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فقر در خانه و بیرون از آن

 این مقاله، گزارشی مفصل از یک پروژه ی مشارکت اجتماعی است که خانم

 لیز ِاستایمر و دانش آموزان کالس هفتمی اش در مدرسه ی جنوآ                     ،

 شهر وسترویل                     در ایالت اوهایوی آمریکا اجرا کردند. خانم

 ِاستایمر  معلم ریاضی است، و ۱۰۵ دانش آموز ۱۱ و ۱۲ ساله اش قصد داشتند

 برای آگاهی بخشی درباره ی مسأله ی گرسنگی در شهرشان و در جهان، کاری

 انجام دهند. در این پروژه بخش هایی از درس ریاضی، ادبیات و بهداشت و

 سالمت پوشش داده شد و چند نهاد اجتماعی خارج از مدرسه هم در اجرای

.پروژه به دانش آموزان کمک کردند

کند. ایجاد  دیگری  برای  بزرگی  تغییر  می تواند  من،  کوچک  کار   یک 
 دانستن این موضوع باعث شد احساس کنم من هم می توانم برای

بهبود زندگی دیگران کاری انجام دهم

 آلیشا س. دانش آموز کالس هفتم مدرسه

“

“

.
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به تحقیق ریاضی شروع کردند  راهنمایی جنوآ در کالس   دانش آموزان کالس هفتم مدرسه 

 درباره ی فقر و گرسنگی در شهرشان، در کشور آمریکا و در دنیا. هدف شان این بود که دیگر

دانش آموزان و همین طـور شـهروندان را از یافته هایشـان باخبر کنـند و روش های خیـریه ی

معمول جمع آوری غذا برای فقرا را به یک تجربه ی معنادار یادگیری از راه خدمت تبدیل کنند.

 برنامه ی خیریه ی جمع آوری غذا برای فقرا چند سال است در مدرسه ی ما به صورت رقابتی

 برگزار می شود. جایزه ی بچه هایی که در این برنامه شرکت می کنند، خوردن پیتزای دوِر همی

 یا جایزه هایی دیگری شبیه به این است. وقتی اطالعات مربوط به برگزاری این برنامه ی خیریه

در سال ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ منتشر شد، نظر دانش آموزانم به این جلب شد که برنامه ی خیریه ی جمع

  آوری غذا در مدرسه ی ما بیش از هر چیز بر جایزه و رقابت تمرکز دارد. بچه ها درباره ی رساندن

 غذا به افراد نیازمند سـؤال داشـتند؛ اینکه خوراکی های جمع آوری شـده در مدرسـه به کجا

 می روند و به دست چه کسانی می رسند. در گفت وگوهای کالسی به این اشاره کردم که ۲۵

دارند. نیاز  محلی  خیریه های  غذایی  کمک های  به  خودمان  مدرسه ی  دانش آموزان   درصد 

دانش آموزان که از شنیدن این آمار غافلگیر شده بودند، می خواستند بیشـتر درباره ی مسـأله ی

فقر وگرسنگی بدانند.

تحقیق

 برنامه ریزی و
آماده سازی

ارائه ی خدمت
(اجرای پروژه)

بازاندیشی
(بازنگری در مراحل)

 ارائه  و جشن
پایان کار

یک ایده ی بزرگ

تحقیقات

۲



 آن ها می خواستند اطالعات بیشتری درباره دنیای اطراف شان به دست آورند. همین جا بود که

مطمئن شـدند می خواهند درباره ی «گرسنگی در خانه» کار کنند؛ گرسـنگی همین جا در شـهر

وسترویل. بچه ها کلی سؤال داشتند و باید جواب آن ها را پیدا می کردیم.

آمادگی و زمینه سازی

دارد، نیاز  کمک تغذیه  به  یکی  مدرسـه  در  دانش آموز  چهـار  هر  از  این که  گرفتن  نظر  در   با 

 احتمال می دادم موضوع حساس و حتی مناقشه برانگیز باشد و موجب اختالف میان بچه های

کالس شود. در واقع خانواده ی ۲۵ درصد از دانش آموزان من کمک های غذایی خیریه دریافت

می کردند و باقی دانش آموزان از خانواده های طبقه ی متوسط مرفه تر بودند. 

 برای جلوگیری از تنش و اطمینان از ایجاد محیطی مثبت و حمایت گر، هر کدام از کالس ها

 یک «پیمان نامه ی صلح و دوستی» نوشتند. این در واقع توافق نامه ای بود حاوی فهرستی از

بردن آن از پروژه و پیش  برای مراقبت  از نظر دانش آموزان  ایده ها و مقرراتی که   اصول و 

حیاتی بود؛ مـواردی مانند محـرمانه ماندن اطالعات، احتـرام، گوش دادن فعال، و پرهیـز از

قضاوت.

