
این شما هستید که قدرت پرورش نسل آیند هی متفکرین و 

نوآوران را در اختیار دارید. 

این شما هســتید که م یتوانید انرژی مثبت آنها را هدایت کرده و این باور را در آنها به وجود آورید 

که بیچاره نیستند و تغ�ر، امکا نپذیر است و کودکان م یتوانند هدای تگر تغ�رات باشند.

“طراحی برای تغ�ر” فرموالسیون ساد های به شما م یدهد تا پتانسی لهای نهفت هی هر دان شآموز را 

شکوفا نما�د. به دان شآموزانتان بگو�د که نباید منتظر آینده باشند، بلکه آنها به حال تعلق دارند. 

آنها برای ساختن جهانی بهتر نیازی به کسب اجازه ندارند.

کیران بیر ستحی

موسس، طراحی برای تغ�ر

معلمان عزیز،
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dfciran



گام ۱

احساس کردن

با قلبتان فکر کنید.

مربیان عزیز

آغاز کنید

اولین گام برای ایجاد تغ�ر تالش برای فهم این موضوع است که انســـا نها چگونه احســــاس 

م یکنند.

۱- مشاهدات
ـ های از مشـاهدات  با دقت به اطرافتان نگاه کنید. چیزهایی که آزارتان م یدهد را مشـاهده و نقش

خود ایجاد نما�د و جهان را از طریق آن بنگرید.

آنچه که م یبینید. (مانند اسباب و وسایل، فضا، زباله و غیره) ں

آنچه حس م یکنید. (مانند اذیت و آزار، استرس امتحان و غیره) ں

آنچه م یشنوید. (مانند زبان، تبعیض و غیره) ں

۲- را یگیری
 مشـاهدات خود را با گروه در میان گذاشته و برای موقعیتی که همگی خواهان تغ�ر آن هسـتید، 

را یگیری کنید. 

۳- با عمق بیشتری واکاوی نما�د

پس از انتخاب موضوع، برای درک بهتر، به شکل عمی قتر به 

بررسی و واکاوی موضوع بپردازید. این چند سوال م یتواند 

به شما کمک کند اینکار را آسا نتر انجام دهید:

چگونه این اتفاق رخ م یدهد؟ ں

کجا این اتفاق م یافتد؟ ں

چ هفردی تحت تاثیر قرار م یگیرد؟ ں

چ هزمانی این اتفاق رخ م یدهد؟ ں

چ هچیزی موجب اتفاق آن م یشود؟ ں

۴- مشارکت کنید.
حال با افرادی که در این موضـوع تحت تاثیر قرار م یگیرند، 

گفتگو کنید.

با آنان مصـاحبه نما�د تا نگران یشان را درک کنید و را هحل 

خود را با همراهی آنان طراحی کنید نه برای آنان.

دان شآموزان خود را با این مفهوم آشنا کنید که 

ایجاد تغ�ر در زندگی، مـ یتواند معنـ یبخش و 

سرگر مکننده باشد.

یکی از داستا نهای برتر که توسط کودکان خلق 

شده است، در قالب کمی کاستوری ضمیمه شده 

است تا برای ارجاع و آشنایی بیشـــتر استفاده 

گــردد. آن را با دان شآموزان خود بخوانید و در 

ادامه گفتگویی را حول ایجاد تغ�ر آغاز کنید. 

گام ۲

متصور شدن

تغ�ر را تصور کنید.
هر چه شفا فتر تصور نما�م، بهتر م یتوانیم 

آن کار را انجام دهیم.

۱- ابزار بارش فکری
تمام اید هها خوب هسـتند. از اید ههای جســورانه  ں

خجالت نکشید. 

اید ههای دیگران را توســـعه دهید، از واژه «و» به  ں

جای« اما» استفاده نما�د.

با تصــــــویرساز یهای ساده، اید ههای خود را با  ں

شفافیت بیشتری نمایش دهید.

به این نکات توجه کنید که آیا را هحل شما: ں

          - ذاتا جسورانه است؟ً

          - قابل تکرار و تکثیر است؟

          - ماندگار است؟

          - بر بیشترین تعداد افراد اثر م یگذارد؟

۲- را یگیری
در مورد اید ههایی که هر بخش از مشکل را 

ب هخوبی هدف قرار م یدهند، را یگیری نما�د 

تا "طراحی برای تغ�ر" را اجرایی کنید.

به خاطر بسپرید:

سعی کنید فراتر از اولین و بدیه یترین 

را هحل پیش بروید و هر چه م یتوانید 

اید ههای بیشتری را با همکاری افراد 

بیشتر تولید نما�د.

گام ۳

اجرا کردن

تغ�ر را ممکن کنید.
تغ�ر را از خودمان شروع کنیم!

۱- برنامه
در زمان برنام هریزی موارد زیر را در نظر بگیرید:

چه منابعی الزم است؟ ں

بودجه چقدر است؟ ں

چگونه پول را فراهم م یکنید؟ ں

چه تعداد افراد نیاز است؟ ں

چه میزان وقت نیاز است؟ ں

چطور کار خود را مستند م یکنید؟ ں

نق شها و مســــئولی تها را با درنظرگرفتن نقاط قوت 

هرکس انتخاب نما�د.

۲- پیاد هسازی
دست به کار شده و طرح خود را در عمل انجام 

دهید. بله شما م یتوانید!

۳- منعکس کنید

دکتر هاوارد گارنر
استاد / هیئت علمی دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

ســه چیزی که در مورد این موقعیت یاد  ں

گرفتید؟

دو چیزی که در خصـوص همگروه یتان  ں

یاد گرفتید؟

یک چیزی که در خصــوص خودتان یاد  ں

گرفتید؟

درباره را ههایی برای پایداری تاثیر پـروژ هتان 

نیز فکر کنید.

