عنوان پروپوزال " :گردآوری و طبقه بندی منابع آموزش مهارت های زندگی برای کودکان خیابانی"
تعریف مسئله :کار کودکان در خیابان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان ،مشکلی جدی به شمار می رود .منظور از کار
کودک فعالیت هایی است که با سالمت جسمی ،روانی و اخالقی کودک مغایرت داشته یا مانع از آموزش و تحصیل وی گردد .کار
پیامدهای جدی برای رشد و سالمت کودکان داشته و مانع از دسترسی آنها به منابع و امکانات کافی برای کسب توانایی ها و مهارت های
مورد نیاز در یک زندگی مطلوب می گردند .در ایران نیز بر اساس پاره ای گزارش های رسمی و فعالیت های سازمان های مرتبط و نتایج
مطالعات انجام شده ،کار کودکان در خیابان پدیده ای در حال رشد و نیازمند مداخالت جدی است و سازمان های مرتبط دولتی مانند
سازمان بهزیستی و موسسات غیر دولتی متعددی به کودکان خیابانی شهر تهران خدمات آموزشی و درمانی متفاوتی ارائه می دهند .بر
اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی یکی از برنامه های در اولویت برای کودکان خیابانی ،آموزش مهارت های زندگی به کودکان با
تمرکز بر ارتباط غیر خشونت آمیز و مهارت های مراقبت از خود است ،اما محتوای آموزشی مشخصی برای ارائه آموزش های مهارت
زندگی در دسترس نمی باشد.
اهداف مورد انتظار مطالعه:
 oگردآوری ،طبقه بندی و تحلیل مطالعات و گزارش های بین المللی و ایرانی حاوی مدل ها و روش های آموزش مهارت های
زندگی برای کودکان خیابانی در ایران و جهان
پیامدهای مورد انتظار مطالعه:
 oتهیه ی مجموعه ای از مفاهیم و دیدگاه های مرتبط با مهارت های زندگی برای کودکان خیابانی
 oدسترسی به مجموعه ای طبقه بندی شده از مدل ها و روش های آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان خیابانی به منظور
استفاده محققین و سازمان های اجرایی مرتبط با کودکان خیابانی
 oجمع بندی و تحلیل غیرآماری مدل ها و روش های آموزشی
مواد و روش ها:
روش مطالعه مروری و از طریق جمع آوری کتب ،گزارش مطالعات و مقاالت مرتبط با آموزش مهارت های زندگی برای کودکان
خیابانی و استخراج ،طبقه بندی و جمع بندی اطالعات خواهد بود .محل جستجوی مطالعات بانک های اطالعاتی الکترونیکی مرتبط
ایرانی و غیر ایرانی است.
زمان بندی مطالعه:
مدت مطالعه  3تا  6ماه خواهد بود.
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