 وقتی تهیه ی توافق نامه تمام شد، شروع کردیم به مطالعه و تحقیق درباره ی سواد مالی تا درک

 بهـتری از چالش های خانواده ها در تأمین هزینه هایشان داشـته باشـیم. از یک بانک محلی

 دعوت کردیم به مدرسـه بیایند و درباره ی مفاهیم مالی مانند بودجـه بندی، اصـول بانک داری،

حساب های اعتباری و نوشتن چک به بچه ها آموزش دهند.

 مرحله ی بعد تماشای یک فیلم مستند یک ساعته بود تا دانش آموزان با مسأله ی گرسنگی در

 جنوب ایالت اوهایو بیشتر آشنا شوند. آن ها از مشاهده ی وسعت موضوع و این که فقر و

گرسنگی درست کنار گوش شان چنین حضوری دارد، غافلگیر شده بودند و دقیقًا همین بود که

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

۳



با کردن  زندگی  دیده  تلویزیونی  برنامه ی  در یک  که  کرد  اشاره  این  به  دانش آموزان  از   یکی 

 حداقل دستمزد چه قدر دشوار است. یک کپی از این برنامه را پیدا کردم و در کالس همراه با

بقیه ی شاگردان تماشا کردیم. این برنامه مستندی از زندگی یک زوج بود که به شهر کولومبوس

اوهایو آمده بودند تا ببینند می شود یک ماه با حداقل دستمزد زندگی کرد یا نه.

 در این برنامه درباره ی مشـکالت پیش روی این زوج صـحبت شـده بود و دانش آموزان با

تماشای آن دریافتند که دخل و خرج افراد که با حداقل دستمزد زندگی می کنند چه قدر سخت

و چالش برانگیز است.

دانش آموزان برای درک بهتر مسأله ی گرسنگی در مقیاس جهانی، در یک برنامه ی شبیه سازی

  شده شرکت کردند. آن ها در قدم اول به سه گروه تقسیم شدند. ۶۰ درصد به عضویت گروه

 کشورهای در حال توسعه درآمدند تا نشان گر درصدی از جمعیت دنیا باشند که در کشورهایی

گروه در  شاگردان  از  دیگر  درصد   ۳۰ می کنند.  زندگی  محدود  منابع  و  روبه رشد  اقتصاد   با 

 کشورهای توسعه یافته-سطح دو قرار گرفتند که نمایش گر آن بخش از جمعیت جهان بود که

 در کشورهای تازه صنعتی شده زندگی می کنند. ۱۰ درصد باقی مانده هم عضو گروه کشورهای

توسعه یافته-سطح یک شدند که معرف جمعیت ساکن در کشورهای ثروتمند مانند کشورهای

آمریکای شمالی و اروپای غربی بود.

گروه که عضو  گرفتند، شاگردانی  پف فیل  دانه  توسعه یک  در حال   گروه کشورهای   اعضای 

 کشورهای توسعه یافته-سطح دو بودند یک دانه اسمارتیز گرفتند و بچه های گروه کشورهای

بود که بچه ها این  کردند. هدف  دریافت  کامل شکالت   توسعه یافته-سطح یک یک بسته ی 

 مفهوم نابرابری در تغذیه و درآمد در کشورهای مختلف را درک کنند. وقتی شروع کردیم به

 اجرای فعالیت شبیه سازی، بسیار مراقب بودم بچه ها در جریان آن چه قرار است انجام دهیم

قرار نگیرند. آن ها را به چند گروه تقسـیم کردم و خـوراکی ها را بین شان پخش کردم. درباره ی

کاری که داشتم می کردم توضیحی ندادم و منتظر واکنش های دانش آموزان ماندم.

۴



برنامه ی ساده ی کمک تغذیه برای یک خانواده ی نیازمند خیلی مهم  فهمیدم یک 

 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 این که ما دانش آموزان

می توانیم تغییر ایجاد کنیم و برای رفع فقر و گرسنگی در جهان قدمی برداریم، برایم

بسیار الهام بخش بود.
گرنت اچ.، دانش آموز کالس هفتم

“

“

این که دانش آموزان دیگر یک از دیدن  بودند،  گرفته  دانه پف فیل   دانش آموزانی که فقط یک 

بود گفت وگوهایی  تجربه شروع  این  ناراحت می شدند.  کامل شکالت نصیب شان شد   بسته 

درباره ی احساسات شان؛ گفت وگوهایی جدی و بسیار اثرگذار که فضای مناسبی برای مطالعه ی

عمیق مسأله ی گرسنگی فراهم کرد.

 برای این که بچه ها بتوانند دانسته های تازه شان درباره ی آموزش مالی و بودجه بندی را در عمل

 به کار بگیرند، گروه هایی تشکیل دادند و به هر کدام سناریویی درباره ی یک خانواده داده شد.

