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طرح مبارزه با رفتارھای تبعيض گرايانه و تحقيرآميز در سال تحصيلی ٢٠١٥/١٦
آرمان
ھمۀ دانش آموزان بايستی در مدرسه احساس کنند آسايش و مشارکت دارند .دانش آموزان و کارکنان بايستی با ھر يک از
دانش آموزان يکسان رفتار کرده و با او با احترام و ارزشمندی برخورد کنند.

مقررات و مفاھيم جديد
تبعيض يعنی اينکه مدرسه بدون داليل موجه با يک دانش آموز نسبت به ساير دانش آموزان در رابطه با جنسيت ،ھويت ھا
يا شکل ظاھری فراجنسيتی ،تعلق قومی ،دين و مذھب يا ساير اعتقادات ،معلوليت ،تمايالت جنسی يا سن وسال بد رفتار
کند .آزار و اذيت يعنی کاری که به عزت و ارزش کسی اھانت شود و کاری که در ارتباط با يکی از اصول تبعيض باشد
که در باال گفته شد .منظور از رفتار تحقيرآميز رفتاری است که بدون ارتباط با اصول تبعيض باعث توھين و تحقير به
عزت و ارزش يک دانش آموز شود .منظور از رفتار يکسان اين است که با ھمۀ دانش آموزان بايستی طوری رفتار شود
که ھمه از حق و حقوق و امکانات يکسان برخوردار باشند.
ارزش ھايی که مدرسه بايستی مطابق برنامۀ آموزشی ترسيم و ارائه کند عبارتند از تحقير ناپذير بودن حيات انسانی،
آزادی و تماميت فردی افراد ،ارزش يکسان ھمۀ انسانھا ،برابری زن و مرد و ايجاد وحدت و ھمبستگی با افراد ضعيف و
مظلوم.

ما چگونه حق و حقوق و امکانات يکسان برای دانش آموزان تأمين می کنيم؟
 ¤برنامۀ آموزشی مدرسه در زبان سوئدی بعنوان زبان دوم شامل گنجينۀ واژه ھا و فصل ھای درسی در زمينۀ ارزش ھای
دموکراتيک است.
 ¤مربيان راھنما مسئوليت دارند که دانش آموزان از مقررات انظباطی مدرسه اطالع داشته باشند.
 ¤در ھر ترم به ھمۀ دانش آموزان ،سرپرست ھا و قيم ھا با مترجم اطالعات داده می شود .اين اطالعات شامل مقررات
انظباطی مدرسه و طرح مبارزه با تبعيض و رفتار تحقيرآميز است .اين مطالب در وبسايت مدرسه نيز وجود دارد.
 ¤دانش آموزان از طريق شورای کالس و شورای دانش آموزان که ماھی يک مرتبه برگزار می شود تجربيات عملی در
زمينۀ دموکراسی کسب می کنند .دو نفر دانش آموز در شورای مشترک غذای آموزشگاه " "Lindholmenشرکت می
کنند .چھار دانش آموز در گروه امنيت و آسايش شرکت دارند.
 ¤طی سال تحصيلی يک سری فعاليتھای مشترک در سراسر مدرسه برگزار می شود :روز فرھنگ ،روزھای ورزشی،
نمايش فيلم و فعاليتھای ديگر .به ھمۀ دانش آموزان بايستی امکان شرکت در اينگونه فعاليتھا داده شود.
 ¤ھمۀ دانش آموزان برای شرکت در اين فعاليتھا دعوت می شوند تا از امکان آزمودن فعاليتھای مختلف اوقات فراغت و
ايجاد تماس با واحدھای خارج از مدرسه برخوردار شوند .اين واحد ھا برای مثال عبارتند از کافه تريای زبان ،کمک
برای انجام تکاليف درسی و "] "Move Itتحرک[ .مربيان اوقات فراغت و نمايندگان شورای دانش آموزان در پايان سال
تحصيلی اين فعاليتھا را ارزيابی خواھند کرد.
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 ¤کمک درسی به زبان مادری باعث افزايش امنيت وآسايش دانش آموزان می شود چون در اين جلسات بزرگترھای
مدرسه صحبت کرده و مسائل را به زبان ماردی دانش آموزان توضيح می دھند .اين امر بنوبۀ خود سازگاری و مشارکت
بيشتر دانش آموز در جامعۀ جديد سوئد را آسانتر می کند.
 ¤گروھھای مختلف و سطوح مختلف آموزشی بصورت مختلط در ساختمان مدرسه جای داده می شوند.
 ¤پرسشنامۀ دانش آموزی با مصاحبه مشروح توسط شورای دانش آموزان برای کالسھای نھائی در پايان ترم پيگيری می
شود.

