دینی با استفاده از منابع معتبر دینی 

 

 :برنامه یها یژگیو

 زمان ممکن نیدر کوتاه تر و متون دینی زبان یاددهیروش  نیو مناسب تر نیبهتر. 

 توانمند و باتجربه ،یمعلمان مسلک 

 برنامه یبازخورد در خارج از وقت رسم هیدانش آموزان و ارا یکارخانگ یبررس 

 فراتر از برنامه یلیو مواد تکم یآموزش یبسته ها هیته 

 ینامه در ختم هر مرحله درس قیدادن تصد. 

 

 هدف جامعه

 .ساله در نظر گرفته شده است ۲0تا  5 یگروه سن یبرنامه برا نیا

 

 آموزش زبان یدرس یدوره ها

 :شود یانجام م ریز بیدر سه مرحله به ترت زبان کامل برنامه دور

 زبان. هیاول یمهارت ها یریادگیآموزش الفبا و  مرحله نخست:

ساده را بخواند و به  یبتواند متن ها دیدوره دانش آموز با نیدر ختم ا. است یجلسه درس 50مرحله شامل  نیا

 .کند جادیخانواده و دوستان ارتباط ا یبا اعضا ییتداصورت اب
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 ردستو هیآموزش قواعد اولو  چهارگانه زبان یمهارت ها تیتقو مرحله دوم:

در  یشتریب یروزانه، داستان ها و متن ها یدور معلم در کنار مواد درس نیدر ا. جلسه است 60مرحله شامل  نیا

 .دیفزایب شیخو یمتن ها بر مهارت چهارگانه زبان نیبا خواندن ا یگذارد تا و یدانش آموز م اریاخت

 اتیسطح متوسط زبان را روان بخواند. تجرب یدرصد متن ها 70از  شتریبتواند ب دیدانش آموز با ،دوره نیختم ا در

 .مواجه نشود یبا مشکل جد گرانیارتباط با د جادیسازد و در ا کیدوستان شر گریخانواده و د یخود را با اعضا

 به خصوص نگارش. یزبان یمهارت ها تیزبان و تقو یآموزش قواعد سطح عال مرحله سوم:

گذارد،  یدانش آموز م اریکه معلم در اخت ییمرحله در کنار متن ها نیجلسه است. در ا 60شامل  زیمرحله ن نیا

که  یی راها تیکرده و فعال هیته گرید یها تیرا از کتاب ها و سا ییمعلم متن ها شنهادیمطابق پ زیخود ن یو

 شتریمهارت استدالل و نگارش دانش آموز ب یمرحله معلم رو نیدهد. در ا یکرده است، انجام م یمعلم معرف

و درست  حینوشتار به طور فص ایرا به صورت گفتار  شیاه دهیبتواند ا دیدوره دانش آموز با نیتمرکز دارد. در ختم ا

 .سطح باالتر زبان برخوردار باشد میمفاه افتیدر یبرا ییباال یاز توانمند دیبا نیکند. همچن انیب

 

 چگونگی برگزاری کالس های درسی

 یبار در هفته برگزار م کیو حد اقل  3که دانش آموز و مکتب دارد، حد اکثر  یطینظر به شرا یجلسات درس -

 د.شو

 یروز و ساعت برگزار . در هر روز درسی، دو جلسه به تعقیب هم برگزار می شود.استه قیدق ۴0 یهر جلسه درس -

 .شود یم میمکتب و دانش آموز تنظ طیکالس ها نظر به شرا

گروه  کیهر کالس  یشود. در کنار آن برا یبرگزار م پیزوم/ اسکا یبا استفاده از نرم افزارها جلسات درسی -

سازد و دانش  یم کیبا دانش آموزان شر قیخود را از آن طر یشود که معلمان مواد درس یساخته م گرامیتل

 .فرستند یمعلم م یانجام شده خود را برا یها تیکارها و فعال زیآموزان ن

 ریکند. مد ینفر را به عنوان رابط معرف کی دیبا یبهتر برنامه و نظارت درست تر از روند آن، هر ول شبردیپ یبرا -

و فعالیت را در مورد برنامه  ویو نظر  ردیگ یبرنامه، به طور مستمر با افراد رابط تماس م یساحو ندهینما ایمه برنا

 لیمیهم ا ایو  ییویدیتماس و ،یممکن به صورت حضور ط،یتماس بر حسب شرا نیشود. ا یم ایجودانش آموز 

 .باشد امیو پ

 ط،یشرا تی. بعد از تثبکند یم یابیارز را یومیزان توانمندی قبل از آنکه دانش آموز عضو کالس شود، معلم  -

و  تیفینسبت به ک یول کیکه  یکند. در صورت یم تکمیلو فرم مخصوص برنامه را  شده دانش آموز ثبت نام
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ثبت نام به عنوان مهمان در  نجلسه را بدو کیتواند  یندارد، دانش آموز م یکاف یکالس درس آگاه تیوضع

 .جلسه بدون ثبت نام در کالس اشتراک کند کیاز  شتریتواند ب ینم یدانش آموز چیکالس اشتراک کند. ه

شود و به  یم یو معرف هیبرنامه ته یاز سو یدرس یکالس ها ازیمورد ن یوهایدیو و یصوت یها لیمتن ها، فا -

 یول دیبه چاپ داشته باشد، با ازین یکه اوراق یشود. در صورت یدانش آموز گذاشته م اریصورت سافت در اخت

 د.دانش آموز آن را انجام ده

 

 فیس و ثبت نامشرایط 

تکمیل و ارسال دریافت،  صفحه آموزش آنالین زبانلینک داده شده در از می توانند فرم ثبت نام را  خانواده ها -

 کنند.

د خانواده ها میزان دراماین مبلغ نظر به واحد پولی هر کشور و است.  آمریکاییدالر  5 یهر جلسه درس سیف -

 است. تغییرقابل 

آن را به صورت ماهوار پرداخت  ایکامل دور را پرداخت کند و  سیدور ف یتواند در ابتدا یدانش آموز م یول -

مسوولیت جمع آوری و ارسال پول به عهده همکار ساحوی برنامه است. همکاران ساحوی هر شهر، با  .کند

 استفاده از راه های تماس برنامه معرفی می شوند.

 

 همکار ساحوی

مجتمع آموزشی پگاه، برای پیشبرد و مدیریت بهتر برنامه، در هر شهر یک همکار ساحوی می پذیرد. شرایط 

هر و کشور مطابق زمان اختصاص یافته، میزان کار و سطح توانمندی در قرارداد خاص وی پذیرش همکار در ش

 درج می گردد.
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