 هر گروه که سناریویی متفاوت از گروه های دیگر در اختیار داشت، باید تالش می کرد دخل و

 خرج خانواده را جفت و جور کند. دانش آموزان برای این کار با مخارج یک زندگی واقعی مثل

 اجاره خانه، بیمه ی ماشین، خرج مهد کودک و پول آب و برق و گاز و تلفن سر و کله می زدند.

 هر گروه باید برای وعده های مغذی روزانه ی خانواده برنامه ریزی می کرد و بعد برای خرید مواد

می شود. چه قدر  هزینه ها  باقی  و  خوراکی ها  تهیه ی  ببیند  تا  می رفت  فروشگاه  به  نیاز   مورد 

 دانش آموزان این بخش از کار را به صورت آنالین و از طریق وب سایت یک فروشگاه محلی

تکمیل کردند. بچه ها متوجه شدند خوراکی های مغذی و باکیفیت اغلب گران تر هستند. آن ها

همچنین درباره ی ارتباط میان چاقی مفرط و فقر/گرسنگی گفت وگو کردند.

۵



 حین کار روی سناریوها، به هر گروه به صورت تصادفی یک اتفاق یا موقعیت خانوادگی داده

 شد که هزینه های خانواده را باال می برد و دانش آموزان باید این هزینه ها را در مخارج خانواده

 لحاظ می کرد. موقعیتی مثل «بخاری خانه خراب شده و تعمیر آن ۵۰۰ دالر هزینه دارد.» این

 درست وقتی بود که بچه ها فکر می کردند همه چیز دارد جفت و جور می شود و از پس همه ی

 هزینه ها بر می آیند که ناگهان چالشی تازه مقابل خانواده قرار می گرفت و باید برای آن فکری

و «غیرمنصفانه  را  آن  بچه ها  از  خیلی  بود.  فرساینده  بسیار  بچه ها  برای  این   می کردند. 

می خواستند همچنان  بچه ها  سناریوها،  روی  کار  و  تحقیق  از  بعد  می دانستند.   ناعادالنه» 

تحقیق کنند و اطالعات بیشـتری درباره ی گرسـنگی در محله و شـهرشان، ایالت شان، سراسر

 امریکا و جهان به دست آورند.

 در مرحله ی آمادگی و یادگیری، دانش آموزان روی برنامه ریزی برای آموزش دیگران و انتقال

اطالعاتی که به دست آورده بودند، کار کردند. این کار آن ها را در جایگاه راهبری موضوع فقر

 و گرسنگی در مدرسه قرار می داد.

 در روند آمادگی و یادگیری،  دانش آموزان تصمیم گرفتند ضمن ادامه ی کار غذارسانی، راه های

آموزش به دیگران و همین طور نحوه ی پیام رسانی را یاد بگیرند و همین مسأله باعث شد در

زمینه ی فقر و گرسنگی در مدرسه به عنوان مرجع آگاه به حساب بیایند.

 ارتباط ... همراه شدن با گروه مشارکت و سرپرستی وسترویل راه بسیار
متوجه شـاگردان  بود.  کلی تر  تصویر  دیدن  و  غذارسـانی  برای   خوبی 
شـدند جمع آوری غذا در مدرسـه راهنمایی جنوآ بخشی از کار بزرگ تری

است که در جامعه انجام می شود.
 لیز استایمر

۶



یک پروژه ی یادگیری از راه خدمت به طور معمول  شش مرحله دارد: 

تحقیق۱

 معلمان و دانش آموزان درباره ی مشکالتی از جامعه ی اطراف شان تحقیق می کنند. مرحله ی تحقیق

معموالً شامل جست وجو و بررسی و همین طور فعالیت هایی اسـت که تصویری از وضعیت موجود

ارائه می کند.

آمادگی و برنامه ریزی۲

معلمان، دانش آموزان و دیگر ذی نفعان پروژه برای یادگیری و فعالیت های مشارکت اجتماعی برنامه

می ریزند و مسائل اجرایی مورد نیاز برای یک پروژه ی موفق را شناسایی می کنند.

اجرا۳

 این مرحله قلب پروژه است. یادگیرندگان در یک فعالیت اجتماعی که برایشان معنادار است درگیر

می شوند. این فعالیت به آن ها کمک می کند ضمن کسب مهارت ها، دانش و بینش جدید به جامعه

نفع برسانند.

بازاندیشی۴

از تجربه ی یادگیرندگان کمک می کند درک عمیق تری  به   این مرحله شامل فعالیت هایی است که 

خدمت رسانی (مشارکت اجتماعی) به دست آورند، به معنای آن فکر کنند، با آن ارتباط شخصی برقرار

کنند، درک دقیق تری از جامعه به دست آورند و به این فکر کنند که چه چیزهایی یاد گرفتند.