ما چگونه از آزار و اذيت و رفتارھای تحقيرآميز پيشگيری می کنيم؟
 ¤در زنگھای تفريح کارکنان در اماکن مشترک حضور دارند و کارکنان ھمراه با دانش آموزان نھار می خورند.
 ¤کارکنان تندرستی دانش آموزان خود را به ھمۀ کالسھا معرفی کرده و در مورد انواع کمکھا و حمايت ھايی که می توانند
ارائه کنند اطالعات می دھند و از جمله يک نمايش تصويری ھمراه با واژه ھای کمکی به زبانھای مختلف عرضه می کنند.
 ¤مدرسه تيم ھای کار تشکيل داده است؛ تيم کاری باعث آسايش دانش آموز در آشنا شدن با چندين معلم و دانش آموز می
شود ،چون باھم فعاليتھای مختلفی مانند يک موضوع ھفتگی در مورد تندرستی ،برگزار می کنند.
 ¤برگزاری کنفرانس کالس در ھر ترم باعث می شود ھمۀ دانش آموزان مدرسه به شيوه ای عينی مورد توجه قرار گيرند.
 ¤گروه ايمنی و آسايش تشکيل شده است که بعنوان ادامۀ کار در زمينۀ رفتار يکسان است .اين گروه بصورت يک گروه
دارای تخصصھای مختلف درمی آيد که در آن نمايندگان دانش آموزانی شرکت دارند که نمايندۀ ايمنی دانش آموزان نيز
ھستند .اين گروه ھر ترم دو مرتبه جلسۀ مالقات برگزار می کند.
 ¤ما يک مطلب )نمايش تصويری( با اطالعات ساده در مورد مفاھيم و واژه ھای مربوط به تبعيض ،آزار و اذيت و رفتار
تحقير آميز تھيه می کنيم.

ما موارد تبعيض ،آزار و اذيت و رفتار تحقيرآميز و وضعيت ھای خشونت آميز را چگونه کشف،
مبادرت به اقدام و مستند می کنيم؟
 ¤ھمۀ دانش آموزان در آخرين ترم تحصيلی خود به يک پرسشنامه با سواالتی از جمله در مورد ميزان رضايت ،آسايش و
مشارکت خود پاسخ می دھند .واژه ھای کليدی اين پرسشنامه در يک فھرست نوشته شده و به زبانھای مختلفی ترجمه می
شوند .پاسخھا تدوين شده و در مورد نتايج آن در ھر کالس و شورای دانش آموزان گفتگو می شود .مدير مدرسه نيز نتايج
اين پرسشنامه را در يک جلسۀ محل کار با کارکنان در ميان می گذارد.
 ¤اگر کارکنان مدرسه موردی از تبعيض ،آزار و اذيت ،رفتار تحقيرآميز يا وضعيتی خشونت آميز را مشاھده کرده يا از
عالئم اينگونه موارد آگاه شوند بايستی ھميشه واکنش نشان داده و مستقيما ً با تيم تندرستی دانش آموزان ) (EHTتماس گرفته
و مورد را در فُرم مخصوص آن مستند کنند .اين فُرم در اسرع وقت در اختيار مدير مدرسه قرار داده می شود و او با
مشارکت تيم تندرستی دانش آموزان يک تحقيقات را آغاز می کند .گفتگوھايی که پس از بروز يک مورد تحقير آميز با
دانش آموزان انجام می شود بسيار ارزشمند بوده و ھدف از آن گسترش بينش و تفکر فردی دانش آموز است .در اغلب
موارد از مترجم استفاده می شود .قضيه تا زمانی که تشخيص داده شود اعمال تحقيرآميز پايان يافته ،پيگيری خواھد شد.
درصورت لزوم يک برنامۀ انجام اقدامات مختلف تنظيم می گردد.
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 ¤اگر وضعيت خشونت آميزی بروز کند چندين نفر از کارکنان احضار و در صورت لزوم حتی به پليس نيز خبر داده
می شود .ھر کس که تشخيص دھد خبر کردن پليس ضروری است می تواند به پليس اطالع دھد .درصورت بروز
صدمات فردی آمبوالنس يا پرستار مدرسه خبر خواھد شد .کارکنان مربوطه مراتب را به معلم ھای راھنمای درگير در
قضيه ،اوليای مدرسه و تيم تندرستی دانش آموزان گزارش می دھند .اگر تيم تندرستی دانش آموزان تشخيص دھد بايستی
بالفاصله پس از واقعه جلسات مالقات با طرف ھای مربوطه تشکيل گردد .ھميشه بايستی به ولی /سرپرست دانش آموز
اطالع داده شود و بايستی تصميم گيری شود که آيا طرف ھای قضيه بايستی در مدرسه باقی بمانند يا نه .در موارد
مربوطه مدير مدرسه در مورد اخراج موقت از مدرسه تصميم گيری می کند .مسئوليت انجام اقدامات بالدرنگ و موقت با
مدير مدرسه است .در مواردی که واقعه شديد و جدی باشد شاکی يا مدير مدرسه به پليس شکايت می کند .مدير مدرسه در
صورت لزوم تصميم اخراج موقت به مدت حداکثر دو ھفته را اتخاذ کرده و به در اين رابطه به رئيس جلسات اطالع
رسانی می کند .پرونده ممکن است توسط ھيئت مديرۀ ادارۀ آموزش مورد بررسی قرار گيرد و در مورد اخراج احتمالی يا
آموزش از نوع ديگری تصميم گيری کند .دو ھفته پس از اتخاذ انجام اقدامات ،پرونده پيگيری می شود.
 ¤دانش آموزان و ولی /سرپرست آنان می توانند در مورد تبعيض ،آزار و اذيت و رفتار تحقيرآميز به تيم تندرستی دانش
آموزان شکايت کنند .در اين مورد در جلسۀ اطالع رسانی دستجمعی به دانش آموزان و در جلسات مالقات والدين با کمک
مترجم در ھفتۀ  ٣٨ام سال  ٢٠١٥و در ماه ژانويۀ سال  ٢٠١٦اطالعات ارائه می شود .چنين شکايتی با ھمان شيوۀ
شکايت بر اثر مشاھدات يا گزارش از سوی يکی از کارکنان ،پيگيری می شود.
 ¤فُرم مخصوص مستندسازی پرونده ضميمۀ طرح است .مسئوليت اوراق و برگه ھای پرونده با مدير مدرسه است که از
طريق تيم تندرستی دانش آموزان نيز اين مسئوليت را بر عُھده دارد.

