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پکزدن باطعمپشگلوابهامات رکورددارستارهمربع!


و
انت سرویس
های خطرناک



2.8 M views

درس ایرانی برای لهستانی
به تازگی خبری در فضای مجازی موج می زند مبنی بر
این که یک راننده تاکسی با شرف 70 ،هزار یورویی
را که گردشگر لهستانی در تاکسی او جا گذاشته بود،
در مقابل سفارت لهستان ،به صورت کامل به صاحبش
برگرداند .وقتی از گردشگر لهستانی می خواهند که
پول را بشمارد رو به پیرمرد راننده تاکسی می گوید:
«پول را نمی شمارم  .من به شما کامال ایمان دارم».
کاربران به این کار راننده تاکسی واکنش نشان دادند
و از او که صداقت و امانت داری ایرانیان را به جهانیان
نشان داده تشکر کردند .کاربری نوشت« :واقعا باید
آفرین گفت کار هر کسی نیست که این همه یورو را که
به پول ایران نزدیک به ( )۹۰۰میلیون تومان میشه،
بیاری به صاحبش تحویل بدی ».کاربر دیگری نوشت:
«خدا رو شکر این توریست مثل اون دوچرخه سواری
که کلی کتک خورده بود با خاطره خوب کشورمون رو
ترک می کنه».

ماجرای توهین علی مطهری از زاویه ای دیگر
به دنبال انتشار ویدئوی جنجالی از توهین علی مطهری
نماینده مجلس شورای اسالمی به یک دانشجوکه در
ابتدا ادعا شده بود دختر است و بازتاب وسیعی هم
در فضای مجازی داشــت ،ویدئوی دیگری از سوی
بسیج دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد که نشان
میداد ،مخاطب این نماینده مجلس یک دانشجوی
پسر است و شاید یکی از دالیلی که به اشتباه کاربران
دانشجو را دختر قلمداد می کردند صدای دانشجو
بــوده اســت .ماجرا از این قــرار است که آقــای علی
مطهری در نشستی با دانشجویان در پاسخ به سوال
یکی از دانشجویان میگوید« :من انواع قرص برای
شما دارم ،قرص ضدبارداری هم بخواهید برای شما
دارم!» هرچند بسیاری از کاربران این شوخی مطهری
را با یک مرد هم نادرست می دانستند اما نوشته بودند
که چقدر حقیقت می تواند متفاوت از آن چیزی باشد که
می بینیم و می شنویم.

سوءاستفادهمدلینگازمحرومیت!
همینمونده
بودکهبرای
تبلیغمدلین 
گاز
محرومیتمردم
سیستانسوء
استفادهکنن!

ی پس از گل!
ونی ،در شاد
ت استراماچ
وضعی

2.1 M views
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پوشک های مرموز!

فروش برند در پاچنار!

حجتاالسالم مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس دربــاره عقیم سازی
نوزادان با استفاده از پوشک صحبت هایی کرده که
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .او در بخشی از
صحبت هایش گفته است « :گاهی دشمنان پنبههایی
را که با آن ها پوشک بچه یا مشابه آن تولید میشود به
گونهای تهیه میکنند که موجب عقیمسازی میشود».
کاربری نوشت« :عقیم سازی واقعی رو داره تورم انجام
میده که خیلی ها رو از ازدواج منصرف کرده ».کاربر
دیگری نوشت« :چقدر پوشک نقش مهمی در جامعه
داره یه زمانی نبودش مشکل جامعه شده بود و حاال
انگ عقیم کنندگی رو داره یدک می کشه ».برخی از
کاربران هم خواهان این بودند که مراجع ذی صالح
صحت و سقم این ادعا را مشخص کنند.

یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی تصویری از تعداد
زیــادی مــارک برندهای مختلف را در فضای مجازی
منتشر کرد و در شرح آن نوشت« :اگه به لباس و کفش
«برند»ی که می خرین خیلی افتخار می کنین یه سر به
گذر پاچنار بازار بزرگ تهران بزنین تا کلی از این مارک
ها رو به صورت فله ای تهیه کنید ».برخی از کاربران بر
این باورند که این کار نوعی تقلب و کالهبرداری است
و آن را صحیح نمی دانند .برخی دیگر نیز اعالم کردند
که نبود اطمینان مردم به مارک های ایرانی باعث شده
تا اعتماد به نفس تولید کنندگان ایرانی پایین بیاید و
برای جذب مشتری به سراغ چسباندن مارک برندهایی
از کشورهای دیگر بروند .کاربری نوشت« :کاش روزی
بیاد که با افتخار تولیدات ایرانی رو مصرف کنیم».





باوجودکشته
شدنیکدانش
آموزوافتادنیک
دانشآموزدیگه
ازاینسرویس
هایخطرناک
اماهنوزتوی
سیستانازاین
سرویسها
داریم!