ارائه و جشن پایان پروژه۵

 در این مرحله  ای که دانش آموزان و دیگر ذی نفعان پروژه، به ویژه دریافت کنندگان خدمت نتایج و

دست آوردهای پروژه ی یادگیری از راه خدمت را جمع بندی و ارائه می کنند، برای تجلیل از تالش ها و

دست آوردها دور هم جمع می شوند و البته نگاهی به آینده دارند.

ارزیابی و بازنگری۶

 ارزیابی و بازنگری بخشی از همه ی فعالیت ها و مراحل است تا مطمئن شویم رشد و یادگیری حین

یادگیری از راه خدمت قابل اندازه گیری است. همچنین ارزیابی به شناسایی نیازهای یادگیرندگان، و

بازخورد دادن به آن ها و همچنین ارتقای آموزش کمک می کند.



اجرا

 دانش آموزان پوسترهایی را طراحی و آماده کردند که به دیوارهای مدرسه بزنند. هدف این

گردآوری اطالعات  باید  کردیم  فکر  ما  بود.  و گرسنگی  فقر  درباره ی  آموزش دیگران   پوسترها 

شـده را با دیگر دانش آموزان به اشـتراک بگذاریم تا به مدرسـه کمک کنیم از روش سـنتی و

رقابت محوری که برای جمع آوری و اهدای غذا به فقرا داشت فراتر برود.

 قدم بعد، حمایت و مشارکت بچه ها در برنامه ی خیریه ی جمع آوری غذا در مدرسه بود. آن ها با

یک گروه داوطلب فعال در زمینه ی جمـع آوری غذا برای نیازمنـدان شـهر هم تماس گرفتند و

 به آن ها در مراحل شمارش، سازمان دهی و دسته بندی و تقسیم بندی غذاها کمک کردند.

درباره ی کلی تر  تصویری  دانش آموزان  تا  بود  فرصت خوبی  گروه  این  با  داوطلبانه   همکاری 

مسأله به دست آورند. آن ها جایگاه مدرسه شان را به عنوان بخشی کوچک از مجموعه ی بزرگ

 غذارسانی به نیازمندان شهر به شکل دقیق تر درک کردند.

بازاندیشی

 در طول اجرای پروژه، از طریق گفت وگو در کالس و همین طور گفت وگو در گروه های کوچک تر

 بازاندیشی می کردیم. عالوه بر این، دانش آموزان به صورت کتبی هم بازاندیشی می کردند و از

 تجربه شان می نوشتند. دوربین ها حین مراحل مختلف کار برای عکاسی آماده بود. در پایان

پروژه ، دانش آموزان با استفاده از عکس هایی که گرفته بودند، ویدیویی ساختند تا کارشان را

 جمع بندی و درباره ی بخش های مختلف بازاندیشی کنند.

وقتی تک تک افراد دور هم جمع می شوند، می توانند تغییر ایجاد کنند.

“

“
بایرون ال، شاگرد کالس هفت
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معیارهای یک پروژه ی با کیفیت یادگیری از راه خدمت: 

معناداری خدمت۱

یادگیری از راه خدمت یادگیرندگان را به طـور فعال و خودانگیخـته در یک فعالیت اجتماعی که به آن عالقه
دارند، نسبت به آن احساس تعلق می کنند و به لحاظ شخصی با آن ارتباط برقرار می کنند، درگیر می کند.

۲
یادگیری از راه خـدمت یک اسـتراتژی/روش آموزشی است که به صورت هدف مند برای رسـیدن به اهداف

آموزشی و یا پرداختن به موضوعات درسی به کار می رود. 

پیوند با برنامه ی آموزشی

۳
 روش یادگیری از راه خدمت شامل فرصت ها و فعالیت هایی مستمر برای بازنگری در فرآیند یادگیری است.
این فعالیت ها فرصتی است برای تفکر عمیق و تجزیه و تحلیل فرآیند پروژه و نقش تک تک یادگیرندگان در

پیشرفت کار و ارتباطی که با جامعه دارند.

استمرار بازاندیشی

۴
یادگیری از راه خدمت ارزش تنوع و احترام را در یادگیرندگان و شرکت کنندگان تقویت می کند.

تنوع و درک تفاوت ها

۵
 یادگیری از راه خدمت فرصت های مطلوبی در اختیار نوجوانان (یادگیرندگان) می گذارد تا رأی و نظرشان را
بیان کنند، تصمیم بگیرند، برنامه ریزی کنند، تصـمیم شان را پیاده کنند و تحت حمایت و همراهی و راهنمایی

بزرگترها، تجربه های یادگیری از راه خدمت  را ارزیابی کنند.

ایفای نقش و ابراز نظر

۶
همکاری ها در جریان یادگیری از راه خدمت عمومًا مبتنی بر مشارکت، هم افزایی و منافع مشترک است و به

نیازهای واقعی در جامعه پاسخ می دهد.