زمينه ھای مھم و مورد توجه برای سال ھای تحصيلی ٢٠١٥/٢٠١٦
 ¤ايمنی و آسايش يک موضوع جامع در سال تحصيلی است.
 ¤مربيان آموزشی /معلم ھای کمکی دانش آموزان که به زبان مادری دانش آموز تکلم می کنند ضروری بوده و مدرسه
برای استخدام اينگونه افراد تالش می کند.
 ¤گروه تأمين آسايش با شرکت نمايندگان معلمان و دانش آموزان از ھر گروه کاری و نمايندۀ تيم تندرستی دانش آموزان،
خدمات دانش آموزان و اوليای مدرسه تشکيل می گردد .رئيس گسترش /پيشرفت مسئوليت فراخوانی را بر عُھده دارد.
 ¤کار در زمينۀ اجرای آموزش امور جنسی و روابط جنسی ادامه می يابد .سوال در اين زمينۀ کاری در گفتگو با نمايندگان
تندرستی دانش آموزان در پايان ترم مطرح می شود.
" ¤دختران و پسران در مدرسه از امکانات يکسانی برخوردار می شوند" .اين مسئله در پرسشنامۀ دانش آموزی وجود
داشته و ما فعاالنه در مورد آن تالش می کنيم که با توجه به ساختار دانش آموزی مدرسه که حدود  %٧٠آنرا پسران تشکيل
می دھند امری مھم تلقی می شود .ما در جلسات آتی بازخورد نظرات معلمان ،قضيۀ ايجاد امکانات يکسان برای دختران و
پسران در کالس درس را در مرکز توجه قرار خواھيم داد.
 ¤تالش بيشتر در زمينۀ شورای کالس و شورای دانش آموزان؛ اين شوراھا گام مھمی در کار برای دموکراسی محسوب
می شوند .ھر کالس بايستی قبل و پس از تشکيل جلسات تندرستی دانش آموزان کار کرده و شورای دانش آموزان
چگونگی انجام آنرا پيگيری می کند.

ارزيابی و پيگيری
 ¤اين طرح توسط يک گروه متشکل از تخصصھای مختلف در ماه اوت  ٢٠١٦ارزيابی و پيگيری می شود.
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