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.

ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮان

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اِروﯾﻨﮕﺘﻮن ) (Irvingtonﻣﺜﻞ ﻫﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮم ،ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻟﺒﺎس ﺿﺪ آب و ﺷﺐرﻧﮕﻢ را روی ﻫﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا
ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﺳﻮار دوﭼﺮﺧﻪام ﻣﯽﺷﻮم و راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ دﺑﺴﺘﺎن را رﮐﺎب ﻣﯽزﻧﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ وﻗﺘﯽ
داﺷﺘﻢ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ً
»واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻟﺖ آورﯾﻪ آﻗﺎی داو ) ، (Dowﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟«
»اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآﯾﻢ ؟«
او ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ راهﺑﻨﺪان و ﻫﻮای ﭘﺮ از دود ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ) (Fremontﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﺗﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«
ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺧﺮد ﺷﺪم .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .او در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی
ﻋﻤﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻣﻮزﮔﺎر آرﻣﺎنﮔﺮا و ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎﯾﯽ
ً
ﺗﻌﻤﺪا در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و اراده
ﮐﻪ

ﺧﻮد ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻏﯿﺎب
اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺸﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻃﺮح ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﯿﻢ ﮐﻼس اول ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر آﻣﻮزﮔﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ
ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درک و ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آنﻫﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎﻫﯽ از زﻣﺎن رﮐﻮد
ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ دﻫﻪ  ۱۹۹۰اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺮوژهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ« اراﺋﻪ دادﯾﻢ.

۴

در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻘﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط
در ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ »ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻘﯿﻪ« اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ] (Silicon Valley) [۱ﻗﺮار دارد و
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﻬﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در
ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی
روﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ راهاﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ
اﻟﺴﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ زﯾﺎد درﺑﺎره ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ
از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آنﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎماﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻋﺎری از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﺴﯿﮑﺎ
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮ ) ، (Jessica Bartholowﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻘﺮ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ

ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را
اﻓﺮادی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﺮار داد؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم از ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
در ﺷﻬﺮ اوﮐﻠﻨﺪ ) (Oaklandﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  ۲۴۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪ ۴۰ ،درﺻﺪﺷﺎن ﮐﻮدکاﻧﺪ و دو ﺳﻮم از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻀﻮی از
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵

داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ درک آنﻫﺎ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺒﻬﻮت و
ﺷﮕﻔﺖزده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻟﮑﺴﯿﺲ ﺗﻮرﭘﯿﻦ ) (Alexis Turpinاز ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .داﻧﺶآﻣﻮز دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺮﺳﺖ
) (David Hurstﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد :ﻓﻘﺮا ﺗﻨﺒﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن آدمﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و
ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ«.

اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ
وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﺻﺪد رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪ؛ اﯾﻦ

ً
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد:
ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد؟ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ دارد؟ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮایﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺣﯿﻄﻪ وﺳﯿﻊ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و از اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻃﺮح درﺳﯽ درﺑﺎره
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و آن را در دو ﮐﻼس ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ درس ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢﭘﺎی ﻫﻢ و ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﮐﻨﺶﮔﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ آنﻫﺎ از ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻓﻘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺷﺎن را روی آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آنﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد و ﻗﺎﻧﻮن رد ﺷﺪ.
۶

ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه داﻧﺶآﻣﻮزی ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮوﯾﻨﮕﺘﻮن ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ارزان و ﺣﺘﯽ راﯾﮕﺎن در اروﯾﻨﮕﺘﻮن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺷﮑﺎلﻫﺎی دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻏﺬا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ:
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻏﺬاﯾﺸﺎن را ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺬای
راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از اﻣﮑﺎن ﻏﺬای راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ارزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدن در آن ﺻﻒ و ﺗﺤﻤﻞ
ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎدهای روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه« .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﺟﺎزه ادﻏﺎم ﺻﻒﻫﺎی ﻏﺬا را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻒﻫﺎ در ﻫﻢ ادﻏﺎم
ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﻘﺮ ،ﻏﺬاﯾﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻃﺮح »ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ« ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ
روی آﻣﻮزش ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬای ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
در در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﺮوه ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﺎﺗﯿﻤﺎ
) (Aleia Fatimaروی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺪفﺷﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻨﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ

ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻃﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﻤﻞﮔﺮاﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﺎﺗﯿﻤﺎ در ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﻼس ﻧﻮﺷﺖ :ﻫﺮ ﻋﻀﻮ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﺷﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ.

۷

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﮐﺎﺳﺘﺮو ) (Christina Castroو ﻟﯽ ﻣﺎﯾﺮ ) (Lea Meierﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآوردﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﻧﺘﯿﻦ ویﻟﻦ ) ،(Clementine Whalenﻫﻤﮑﺎرم در ﮐﻼس ﻧﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﺮ ﺷﻮق آﻣﺪ .ﮔﺮوه آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻪ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان واﺟﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ روش ﮔﺮوه ﮐﻼس ﯾﺎزدﻫﻢ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪارس ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ
و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .دو ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در
دو ﮐﻼس ﻣﻦ رد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ راﻫﺒﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﯾﺮوﯾﻨﮕﺘﻮن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪارس ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه »ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ« را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،دورادور ﺑﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻢ .در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮ ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه ،اﯾﻦ ﺑﺎور در داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯽ ﺗﺤﺮک و
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮐﻼس و ﺷﺎﮔﺮدانﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ.

ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – و
ﺑﻮدﻧﺪ – از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﺴﻠﯽ آن آﺑﺎرﯾﻨﺘﻮ) (Leslie Ann Abarientosدرﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ،
وﻟﻮﻟﻪای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.

۸

ﻣﻨﺎﺑﻊ
http://www.tolerance.org/magazine/number-19-spring-2001/feature/someone-elses-problem

] [۱ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﯽ در ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ َاﺑَﺮﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻦآوری ﺷﻬﺮت دارد و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ.

۹

ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

info@afroozschool.org