همکاری با نهادهای اجتماعی

۷
یادگیری از راه خدمت یادگیرندگان را در فرآیندی مستمر برای ارزیابی کیفیت اجرای پروژه و و پیشرفت به

سوی تحقق اهداف تعیین شده درگیر می کند و از نتایج آن برای بهبود و پایداری کار بهره می گیرد.

بازبینی پیشرفت

۸
 یادگیری از راه خدمت در مدت زمان و با شدتی مناسب و کافی به نیازهای جامعه می پردازد و به اهداف و
نتایج مورد نظر می رسد. شدت یک پروژه ی یادگیری از راه خدمت به میزان درگیری دانش آموزان با فعالیت های مربوط به پروژه اشاره دارد. م

بازبینی پیشرفت



ارائه و جشن پایان پروژه

 دانش آموزان در مراحل مختلف پروژه تأثیر تالش هایشان را با گفت وگو، تماشای عکس ها و

 فیلم هایی که گرفته بودند و  خواندن دوباره ی بازاندیشی ها، مشاهده و مرور کردند. اوج کار

 آن ها، همکاری با گروه داوطلبان شهر و مشارکت در دسته بندی و شمارش غذاها بود. این

به غذارسانی  درباره ی  آن ها  پراکنده ی  تحقیقات  و  تالش ها  همه ی  تالقی  نقطه ی   همکاری 

 نیازمندان بود. دانش آموزان توانستند با اعضای داوطلب دیگری که در نهادی خارج از مدرسه

ویدیویی آن ها  بودند.  هیجان زده  همکاری  این  بابت  و  کنند  همکاری  می کردند،   فعالیت 

 ساختند که همه ی قدم های کوچک، از اولین مرحله تا اجرای پروژه خارج از مدرسه را خالصه

می کرد و از این طریق از تالش هایشان به عنوان یک تیم منسجم و یکپارچه که بر جامعه تأثیر

می گذارند و در آن تغییر ایجاد می کنند، تجلیل کردند.

سنجش/ارزیابی

دانش  آموزان و  زبان محقق شد  و  ریاضی  با  مرتبط  آموزشی  اهداف  پروژه،  اجرای   در طول 

 دانش و مهارت های مرتبط با این دو حوزه را به کار گرفتند. دانش آموزان توانایی استدالل بر

اعداد گراف ها،  و  داده ها  تحلیل  درصد،  محاسبه ی  نسبت ها،  با  کار  تناسب،  و  قیاس   اساس 

 صحیح را پیدا کردند. مثالً مهارت آن ها در محاسبه ی درصد و درک شان از اعداد صحیح حین

 بودجه بندی به خوبی  نشان داده شد. دانش آموزان آمار مرتبط با گرسنگی در ایاالت متحده را

درگیر بیکاری  و  فقر  گرسنگی،  با  ایالت  هر  در  که  را  جمعیتی  درصد  و  کردند  تحلیل  و   تجزیه 

هسـتند، محاسبه کردند. بعضی مهارت های ریاضی به روشـنی حین فعالیت های مختلف در

طول پروژه ارزیابی شد.

 سرفصل های درس زبان و مهارت های زبانی وقتی به کار آمد که دانش آموزان شروع کردند به

 تحقیق و دسته بندی و سامان دهی اطالعات و شناسایی منابع مناسب. افزون بر این، وقتی

 دانش آموزان تکالیف کوتاه شان را می نوشتند و در بحث های کالسی شرکت می کردند، میزان

 یادگیـری و تغییر نگرش آن ها مشـهود بود. دانش آموزان به طور مسـتمر فرصت داشـتند در
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 مسئولیت ها و نقشی که در طول پروژه داشتند بازاندیشی کنند و نظرشان را در گفت وگوهای

 کالسی و گروهی با هم کالسی هایشان به اشتراک بگذارند. پوسترهایی که درست کردند هم

 میزان یادگیری شان را نشان می داد. بچه ها برای درست کردن پوسترها شواهد و اطالعات

بخشی خودارزیابی ها  دادند.  بازتاب  کارشان  در  را  نتیجه  و  کردند  تحلیل  و  تجزیه  را   مهم 

غیررسمی از فرآیند ارزیابی بود و به دانش آموزان کمک می کرد میزان رشد و پیشرفت خود را

بسنجند.

پیوند با برنامه ی آموزشی

 ریاضیات: استفاده از مجموعه عملیاتی برای ساده کردن عبارات ریاضی با اعداد کامل، اعداد

 صحیح، اعداد کسری و اعشاری؛ نوشتن و حل معادله هایی که نمایان گر 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 فرمول ها در موقعیت های حل مسأله؛ خواندن،

 درست و تفسیر نمودار میله ای، بافت نگار                      ، نمودار دایره ای و نمودار خطی؛ حل

مسأله های مرتبط با درصدها با استفاده از نسبت و تناسب، ضرب، درصد تغییر، بهره ی ساده

و محاسبه ی ذهنی؛ و استفاده از واحدهای اندازه گیری برای حل مسائل دنیای واقعی.

