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ﻓﻘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از آن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻔﺼﻞ از ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻟﯿﺰ اِﺳﺘﺎﯾﻤﺮ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻤﯽاش در ﻣﺪرﺳﻪی ﺟﻨﻮآ )، (Genova
ﺷﻬﺮ وﺳﺘﺮوﯾﻞ ) (Westervilleدر اﯾﺎﻟﺖ اوﻫﺎﯾﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ
اِﺳﺘﺎﯾﻤﺮ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ،و  ۱۰۵داﻧﺶآﻣﻮز  ۱۱و  ۱۲ﺳﺎﻟﻪاش ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﺷﺎن و در ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از درس رﯾﺎﺿﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ در اﺟﺮای

ﭘﺮوژه ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

“

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای

ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ“.

آﻟﯿﺸﺎ س .داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ
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ﯾﮏ اﯾﺪهی ﺑﺰرگ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮآ در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﺑﺎرهی ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﺷﺎن ،در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و در دﻧﯿﺎ .ﻫﺪفﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨـﻨﺪ و روشﻫﺎی ﺧﯿـﺮﯾﻪی
ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا ﺑﺮای ﻓﻘﺮا را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻌﻨﺎدار ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ
دور ﻫﻤﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮردن ﭘﯿﺘﺰای
ِ

ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺟﻤﻊ
آوری ﻏﺬا در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰه و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﺑﭽﻪﻫﺎ درﺑﺎرهی رﺳﺎﻧﺪن
ﻏﺬا ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳـﺆال داﺷـﺘﻨﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪه در ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ۲۵
درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ آﻣﺎر ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ درﺑﺎرهی ﻣﺴـﺄﻟﻪی
ﻓﻘﺮ وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
اراﺋﻪ و ﺟﺸﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ

آﻣﺎدهﺳﺎزی

)ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺮاﺣﻞ(

اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺖ
)اﺟﺮای ﭘﺮوژه(

۲

آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره دﻧﯿﺎی اﻃﺮافﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎرهی »ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ« ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ در ﺷـﻬﺮ
وﺳﺘﺮوﯾﻞ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻠﯽ ﺳﺆال داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

آﻣﺎدﮔﯽ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﻬـﺎر داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪرﺳـﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺎز دارد،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدادم ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎی
ﮐﻼس ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮادهی  ۲۵درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻨﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﻼسﻫﺎ
ﯾﮏ »ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪی ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﺣﺎوی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
اﺻﻮل و اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮوژه و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن آن
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد؛ ﻣـﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤـﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ،اﺣﺘـﺮام ،ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل ،و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از
ﻗﻀﺎوت.
وﻗﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ درک
ﺑﻬـﺘﺮی از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻠﯽ
دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و درﺑﺎرهی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟـﻪﺑﻨﺪی ،اﺻـﻮل ﺑﺎﻧﮏداری،
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در
ﺟﻨﻮب اﯾﺎﻟﺖ اوﻫﺎﯾﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی وﺳﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﺮ و
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﻮشﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮری دارد ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و

ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

۳

ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دﯾﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﭼﻪﻗﺪر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و در ﮐﻼس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﻘﯿﻪی ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زوج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﻮس
اوﻫﺎﯾﻮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ زوج ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪه ﺑﻮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺷﺎی آن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﻞ و ﺧﺮج اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪﻗﺪر ﺳﺨﺖ
و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﻗﺪم اول ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ۶۰ .درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎنﮔﺮ درﺻﺪی از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد روﺑﻪرﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۳۰ .درﺻﺪ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان در ﮔﺮوه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ-ﺳﻄﺢ دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ آن ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎزهﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۱۰ .درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ-ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ داﻧﻪ ﭘﻒﻓﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ-ﺳﻄﺢ دو ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ داﻧﻪ اﺳﻤﺎرﺗﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ-ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻐﺬﯾﻪ و درآﻣﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درک ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدم ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آنﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﺮدم و ﺧـﻮراﮐﯽﻫﺎ را ﺑﯿﻦﺷﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم .درﺑﺎرهی
ﮐﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪادم و ﻣﻨﺘﻈﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎﻧﺪم.

۴

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎدهی ﮐﻤﮏﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ

“

اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﻏﺬا ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ،ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ

ﺑﺴﯿﺎر اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮد“.

ﮔﺮﻧﺖ اچ ،.داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ

داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ داﻧﻪ ﭘﻒﻓﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از دﯾﺪن اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻼت ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﺷﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮوع ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد
درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎﺳﺎتﺷﺎن؛ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی و ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺷﺎن درﺑﺎرهی آﻣﻮزش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی را در ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داده ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد دﺧﻞ و
ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺜﻞ
اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻤﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺧﺮج ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﭘﻮل آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﻐﺬی روزاﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪی ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﯽﺷﻮد.
داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﻐﺬی و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﮔﺮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط و ﻓﻘﺮ/ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.

