ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺪﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻼس درس ،از رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺎ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ
و داﻧﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺑﺎ راه
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز دو اﺻﻞ »آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و »ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ«
ِ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮی ،ﻧﺤﻮه
اﺳﺖ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ» .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮدا را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼسﻫﺎی
درس ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻓﺮوز آزاد اﺳﺖ.
ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.

ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:ﺗﻮپ رو ﺑﭽﺮﺧﻮن
رده ﺳﻨﯽ ۱۳ :ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ۸ :ﺗﺎ  ۱۵ﻧﻔﺮ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :ﺗﻮپ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺰرگ ،ﻣﺎژﯾﮏ
زﻣﺎن ۳۰ :ﺗﺎ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ
ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:

در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ،ارﺗﺒﺎط

ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را درک و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮنﺷﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را در ﮐﻼس درس ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزانﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع

ﻣﺤﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ

ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و آن را ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻼس ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺜﻼً ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و

ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه را ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

۳

ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
 -۱ﺳﺆالﻫﺎی زﯾﺮ را روی ﯾﮏ ﺗﻮپ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮپ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﺟﻮاب دﻫﺪ.
 -اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

 -ﻓﺮض ﮐﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯽ؛ ﭘﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 -در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

 -ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪﺗﺎن ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟

 -وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯽ و آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ارزش دارﻧﺪ،

ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ -ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽات ﻣﻌﻨﺎ و ﻫﺪف ﻣﯽدﻫﺪ؟

 -ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ارزشﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 -۲اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ .او ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺆال،

ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻌﺪی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﺴﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺰرگ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺆالﻫﺎ را روی ﺗﻮپﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ و
درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮐﯿﺴﻪ را دﺳﺖﭼﺮﺧﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺳﺆال ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

۴

ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﮐﻼس
 -۱اﺣﺴﺎس
 -اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ؟

 -ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد؟

 -ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮار ﺑﻮد؟ ﭼﺮا؟

 -۲ﺗﻌﻤﻖ
 -ﭼﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

 -ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ؟ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﯿﺪ؟

 -۳ﻋﻤﻞ
 -ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ دادی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

آنﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

 -ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟

 -ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟

 -اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺪام را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ

ﮐﺮدن آن ﭼﻪ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﺪ؟

۵

ﺳﺆال؟؟

ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

info@afroozschool.org

