ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺪﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﮐﻼس درس ﻓﻘﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس درس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ -رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ارﺗﻘﺎی 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 ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،و راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز دو اﺻﻞ »آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و »ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ« را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻈﺮی ،ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ،و ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺧﻼق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس درس ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮدا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼس درس ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﮐﺘﺎب »راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮ ﮐﺎی ) (Cathryn Berger Kayاﺳﺖ.

.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ،از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﭼﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮ و ﻣﻮزونﺗﺮی داﺷﺘﯿﻢ.

ﮐﻮﯾﻨﺴﯽ ﺟﻮﻧﺰ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه

ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ ﺟﻮانﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎ
در ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ دارد .ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺑﻪ رﺷﺪ

ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ

ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮاﮐﺖﻫﺎ

اﺣﺴﺎس ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺒﺎل ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﻟﺬت از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدن از رﺳﻢ و رﺳﻮم.
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رﻧﺠﻮر و
ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه راﻫﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و رواﺑﻄﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎل اﻣﺮوز ﻣﯿﺎن
ﻧﺴﻞﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﺳﺖآوردﻫﺎ ،ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ و رد و ﺑﺪل ﺷﺪن داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از
دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﮑﺎوﻧﺪ و ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ:
 درسﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ذﻫﻦ و ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؛ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮدوﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﮐﻠﯿﺪی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ در رواﺑﻂ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺸﻒ ارزشﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ارزشﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی واﻗﻌﯽ ،و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻓﺮﺿﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ.

۴

آﻣﺎدهﺳﺎزی :آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪی را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺆﺛﺮ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ و اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا .ﮐﻨﺶﮔﺮان و
ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼس دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ؛
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ،آﻣﻮزشﮔﺮان و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ،و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف از داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻣﻼﻗﺎت از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزانﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ ﮐﻼسﺗﺎن راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری در
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان را وادار ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از دﯾﺪار ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۵

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن اﻓﺮاد از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﺎدهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ً
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﭘﺮوژه را اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و آن را
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ »درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺪﻫﯿﺪ  -ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  -ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ »ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان دارﯾﺪ؟« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﯿﺶﻓﺮضﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯽادب و ﭘﺮرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دور ﺗﻌﺎﻣﻞ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ روی ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺦ
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را آب ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ از ﻟﺤﻈﻪ
ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ .ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﺣﺎوی ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و در ﭘﺮوژهﺷﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ:
 ﺷﻤﺎ رو ﭼﯽ ﺻﺪا ﮐﻨﻢ؟ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﺪ؟ )ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺎلﺗﺎن اﺳﺖ؟( آﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﺪ؟ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﯾﺪ؟ در ﮐﺪام دوره از زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت را ﺑﺮدﯾﺪ؟ از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی روزﻣﺮهﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟ ﻫﻤﺴﺮ/ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﺪ؟۶

 ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮش دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪﻃﻮر؟ دﻧﯿﺎ از زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ در دوره آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽو اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎدیﻫﺎ و رﺿﺎﯾﺖﺷﺎن،
از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ را ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و او ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارد .ﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﻣﺎ ﻫﺮ دو … .را دوﺳﺖ دارﯾﻢ « ﯾﺎ
»ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ  ....اﺳﺖ « .ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺳﺎل ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺰرگ
ﺗﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﮏﺷﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﮑﻪای در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد.

۷

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ورزشﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺸﯽ ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻣﻮزﯾﮏ و
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ
اﻓﺮادی از ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮاﻧﻪای را ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ از
آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺎن ﺧﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻠﻮم

ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درﺑﺎره ﺗﻐﺬﯾﻪ
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و
رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﮔﻞ ﮐﻪ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﻟﺪ و ﺟﺸﻦﻫﺎی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻞﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ.

ﺑﺤﺚ:

ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻨﺪ؟
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

را

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﮏ

ﮐﺘﺎب ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
درﺑﺎرهاش ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/
ﺗﺎرﯾﺦ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺧﺎﻃﺮات ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را روی
ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﺑﺎره
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
رﺷﺘﻪ »ﭘﯿﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ«
) (Gerontologyاﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درﺑﺎره
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و درﺑﺎره
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن از آن
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ

درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

داروﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮی

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮏ

ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ درﺑﺎره روﯾﺪادﻫﺎی

ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺎت

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را

ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آن را
رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ درﺑﺎره

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از

ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮔﺰارش آﻣﺎری
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﺮای

آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

زﺑﺎن

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آنﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