۵

ﺣﯿﻦ ﮐﺎر روی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را در ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ »ﺑﺨﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﺗﻌﻤﯿﺮ آن  ۵۰۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد «.اﯾﻦ
درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دارد ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد و از ﭘﺲ ﻫﻤﻪی
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺗﺎزه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﻓﮑﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ آن را »ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎر روی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی درﺑﺎرهی ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ در ﻣﺤﻠﻪ و ﺷـﻬﺮﺷﺎن ،اﯾﺎﻟﺖﺷﺎن ،ﺳﺮاﺳﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﺎدﮔﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،داﻧﺶآﻣﻮزان روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان و اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر آنﻫﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻫﺒﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﺮ
و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
در روﻧﺪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ اداﻣﻪی ﮐﺎر ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ،راه ﻫﺎی
آﻣﻮزش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط  ...ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وﺳﺘﺮوﯾﻞ راه ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻏﺬارﺳـﺎﻧﯽ و دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻮد .ﺷـﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺷـﺪﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﻏﺬا در ﻣﺪرﺳـﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮآ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﯾﻤﺮ

۶

ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد:

۱

ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻃﺮافﺷﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲

آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و دﯾﮕﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻣﻮﻓﻖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۳

اﺟﺮا

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ درﮔﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۴

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ )ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ ،درک دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۵

اراﺋﻪ و ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و دﯾﮕﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ،ﺑﻪوﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﭘﺮوژهی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺗﻼشﻫﺎ و
دﺳﺖآوردﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ.

۶

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﯿﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،و
ﺑﺎزﺧﻮرد دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺟﺮا
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان درﺑﺎرهی ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری
ﺷـﺪه را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ از روش ﺳـﻨﺘﯽ و
رﻗﺎﺑﺖﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و اﻫﺪای ﻏﺬا ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داﺷﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻤـﻊآوری ﻏﺬا ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان ﺷـﻬﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻤﺎرش ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻏﺬاﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽﺗﺮ درﺑﺎرهی
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺰرگ
ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ درک ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﮐﻼس و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از
ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺮوژه ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و درﺑﺎرهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ“.
ﺑﺎﯾﺮون ال ،ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻼس ﻫﻔﺖ

۸

“

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ:

۱

ﻣﻌﻨﺎداری ﺧﺪﻣﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪﻃـﻮر ﻓﻌﺎل و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨـﺘﻪ در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ

دارﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧـﺪﻣﺖ ﯾﮏ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی/روش آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

۳

اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ

روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮوژه و ﻧﻘﺶ ﺗﮏﺗﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.

۴

ﺗﻨﻮع و درک ﺗﻔﺎوتﻫﺎ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ارزش ﺗﻨﻮع و اﺣﺘﺮام را در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۵

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن( ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ رأی و ﻧﻈﺮﺷﺎن را

ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢﺷﺎن را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۶

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

۷

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه و و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۸

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اﻫﺪاف و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺷﺪت ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺷﺎره دارد .م

اراﺋﻪ و ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﮑﺲﻫﺎ و
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن دوﺑﺎرهی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺮور ﮐﺮدﻧﺪ .اوج ﮐﺎر
آنﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺷﻤﺎرش ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻼﻗﯽ ﻫﻤﻪی ﺗﻼشﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪهی آنﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻏﺬارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎدی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺪمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ را ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻨﺠﺶ/ارزﯾﺎﺑﯽ
در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ،اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯽ و زﺑﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﯿﺎس و ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی درﺻﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﮔﺮافﻫﺎ ،اﻋﺪاد
ﺻﺤﯿﺢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﻬﺎرت آنﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی درﺻﺪ و درکﺷﺎن از اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺣﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری درﮔﯿﺮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ روﺷـﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻃﻮل ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی درس زﺑﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎهﺷﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﯾﺎدﮔﯿـﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش آنﻫﺎ ﻣﺸـﻬﻮد ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖ داﺷـﺘﻨﺪ در
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی
ﮐﻼﺳﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ
ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮیﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻢ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﺗﺎب دادﻧﺪ .ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرات رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﮐﺎﻣﻞ ،اﻋﺪاد
ﺻﺤﯿﺢ ،اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی و اﻋﺸﺎری؛ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرات ﻋﺪدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای
ﺣﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ؛ ﺧﻮاﻧﺪن،
درﺳﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪای ،ﺑﺎﻓﺖﻧﮕﺎر ) ، (histogramﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای و ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ؛ ﺣﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺿﺮب ،درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﻬﺮهی ﺳﺎده
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ذﻫﻨﯽ؛ و اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ.
ادﺑﯿﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ :ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت؛ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و اﻟﮕﻮ در آوردن از ﺳﺆالﻫﺎ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد؛ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت؛ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای؛ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ذﻫﻨﯽ؛ و اﺳﺘﻔﺎده از
واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ »اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ درد ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮرد؟« و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻢ ﭼﻪﻃﻮر
ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎ

زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن و دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﭙﺮﺳﻢ »اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد؟« و آنﻫﺎ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای

اﯾﻦ ﺳﺆال داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد! “

ﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﯾﻤﺮ
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“

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﭘﺮوژهی »ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن« از ﺳـﻮی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺴﺐ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ:

آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﻮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪی
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺠﺶﮔﺮاﻧﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﺳﻮاد ﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺎزﮔﺎری
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻬﺮهوری و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
راﻫﺒﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری ،و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ
ﮔﺮوه »ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ« ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و
ﺧﺪﻣﺖ »ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در
ﯾﮑﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ِ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از آن« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،و درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وام و ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن درﺑﺎرهی اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری )(ICT
ﺷﺎﮔﺮدان از ﻓﻦآوری )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ/ﻟﭗﺗﺎپ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ

ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮوﻧﺪ( .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﻏﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج »ﺧﺎﻧﻮاده« ﭼﻪﻗﺪر ﺧﺮج
دارد .از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ،وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ/آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

اﺛﺮﮔﺬاری :ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد زرﻧﮓ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
درسﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ادﺑﯿﺎت درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳـﺨﺖ درس رﯾﺎﺿﯽ ﺳـﺮ و ﮐﻠﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن در رﯾﺎﺿﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﺷـﺎی داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﺳـﺎﮐﺖ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻣﺖ
ﯾﮏ راﻫﺒﺮ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.

۱۳

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس رأی و ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺻﻼً دﻟﯿﻞ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﺳﺆالﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪ »۳۰

روز« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
در ﺷﻬﺮ ُﮐ ُﻠﻤﺒﻮس اﯾﺎﻟﺖ اوﻫﺎﯾﻮ ﺑﻮد .ﻣﻦ و داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ

ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن اﭘﯿﺰود و روز ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﮐﻼس ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اوﻫﺎﯾﻮ و ﺑﻌﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﭘﺲ آن ﻓﺮاﺗﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
رﻓﺘﯿﻢ و از درﯾﭽﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ ،اﯾﺎﻟﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ .آنﻫﺎ ﺣﯿﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻫﻢﻣﺪرﺳـﻪایﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ...ﻓﻀﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ً
ﻓﻮرا دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺶ
داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽﻣﺎن وارد و آن

را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻦ

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﯿﺶ از
ﭘﺮوژه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮوع آﺷﻨﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮد.

ﻣﺎ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﻤﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاکﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪوﺿﻮح اﻓﺮاد را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ“.

ﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﯾﻤﺮ
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“

ﺑﭽﻪﻫﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدیﻫﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی اﺛﺮ ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺗﺎزه ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪفﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا
در ﻣﺪرﺳﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی رﻗﺎﺑﺘﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و راهﮐﺎرﺷﺎن ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ را از »ﺗﻼش ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دورﻫﻤﯽ و ﭘﯿﺘﺰا« ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ و
ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻤﮏ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ

“

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﺎﻻ
ﯾﺎ ﺑﺎ اﻫـﺪای ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ .ﻫﯿـﭻوﻗﺖ ﻫﻢ

ﻧﻤﯽداﻧﯽ داری ﺑﻪ ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ“ .

ﻣَ ﺪی ﺗﯽ .داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ

ﻗﺪم ﺑﻌﺪی :دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ
ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب اﯾﻦ روش ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ روش دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ!
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم داد .ﭼﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ .ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮک ،ﻓﯿﻠﺴـﻮف و ﺳﺨﻦور اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻬﺪهام ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

۱۵

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻌﻠﻢ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ از آنﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﺪرﺳﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﺴﺎﺋﻞ را
ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر روی ﭘﺮوژهی
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﯿﺰی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﯿﮏ زدن ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان

رﯾﺎﺿﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ درکﺷﺎن از ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﺬت ﮐﺸﻒ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻫﺮ روزه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه درﺑﺎرهی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در درآﻣﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪﻧﺪ
و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬا را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و
درﺑﺎرهی آن ﺣﺮف زدﻧﺪ ،از اﺣﺴﺎسﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ آورد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﯿﺠﺎﻧﻢ ﺑﺮای آن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺗﺐ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﮐﻨـﺪ از ﭘﺮوژه و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺎن ﺣﺮف
ﻣﯽزدم .وﻗﺘﯽ در ﮐﻼس راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻫﯿﺠﺎن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻢ ،آن را ﺑﻪ دورهی ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﯿﺮﯾﻪی ﻏﺬا در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺮوژه را درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺧﯿﺮﯾﻪی ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮوژه را در ﻃﻮل ﺳﺎل اداﻣﻪ دﻫﻢ؛ ﭼﻮن ﻓﻘﺮ
و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.

۱۶

ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺤﮑﻢ از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی داﻧﺶآﻣﻮزان آورد،
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن داد در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮافﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮای

ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد“.

ﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﯾﻤﺮ

۱۷

“

ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
info@afroozscool.org