  (histogram) 

 ادبیات و مهارت های زبانی: خالصه کردن اطالعات؛ طبقه بندی و الگو در آوردن از سؤال ها و

 تحقیق با استفاده از منابع متعدد؛ دسته بندی و سازمان دهی اطالعات؛ به اشتراک گذاشتن

 یافته ها به صورت شفاهی، تصویری، مکتوب یا از طریق ابزارهای رسانه ای؛ و شناسایی منابع

معتبر و مناسب و گردآوری اطالعات مرتبط از منابع مختلف و محاسبه ی ذهنی؛ و استفاده از

واحدهای اندازه گیری برای حل مسائل دنیای واقعی.

 دانش آموزان می پرسند «این چیزها کی به درد من می خورد؟» و متأسفانه اغلب نمی توانند
 ببینند ریاضی چه نقش مهمی در زندگی شان بازی می کند. دیدن این که دانش آموزانم چه طور
با چه طور  ریاضی  مفاهیم  که  می فهمند  کامالً  و  می کنند  برقرار  ارتباط  مختلف  اطالعات   میان 
 زندگی  شان و دنیای واقعی ارتباط دارد، برایم بسیار هیجان انگیز بود. می توانستم از هر کدام از
بچه های کالس بپرسم «این چیزها کجا به دردتان خواهد خورد؟» و آن ها بالدرنگ جوابی برای

 لیز استایمراین سؤال داشتند. این فوق العاده بود!

“

“
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برای بیست ویکم  قرن  مهارت های  غیرانتفاعی  سازمان  سوی  از  که  مهارت هایی  مجموعه   از 

نوجوانان پیشـنهاد شده، این مهارت ها در پروژه ی «گرسـنگی در خانه و فراتر از آن» از سـوی

دانش آموزان کسب و نشان داده شد:

آگاهی جهانی
سواد اجتماعی
سواد سالمت

خالقیت و نوآوری
سواد اطالعاتی

سواد رسانه ی
تفکر سنجش گرانه و حل مسأله

سواد طالعات، ارتباطات و فن آوری
انعطاف پذیری و سازگاری

ابتکار عمل و اتکای به خود
مهارت های اجتماعی و بین فرهنگی

بهره وری و پاسخ گویی
راهبری و مسئولیت پذیری

سواد مالی، اقتصادی، تجاری، و مرتبط با کارآفرینی

مهارت های قرن بیست ویکم

 گروه «همکاری برای مهارت های قرن بیست و یکم» مؤلفه هایی را که باالتر به آن اشاره شد،

 به عنوان ویژگی هایی معرفی کرده است که دانش آموزان برای زندگی مؤثر در قرن بیست و

 یکم به آن ها احتیاج دارند. دانش آموزانی که در پروژه ی یادگیری از راه خدمِت «گرسنگی در

خانه و بیرون از آن» شرکت کردند، به روشنی نشان دادند که همه یا بخشی از این مهارت ها

را کسب کرده اند. در ادامه، دو مورد از این مهارت ها با جزئیات بیشتر شرح داده شده است.
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سواد مالی، اقتصادی، تجاری و مرتبط با کارآفرینی

امتیازهای با مسائل مالی آشنا شدند و حوزه هایی مانند بودجه بندی، تحلیل   دانش آموزان 

 مربوط به کارت اعتباری، کار با نهادهای مالی و بانکی، و درک مفاهیم مرتبط با وام و کارت

زندگی خانواده های از  برآمده  اساس سناریوهایی  بر  کردند. دانش آموزان  بررسی  را   اعتباری 

مختلف بودجه بندی کردند، با واقعیت های مالی زندگی آن ها آشنا شدند، شروع کردند به فکر

کردن درباره ی این که چه طور می توان تصمیم های اقتصادی و مالی مناسب و منطقی گرفت.

اطالعات، ارتباطات و فن آوری

 شاگردان از فن آوری (تکنولوژی) به عنوان ابزاری برای تحقیق، سازماندهی و ارائه ی اطالعات

 استفاده کردند. کامپیوتر/لپ تاپ را برای تحقیق، ثبت اطالعات به منظور آموزش دیگران به

 کار بردند. مثالً دانش آموزان برای خرید مواد غذایی از اینترنت استفاده کردند (چون فرصت

 نبود به فروشگاه محلی بروند). با خرید آنالین از فروشگاه زنجیره ای محلی، شاگردان توانستند

 برای تهیه ی غذا برنامه ریزی کنند و همین طور بفهمند خرید مایحتاج «خانواده» چه قدر خرج

 دارد. از تمام این برنامه ها عکس و ویدئو کلیپ تهیه شد. شاگردان برای جشن پایان پروژه

با استفاده از این عکس ها، ویدئویی تحلیلی/آموزشی ساختند. 