2.4 M views





تصاویر پربازدید فضای مجازی

رس توالت

ب

اهببینباکیا
بایدشادیگل
کنیمخاصی
تویچشمای
استراماچونی
بعدازدیدن
غالمپوردیده
میشه!

ی الکچری!
شو

یکمیلیون
تومانروبدید
منبامسواک
خودمتوالتتون
روبرقمیندازم
دویستو
خردهایهزار
تومنهمصرفه
جوییمیکنید!

حذف نا
ف هم عمل زیبایی شد!

3.4 M views

رکورددار ستاره مربع!
یکی از تصاویری که در چند روز اخیر در فضای مجازی
و شبکه های اجتماعی پر بازدید بود مربوط به تصویری
از یک صفحه گوشی بود که نشان می داد صاحب خط
در عرض سه سال بیش از  12میلیون و  675هزار
تومان پول بابت خدمات ارزش افزوده پرداخته است.
بسیاری از کاربران هم با شماره گیری *800*6#رقم
هایی را که بابت ارزش افزوده پرداخت کرده بودند
زیر این تصویر به اشتراک گذاشتند.کاربری نوشت:
«به نظر نمیاد این رقم صحیح باشه چون ماهی 350
هزار تومان میاومده روی قبضش و اگر این جور بود
حتما پیگیر می شد ».کاربردیگری نوشت « :یکی از
سرگرمی های جدیدم شده ستاره  ۸۰۰مربع رو با
گوشی اطرافیان میگیرم ببینم چه سرویسهایی رو
خطشون فعال شده ،اکثرشونم خبر ندارن فقط دارن
ماهیانه کلی هزینه میدن،مثال بابام پرسپولیسیه ولی
نمیدونم چرا پیگیر اخبار استقالله!»

3.1 M views

جراح دیده
بیمار ناف نداره!
پرسیدنافش
کو؟ همراه بیمار
گفته«:عمل
زیباییشکم
کرده و نافش رو
برداشته!»

قلیان با طعم فضوالت حیوانی
به تازگی فیلمی از یک کارگاه تولید زیرزمینی توتون
و تنباکو با فضوالت حیوانی و اسانسهای میو های
در فضای مجازی منتشر شده است که در آن نشان
می دهد برای تهیه این تنباکوها از فضوالت حیوانی
به همراه اسانس های میوه ای استفاده می شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
درباره عوارض استفاده از این تنباکو ها گفته است:
«ذا تالریه و مرگ از عوارض این تنباکوهاست».
کاربران زیادی هم به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :برای دودی ها :وقتی به فکر سالمتی
خودتون نیستید از بقیه چه انتظاری دارید؟ تولید
تنباکوی میوه ای از فضوالت حیوانی رو ببینید و
اگه دوست و رفیق قلیونی هم داریــد حتما براش
بفرستید ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم با فرهنگ
سازی باید جوون ها رو از قلیون دور نگه داشت و اال
سال هاست عکس ریه های خراب ،روی بسته های
سیگار و تنباکوها وجود داره».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مااباینساندویچفروش
چهیمکنیم؟
نگاهیبهآموزشوپرورشکشورهایغربیبرایتربیتکارآفرینانکوچک

نرگس عزیزی -خبری که این هفته در فضای مجازی توانست توجه زیادی
را به خود جلب کند ،مربوط به جیکوان فالکنر ،نوجوان  13ساله اهل
مینهسوتای آمریکا بود .جیکوان اوایل تابستان امسال دکه کوچکی
برای فروش هاتداگ روبه روی خانه برای خودش دست و پا کرده
بود.هنوزازراهافتادندکهاشخیلینگذشتهبودکهکسیفعالیت
او را به اداره بهداشت به عنوان موردی که بدون مجوز در حال
فعالیت است ،گزارش داد .بازرس اداره بهداشت اما در عوض
پلمب دکه ،به جیکوان نه تنها آموزشهای الزم بهداشتی را
ارائه کردکه حتی هزینه  87دالری برای دریافت مجوز اولیه
را نیز پرداخت کرد .در کنار آن پلیس محلی هم برای او دکهای
جدیددرنزدیکیاداره پلیسکهمکانبهتریبود،دستوپاکرد.
بعد از آن حمایت چند چهره تلویزیونی باعث معروفیت بیشتر او
شد .در نهایت جدیت خودش در کار ،در کنار این حمایتها ،باعث
شد تا او در نیمه دوم تعطیالت تابستانی روزانه تا  150هاتداگ در
کنار چیپس ،نوشابه و آب بفروشد ،اما چطور نوجوانی در این سن و سال
میتواندچنانجدیتیدرکارکردنازخودنشاندهدکهمقاماتمحلینیز
تحتتاثیرقرارگیرندودرعوضجمعکردنبساطاو،برایراهاندازیکاربهاوکمککنند؟محمددالوریهمدرکتاب« 976روزدر
پسکوچههایاروپا»درباره توجهبهکسبوکاربچههادرمدرسهمینویسد«:درزمانیکهجلسهوالدینبامعلمانبرگزارمیشود
برخیوالدینبافرزندانشانغرفههاییرادرمدرسهاجارهمیکنندومثالهاتداگیاشکالتمیفروشند.اینجاوالدینازهر
فرصتیاستفادهمیکنندتاعالوهبرپولدرآوردن،خریدوفروشرابهفرزندانخودبیاموزند».دربخشدیگریمینویسد«:ماه
آگوستکهبرابربامردادوشهریورماست،اروپاتقریباتعطیلاستوبخشعمدهایازکارکنانهمهنهادها،سازمانهاوفروشگاه
هابهسفرمیروند.دراینماهفروشگاههابرایجبراننیرویکارخودازدانشجویاناستفادهمیکنند».برخیازایندانشجویان
رویلباسشاناتیکت«مندانشجوهستم»میچسبانندتامردمصبورانهناشیبودنشانراتحملکنند.