۸

ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ :اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﺑﺮای اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺎدهاﯾﺪ؟ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻋﻤﻞ،
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ و اراﺋﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ و ﻏﻨﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮرﺧﺎن ﮐﻮﭼﮏ :ﮐﻼس اول
ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻨﺴﯽ ) (Tennesseeاز ﭘﺮوژهای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻇﺮف ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮزان از دو ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎنﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ درﺑﺎره
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺳﺮ ﮐﻼس( و دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﭘﺮوژه و ﭘﺨﺶ آنﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان .داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﺪود ده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻫﺪا ﻣﯽﺷﺪ ٰ ،ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﻨﺪ .ﻗﺼﻪﻫﺎ و ﻫﻨﺮ ﺟﺎری در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک :ﮐﻼس اول ﺗﺎ ﺳﻮم
داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در اﯾﺎﻟﺖ آﯾﻮوا ) (Iowaدر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺑﻮد .ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ« ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را
ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ و از ادﺑﯿﺎت ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۹

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎنﺷﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،در ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ »ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ« ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ داﺳﺘﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را »ﯾﮏ ﺗﺒﺎدل واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ«
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻔﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ :ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ) ،(Marylandﻫﻤﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﻠﻪﺷﺎن
داﺷﺘﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﺐ ﺷﻌﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،از ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻼژ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات درﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ :ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ
در ﺑﺨﺸﯽ از درس »ﻣﺪارس در ﮔﺬﺷﺘﻪ« داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺎﻟﺖ ورﻣﻮﻧﺖ ) (Vermontآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ دوﺧﺘﻦ ﭘﺘﻮ و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮرابﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان در آن ﺳﻮری ﻣﺮزﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﭘﺘﻮ و ﺑﻠﻮز ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻼس ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻫﺪای ﮐﺎر ﻫﻨﺮیﺷﺎن -ﯾﮏ ﭘﺘﻮی دﺳﺖﺑﺎف -اﺳﺖ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﺎﻣﻪای ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﻮ ﻫﺎ دارد؟
و آﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را ﺑﺎ آنﻫﺎ
در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از دﻫﻪ  ۴۰ﻣﯿﻼدی ﮔﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،دﺳﺖﺧﻂ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۱۰

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻗﺪﯾﻢ :ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ
ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ در ﺷﻬﺮ َاﻟﻮﯾﻦ ) (Alvinاﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ) (Texasدر ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن درسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﯾﺪهای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺎﻟﻪاش در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎزدﯾﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺨﺶ »ﺗﻌﻄﯿﻼت اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﻫﻤﻪ درسﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺳﻦ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻈﻢﭘﺬﯾﺮی داﺷﺖ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای وﻓﻖ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻬﺮه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ادﺑﯿﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب »ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ«
) (Notes From The Midnight Driverﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در درس ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮕﺰاس در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ آﺷﭙﺰﻫﺎی داوﻃﻠﺐ
دادﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ درﺧﺖ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﻋﻠﻮم
درﺑﺎره ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس ﻫﻨﺮ ﻗﺎب ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و آﮔﺎﻫﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﻪ
اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺎنﻧﺴﻠﯽ :ﮐﻼس ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ) (Marylandاﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی
در اﯾﻦﺑﺎره داﺷﺖ :داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ و ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯿﺎن
داوﻃﻠﺐ ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎی
ﭘﺎس ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از دروس ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎد ﺗﻨﯿﺲ؟ ﮐﻼس ﻧﻬﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﯿﺲ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢﺑﺎزی ﺧﻮب ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻢﺑﺎزیﺷﺎن را
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ! آنﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻨﯿﺲ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان را ﺑﺎ اﻫﺪای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﯿﻢ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ :ﮐﻼس دﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ
در ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ از دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ و دﺳﺖﺷﺎن راه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎن ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻠﯽ ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ :ﮐﻼسﻫﺎی دﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن درس ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،ﺳﺎراﺳﻮﺗﺎ ) (Sarasotaدر ﻓﻠﻮرﯾﺪا ) (Floridaﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس دﻫﻢ ﺗﺎ دوازﻫﻢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ و رﻓﻊ ﺧﻔﮕﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاوان درﺑﺎره روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻣﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و داﻧﺶآﻣﻮزان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
ﮐﻪ در آن داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮏ رﻗﺺ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در درسﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر! ﮐﻼس دوازدﻫﻢ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ٰﭘﺮوژه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ) ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ( ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﭘﺲ زﻧﺎن ﭼﻪ؟«
ﭘﺮوژه در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری داﺳﺘﺎنﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽﺷﺎن در دوران ﺟﻨﮓ و دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻼدی ﺳﭙﺮی ﺷﺪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﯿﺪ؟ ،ﺟﻨﮓ ﭼﻪ اﺛﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
داﺷﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد از ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ و
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
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[1] The Complete Guide to Service Learning, by Cathryn Berger Kaye.
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ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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