(ICT)

اثرگذاری: کودکان تا آن جا که می توانستند برای تغییر تالش کردند

 بسیاری از دانش آموزانی که خود را شاگرد زرنگ نمی دیدند، در این پروژه عالی ظاهر شدند و

 درخشیدند. آن ها به موضوع عالقه مند شدند و برای حل مسأله ی مورد نظرشان به آسانی با

 درس های ریاضی و ادبیات درگیر شدند. بسیاری از دانش آموزان حتی متوجه نشدند که دارند

با بخش های سـخت درس ریاضی سـر و کله می زنند و از مهارت هایشان در ریاضی اسـتفاده

می کنند. تماشـای دانش آموزانی که معموالً خجالتی و سـاکت و منفعل بودند و حاال در قامت 

 یک راهبر آموزشی از مشارکت در فرآیند یادگیری استقبال می کردند شگفت انگیز بود.
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 دانش آموزان بی تردید توانمند شده بودند. کل پروژه بر اساس رأی و نظر دانش آموزان شکل

برنامه ی از  که  بود  چیزهایی  درباره ی  بچه ها  سؤال های  پروژه  شروع  دلیل  اصالً  بود.   گرفته 

 خیریه جمع آوری غذا در مدرسه یاد گرفته بودند. افزون بر این، بسیاری از فعالیت ها و مسیر

 کلی پروژه توسط خود بچه ها تعیین شده بود. مثالً تماشای یک قسمت از برنامه ی مستند «۳۰

 روز» پیشنهاد یکی از بچه ها بود. همان قسمت از برنامه که درباره ی زندگی با حداقل دستمزد

در شهر ُکُلمبوس ایالت اوهایو بود. من و دانش آموز بالفاصله بعد از پیشنهاد شروع کردیم به

جست وجو برای پیدا کردن آن اپیزود و روز بعد هم در کالس با بقیه ی بچه ها تماشا کردیم.

بررسی مسأله ی فقر و گرسنگی در مدرسه ی خودمان و بعد محله شروع کردیم. با  را   پروژه 

 سپس به بررسی مسأله در اوهایو و بعد در سراسر آمریکا پرداختیم. پس آن فراتر از آمریکا

 رفتیم و از دریچه ی جهانی به موضوع فقر و گرسنگی نگاه کردیم. دانش آموزان درباره ی این

 بحث کردند که از چه راه هایی می توانیم به مدرسه، محله، ایالت و فراتر از آن به دنیا کمک

 کنیم. آن ها حین درست کردن پوستر برای آگاهی بخشی در سطح مدرسه، به تصویر بزرگ تر

هم توجه داشتند. آن ها می خواسـتند هم مدرسـه  ای هایشان متوجه شـوند که فقر و گرسنگی

فقط مشکل جامعه ی ما نیست، بلکه جامعه ی جهانی را هم تحت تأثیر قرار می دهد.

 همکاری ها و ارتباطات ... فضا از ابتدا برای کار گروهی فراهم شده بود و
پیش گروهی  به صورت  را  کار  تا  دور هم جمع شدند  فورًا   دانش آموزان 
 ببرند. به شیوه های مختلف اعتماد و احترام را به کار گروهی مان وارد و آن
 را تثبیت کردیم.  این به ما کمک کرد احساس کنیم یک گروه منسجم به
 هم پیوسته ایم. دانش آموزان اغلب برای همکاری های جدید و آموختن
 تجربه های تازه پیش قدم بودند. در بسیاری موارد، دانش آموزان  پیش از
 پروژه همدیگر را نمی شناختند و این همکاری شروع آشنایی آن ها بود.
کردیم. پیدا  را  اشتراک مان  نقاط  و  رفتیم  فراتر  تفاوت هایمان  از   ما 

یادگیری از راه خدمت به وضوح افراد را دور هم جمع می کند

 لیز استایمر

“

“.

۱۴



چنین گرسنگی  نمی دانستم  بگویم  باید  بگویم  را  راستش  بخواهم   اگر 
 مشکل بزرگی است. همه ی ما باید برای رفع این مشکل تالش کنیم؛ حاال
یا با اهـدای خوراکی یا از طریق انجام کارهای داوطلبانه. هیـچ وقت هم

نمی دانی داری به کدام خانواده کمک می کنی.

“

“

 بچه ها از اینکه می دیدند می توانند به هم شاگردی هایشان درباره ی اثر فقر در جامعه چیزهای

 تازه یاد بدهند، احساس غرور می کردند. هدف شان این بود که برنامه ی خیریه ی جمع آوری غذا

 در مدرسه را که بیشتر جنبه ی رقابتی داشت، تغییر دهند و راه کارشان هم آموزش به بچه ها

 بود. آن ها می خواستند تمرکز را از «تالش به خاطر دورهمی و پیتزا» به تالش برای رفع یک نیاز

به خوراکی هایی که در مدرسه و این، دانش آموزان  بر  افزون   واقعی در جامعه تغییر دهند. 

