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 ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از راه ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۰در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  Educational Leadershipﺑﻪ ﭼﺎپ

رﺳﯿﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک دو آﻣﻮزشﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻣﺎری ﮐِﯽ.ﻧِﺒﮕِﻦ ) (Mary K. Nebgenﻣﻌﺎون ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ در اﯾﺎﻟﺖ

واﺷﻨﮕﺘﻦ ،و ﮐ ِﯿﺖ ﻣﮏﻓﯿﺮﺳﻮن ) (Kate Mc. Phersonﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﻪ ﻣﻨﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ
و از ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ روش

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  Educational Leadershipاز اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

درﺳﯽ ) (ASCDاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻧﺠﻤﻦ  ASCDﺳﺎل  ۱۹۴۳ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۱۲۵

ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻢ از  ۱۲۸ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺴﺎﮐﻮآ )ِ ،(Issaquahﭘﻨﯿﻨﺴﻮﻻ ) (Peninsulaو ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ ) (Tacomaدر اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر
ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی راﻫﺒﺮی ) (Leadershipﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ و
ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺪﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و درسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک
را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.

ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ »ﺧﺪﻣﺖ«
ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺴﺎﮐﻮآ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻼس دوازدﻫﻢ ﺑﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ .دﺑﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ روی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﻄﻊ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺟﯿﻢ ﺳﯽﺑﺮ ) ،(Jim Sieberﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﻃﺮحﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺴﺎﮐﻮآ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
و در ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد.
اﯾﺴﺎﮐﻮآ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮداری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪل ﺷﺪه
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪارس ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽاش را

ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ادﻏﺎم اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح »ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮدﻧﺪ.

۴

داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺰاریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اراﺋﻪ داﻧﺪ .دو ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺮوژهای ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوم ،ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺗﺤﺼﯿﻞﺷﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ  ۷۵ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ و
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ درﺑﺎره آن ﻣﻌﺎدل ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﺪ واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه را ﺑﺎ
ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده درﺑﺎره
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﮕﺮ راهﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد.
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﻮی اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺪارس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﻦ«
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ
از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﺑﺎﺷﮕﺎه وﯾﮋه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻐﻠﯽ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان را
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪایﺷﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪارس ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﻨﯿﻨﺴﻮﻻ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﮓﻫﺎر ِﺑﺮ ) (Gig Harborآﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ  ۲۲ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
 در ﮐﻼسﻫﺎی زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن دوم آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎد دادﻧﺪ.
 داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﮐﻼس زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪﺷﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزشﻋﻤﯿﻖﺗﺮ درس ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.

۵

 داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس راﻫﺒﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ« ﯾﺎ »ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ« ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼسﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ،آﻣﻮزﮔﺎران ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .آﻣﻮزﮔﺎران اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻃﺮحﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪارس ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۶ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 - ۱ارﺗﺒﺎط :از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،آﻣﻮزﮔﺎران ،ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه در ﺟﺮﯾﺎن
ﻃﺮحﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ارﺳﺎل ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﺷﻮرای
داﻧﺶآﻣﻮزی و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ در ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ در ﯾﮏ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در اﯾﺴﺎﮐﻮآ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
 - ۲رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪای :رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای ) (Professional developmentدوﻣﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺿﺮوری در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ،اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﺎﮐﻮآ ،ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ و ﭘﻨﯿﻨﺴﻮﻻ در آﻏﺎز راه ﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ،آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮرﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن از ﻣﺪارس ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و دﯾﮕﺮ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﭼﺸﻢاﻧﺪازی وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻓﺮدی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ آﻧﭽﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

۶

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،۱۹۸۹آﻣﻮزشﮔﺮاﻧﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻫﻔﺖروزه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راﻫﺒﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﻣﻮزشﮔﺮان در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻣﻮزشﮔﺮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻣﻮزشﮔﺮان ﭘﺲ از
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻔﺖروزه ﺑﻪﺻﻮرت ادواری اداﻣﻪ داﺷﺖ؛ آنﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
درﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؛
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داد.

 - ۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ
روز ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ادواری در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻣﺪارس
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 - ۴ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﻬﺪ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

۷

 - ۵اﻧﻄﺒﺎق ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎور ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ
از ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﻮع از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 - ۶زﻣﺎنﺑﻨﺪی
دﺳﺖ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اداره ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ،
ﺑﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان )اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت( و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
)درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت( ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﮐﺪ و اﯾﺴﺘﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ،دﺷﻮاری ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺧﻼق ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن درک و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از
ﻣﻔﻬﻮم »ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻠﻪ و
ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺮی زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻧﯿﺎز دارد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ را در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻼس درس

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای آنﻫﺎ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن،
ﺻﻨﺪﻟﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺘﺮی از اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۸

در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ،از ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺎﺣﺼﻞ
ﮐﻼس و درس ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رود .اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻠﯽ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﮏ و آزﻣﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮل
آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﯿﮓﻫﺎرﺑﺮ ) (Gig Harborﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و از ﻧﻮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ) (Libertyﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽاش ،اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮر و ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﺴﺎﮐﻮآ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﻣﺪارس ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ آزﻣﻮدن راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
در آن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ

ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ دﺳﺖآوردﻫﺎی
ﻣﺪارس و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻌﻨﺎدار ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ را اﻧﺪازه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﻼس و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺳﻮم ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۹

از ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽﺷﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﮔﯿﺮ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺎن داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ
و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎزهﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪدﺳﺖ
آوردﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح درس ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﮏ اﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻣﺎدری درک ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺗﻔﮑﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖﻣﺤﻮرﺷﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اِم اِس ﺑﻮد ﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ:
 - ۱اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ و ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد.
 - ۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهای ﮐﻪ اﻧﺪازهاش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﻮدک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﮔﯿﮓ ﻫﺎرﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪاش درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ را اﯾﻦﻃﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اول ﺑﺎ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده .آدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻫﻤﯿﺖ دادن
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻧﺪک ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰

ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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