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.

ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد :ﺑﭽﻪﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ رﺳﺘﻮران را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ؛ از ﺳﻮپ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﺎﻻد ﮐﯿﻨﻮا ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،و ﮐﯿﮏ ﺑﻠﻮﺑﺮی ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺳﻮﺳﯿﺲ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ُ)ارﮔﺎﻧﯿﮏ( و ﮐﻢﺷﮑﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار] [۱ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺷﯿﮏ ﭘﻨﺞﺳﺘﺎره ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ .ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﺷﭙﺰﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ در ﮐﻼس ﺧﺎﻧﻢ آن ﻣﺎﻻﻣﺎد ) (Anne Malamudدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﻠﺰ ﮐﺎﻟﺞ
) (Mills College Children's Schoolاﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد را »ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اول ﻓﻘﻂ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﻣﯿﺎنوﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی دﯾﺪ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﻻ در دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد« ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اﺳﺖ :آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﯽاﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼس ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز-ﻣﺤﻮر و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯽ ،اﻧﺸﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ
و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺰد اﯾﻦ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺪم ﺳﺎده ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﻃﺮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎد ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

 - ۱ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و از ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ.
درﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ،وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻮارش در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪاﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻞ ﮐﻼس از اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎد ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪای اﻗﺘﺼﺎد ﺣﯿﻦ اداره ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺗﺎزه ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﻣﺎﻟﯽ )ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺶ( را ﺑﻪ ﮐﻼس دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ درﺑﺎره اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

۴

 - ۲ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻼﺳﯽ ،ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﺷﭙﺰ ،ﮔﺎرﺳﻮن،
ﺻﻨﺪوقدار ،ﺣﺴﺎبدار ،ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﻇﺮفﺷﻮر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻮع وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻮد ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺗﯿﻢ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ دور و ﺑﺮ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎرﺳﻮنﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوژه اﻧﺮژی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

 - ۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ روزاﻧﻪ را ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻼﺳﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﻐﻮل آﺷﭙﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢﺷﺎن ،ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در وﺑﻼگ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎریﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد ﮐﺎرش را ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺑﻪ
رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶﻏﺬا ،ﻏﺬای اﺻﻠﯽ و دﺳﺮ ﺳﺮو
ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻼس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن -ﻏﺬاﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ -ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﺘﻮران ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼس ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻼﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 - ۴از ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻼس ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل آﺷﭙﺰی ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان واﺣﺪ درﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .او از
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ »وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟« ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺟﺎﯾﯽ روی ﻣﯿﺰ«] (A Place at the Table) [۲درﺑﺎره ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﮐﻼس ﻧﻤﺎﯾﺶ داد،
اردوﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰارﻋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ زراﻋﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﮑﺎری داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬای ﻣﺤﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن در ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد را
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻃﯽ دو ﺳﺎل ،ﺣﺪود  ۱۰۰۰دﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ دﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪی ﻣﻌﺎدل  ۴دﻻر دارد ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﭼﻪﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

۵

 - ۵ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻓﺮوش اﺳﻤﻮﺗﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﻻر رأی دادﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺟﺎزه داد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﺮر را در ﻋﻤﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻟﯿﻮانﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻞ ﻧﺎنﻫﺎ ﺷﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻼس ﺑﻪ
ﮐﻼس رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
رﺳﺘﻮارن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی .اﯾﻦ ﻓﺮد
ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮب ﺑﻮده و
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﯾﺎ
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺣﺬف ﯾﮏ ﻏﺬا از ﻣﻨﻮی رﺳﺘﻮران ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان درﺳﯽ
ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.
ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢﯾﺎب راﻫﺒﺮی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای اداره ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺷﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮافﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

۶

http://www.edutopia.org/blog/happy-eating-student-run-business-whitney-walker

] [۱ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار روﺷﯽ زراﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ

از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

] [۲ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻦ و ُﻟﺮی ﺳﯿﻠﻮرﺑﻮش ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در

اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﯾﮏ زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ دو ﻓﺮزﻧﺪش

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﯽ اﻫﻞ ﮐﻠﻮرادو ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽاش را ﺑﺎ ﻏﺬای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ،و دﺧﺘﺮی از
اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺳﯽﺳﯽﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

۷

ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

info@afroozschool.org