یک فعالیت های  در  شب  یک  بودند  توانسته  آن ها  می کردند.  افتخار  شد  جمع آوری   محله 

مؤسسه ی محلی مشارکت کنند و به چشم خود ببینند همکاری داوطلبان محلی و کمک

شهروندان به گردآوری چه مقدار خوراکی منتهی شد.

َمدی تی. دانش آموز کالس هفتم

قدم بعدی: دعوت به همکاری

 این پروژه برای بسیاری از شاگردانم اولین تجربه ی یادگیری از راه خدمت بود. خیلی از آن ها

چنان مجذوب این روش شـدند که سال های بعد فعاالنه در پروژه های یادگیری از راه خدمت

شرکت کردند. به نظر می رسد آن ها نمی توانند از این روش دست بکشند!

 روش های متعددی برای مشارکت در کاهش فقر و گرسنگی وجود دارد؛ کارهایی که می شود

 فردی یا گروهی انجام داد. چه برای افزایش آگاهی دیگران بکوشیم یا در فعالیت های داوطلبانه

 برای تأمین غذا مشارکت کنیم، هر قدم کوچکی مفید اسـت. مهم تر از همه این است که کاری

کنیم و قدمی برداریم. ادموند برک، فیلسـوف و سخن ور ایرلندی می گوید: اشـتباهی

بزرگ تر از این نیست که هیچ کاری نکنم چون کار بزرگی از عهده ام بر نمی آید.
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بازاندیشی معلم

 یادگیری از راه خدمت به شاگردانم کمک کرد به نتیجه ای بزرگ تر از آن چه معموالً در مدرسه

را در کالس ریاضی دانش آموزان به صورت فردی مسائل   پیش بینی می شود، برسند. معموالً 

پروژه ی روی  کار  حین  آن ها  می گیرند.  یاد  را  ریاضی  مفاهیم  طریق  این  از  و  می کنند   حل 

 گرسنگی هم مسأله ها را از طریق مفاهیم ریاضی حل می کردند، اما یادگیری در سطح باالتری

 اتفاق می افتاد چون دانش آموزان 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.

 تیک زدن کارهای انجام شده یا انجام سریع کارها مد نظر نبود. دانش آموزان عمیقًا با مفاهیم

ریاضی درگیر بودند تا مسأله ای مرتبط با دنیای واقعی را حل کنند. میزان درگیری شاگردان با

مسائل جوری بود که باعث شد درک شان از موضوع درسی به سطحی باالتر از معمول برسد.

 لذت کشف و یادگیری یک اتفاق هر روزه بود. همان طور که پیش  تر گفتم دانش آموزان در

 برنامه ای شبیه سازی شده درباره ی گرسنگی شرکت کردند تا مفهوم نابرابری در درآمد و تغذیه

 در کشورهای مختلف را به طور ملموس درک کنند. حین این فعالیت بچه ها به صدا در آمدند

 و ناراحت شدند. آن ها به طور ملموس ناعادالنه بودن دریافت نابرابر غذا را احساس کردند و

درباره ی آن حرف زدند، از احساس شان گفتند و این که در این باره چه طور فکر می کنند. این

 فعالیت مفهوم ناملموس گرسنگی و توزیع غذا در جهان را به زندگی واقعی آن ها آورد.

 به عنوان معلم هر لحظه ی این فعالیت را دوست داشتم و انگیزه و هیجانم برای آن  عمیق بود.

 مرتب، با هر کسـی که ممکن بود به حرف هایم گوش کنـد از پروژه و پیشـرفت کارمان حرف

می زدم. وقتی در کالس راه می رفتم، هیجان را احساس می کردم و این عالی بود.

 اگر قرار باشد یک بار دیگر این طرح را پیاده کنم، آن را به دوره ی برگزاری خیریه ی غذا در

 مدرسه محدود نمی کنم. پروژه را درست پیش از شروع خیریه ی مدرسه شروع کردیم و یک

ماه بعد هم به پایان رساندیم. بار بعد می  خواهم پروژه را در طول سال ادامه دهم؛ چون فقر

 و گرسنگی به یک بازه ی زمانی محدود نمی شود و یک پدیده ی دائمی است.
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 عمیقًا باور دارم که یادگیری از راه خدمت، آموزش عملی است.
این پروژه ماجراجویی شگفت انگیز بود که گروهی محکم از دانش
  آموزان ساخت، یادگیری را به زندگی روزمره ی دانش آموزان آورد،
به ما امکان داد در محیط اطراف مان تغییر ایجاد کنیم. این برای

همه ی ما که در پروژه شرکت داشتیم، یک تجربه ی جالب بود.

 لیز استایمر
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سؤال؟؟
با مدرسه ی افروز تماس

بگیرید:
info@afroozscool.org