به خاطر بسپرید:

گام ۴

اشترا کگذاری

آیا شما آماده اید؟

من تونستم، تو هم حتما م یتونی!

به یاد داشته باشید

داستان خود را با دنیا به اشتراک بگذارید تا دیگران هم از داستان شما 

الهام بگیرند و باور پیدا کنند که آنها هم م یتوانند.

۱- ارائه دهید

۲- الها مبخشی

داستان خود را از طریق سایت زیر با ما به اشتراک بگذارید: ں

لطفا قوانین و راهنمای ارسال را در سایت مطالعه کنید.

شما م یتوانید داستان خود را در قالب مجموع های از تصــاویر یا  ں

ویدئو ارسال نما�د.

مرحله به مرحله در سـایت پیش بروید: ســواالت را پاســخ دهید و 

تصــاویر مربوط به داستان خود را آپلود نما�د یا لینک ویدئوی ارائه 

خود را آپارات/یوتیوب آپلود کنید و لینک آن را از طـریق فــرم داخل 

سایت ارسال نما�د.

challenge.dfcworld.com

زمان هایی که باید به خاطر بسپارید

ثبت نام

ارسال داستان

اعالم نتایج

"طراحی برای تغ�ر" (DFC) یکـی از مهی جتـرین و مهمتـرین 

برنام ههای آموزشی است که امکان تاثیرگذاری در بسـیاری از 

کشـــورهای جهان را دارد. نتایج اولین موج مطالعات ما روی 

مد لهای آموزشی DFC، پیشرف تهای مشخصـی در توانایی 

همدلی دان شآموزان و همچنین قدرت ح لمســــئله آنان در 

مواجهه با چال شها را نشـــان م یدهد. "طراحی برای تغ�ر" 

یک مدل ارزشمند برای طیف گســــــترد های از نوآور یهای 

آموزشی ارائه م یدهد.

شما برای هر مرحله حداکثر ۴ تصویر م یتوانید آپلود کنید.

همچنین ویدئوی شما نباید از ۳ دقیقه بیشتر باشد.

ســــعی کنید به ســــازما نها و 

متخصصـانی که در حوزه موضوع 

دغدغه شما فعال هســــــــتند، 

دسترسی پیدا کنید.

بــرای بــرقــراری تماس و ایجاد 

مشــــارکت، از مربیان خود کمک 

بگیرید.

شرایط شرکت کنندگان

تمام دان شآموزان مـ یتوانند در چالش مدارس 

ـرکت نمایند. البته گروه سـنی  "من م یتوانم" ش

ایدهآل  ۱۰ تا ۱۸ سال است.

شـــرکت در این چالش برای تمام دان شآموزان 

رایگان است. تنها الزم هی آن، این است که شما 

به بچ هها بگو�د آنها م یتوانند! 

فرایند داوری

امتیاز باالتر به داســتا نهایی تعلق م یگیرد که 

طیف گسـترد های از اید هها را خلق کرده باشند و 

از میانشان آن اید ههایی که مسـتقیما نیازهای 

افرادی که برایشـان در حال طراحی هســتند را 

برطرف م ینماید، انتخاب نموده باشند. 

به دان شآموزان خود کمک کنید تا فـــراتـــر از 

پاسـ خهای بدیهی و واضـحی مانند جم عآوری 

پول یا برگـزاری گـردهمایـی فکـر کنند و راهکار 

ارائه دهند.

داوران DFC به دنبال داستا نهایی هسـتند که 

توسط خود کودکان ایجاد و هدایت شده باشد، 

موضوعاتی که مســـتقیما دان شآموزان را آزار 

م یدهد و آنها تصــمیم به حل آن چالش گرفته 

باشند. 

داوران همچنین به دنبال شــواهدی از برقراری 

ارتباط کودکان با جامع هی خود برای درک نیازها 

و دیدگا ههای جامعه، در هنگامــی که با چالش 

موردنظر روبروست، می باشند.

تیم های فوق العاده ۵ نفره تشکیل دهید.

و این چهار مرحله را دنبال کنید.

داستان خود را در سایت زیر ارائه دهید

اینجا تعدادی موضـوع معرفی شــده که م یتوانید 

برای ساخت داستان از آنها الهام بگیرید.

مدرسه ں

مقاالت روزنام هها ں

برنام ههای تلویزیونی ں

رادیو ں

شبک ههای اجتماعی ں



 چرا شما باید در این طرح مشارکت نما�د؟

الهام بگیرید

برنامه "طراحی برای تغ�ر" (DFC) به شــــما راهی ســــاختارمند برای آموزش مهارت های موردنیاز قرن ۲۱ام; مانند رهبری، برقراری ارتباط موثر، 

مشارکت و تفکر خالق پیشنهاد م یدهد. این برنامه همچنین اعتمادبنفس و خودباوری را در میان دان شآموزان ارتقا م یبخشد. 

طرز تفکر دان شآموزان از "آیا م یتوانم؟" به "من م یتوانم!" تحول پیدا م یکند. تحقیقات علمی انجام گرفته بر روی بازدهی تحصـیلی دان شآموزان 

ثابت م یکند که این اعتما دبنفس م یتواند به ارتقای نمرات تحصیلی آنان تا ۲۸ درصد کمک کند. 

چالش مدارس – طراحی برای تغ�ر - هند سال ۲۰۱۱

تنها برای تلنگر زدن
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