تشویق نوجوانان به کار کردن در کشورهای غربی در دو مسیر
صورت میگیرد .بخشی از این توجه تاریخچهای طوالنیتر
دارد و به عنوان بخشی از فرهنگ کار کردن در این مناطق
است؛ این که نوجوانان در تابستانها یا دیگر زمانهای آزاد
خود ،کار پارهوقتی را انجام دهند ،اما در کنار این موضوع ،طی
ش مهارتهای کارآفرینی در مدارس نیز
سالهای اخیر آموز 
مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشورها بازآموزی معلمان
برایتسلطبراینمفاهیمآغازشدهاست.دراینمطلبنگاهی
به این دو روند انداختهایم.

کسب تجربه از سالهای نوجوانی
کار کردن همراه با درس خواندن ،فرهنگی است که از قدیم
در برخی کشورهای غربی ،به ویژه در آمریکای شمالی وجود
داشته است .شاید برای شما جالب باشد بدانید اولین آمار
آمریکا در این باره به سال  1948باز میگردد که نشان
میدهد در طــول ســال تحصیلی آن ســال نزدیک به 44
درصد دانشآموزان  16سال به باال در ساعات آزاد خود کار
میکردند و این میزان در تابستان و تعطیلی مدارس تا حدود
 56درصد افزایش یافت .البته در این سالها عوامل متعددی
از جمله وضعیت اقتصادی و در دسترس بودن موقعیتهای
شغلی مناسب نوجوانان باعث شد تا این آمار فراز و فرود
زیادی را به خود ببیند .آخرین آمارها نشان میدهد حدود
 30درصد دانشآموزان آمریکایی در طول سال تحصیلی
 2018کار میکردهاند .در تابستان  2018اما نزدیک به
 34درصد دانشآموزان ،در بازار کار مشغول بودهاند.
در کانادا اما آخرین آمار مربوط به تابستان همین امسال
اســت که نشان میدهد حــدود  28درصــد دان ـشآمــوزان
 15و  16ساله کانادایی در تابستان  2019مشغول به کار
بودهاند.
در انگلیس اما هر چند استقبال از کار پاره وقت در کنار
تحصیل ،به اندازه آمریکای شمالی نیست اما این موضوع
آن قدر در فرهنگ انگلیس جا افتاده است که به این نوع
کار کردن «شغل روز شنبه» میگویند .دانشآموزانی که در
انگلیس تمایل به کار دارند ،برای کار باید از مقامات محلی
اجازه کار دانشآموزی بگیرند .آمار مربوط به سال 2016
نشان میدهد حدود  4.4درصد نوجوانان  13تا  15سال
متقاضی مجوز کار بودهاند.

دانشآموزان بیشتر دنبال چه کارهایی هستند؟
بیشترینتقاضابرایکارازسویدانشآموزاندراینکشورها،
اشتغال به عنوان کارگر رستوران یا نیروی خدماتی است.
البته در تابستان تقاضا برای کار در مراکز اقامتگاهی به عنوان
نیروی خدماتی نیز افزایش زیادی مییابد .بعد از فعالیتهای
خدماتی ،فروشندگی موقعیتی است که نوجوانان زیادی
سراغ آن میروند .در رتبه سوم نیز کارآموزی در کارهای
اداری قرار دارد.

آموزش کارآفرینی در مدارس
اماجداازتجربهعملیکارکردن،توجهبهمهارتهایالزمبرای
تربیتفردیکارآفرینازموضوعاتیاستکهطیسالهایاخیر
مورداستقبالقرارگرفتهاست.اینآموزشهاابتداوازچنددهه
قبل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آغاز شد .اما آرام آرام
مشخص شد که برای دستیابی به اهداف ،الزم است آموزشها
ازسنینپایینترآغازشود.گزارشاتحادیهاروپادربارهوضعیت
آمــوزش کارآفرینی در مــدارس کشورهای اروپایی در سال
 2017نشان میدهد تا این سال حداقل سه کشور دانمارک،
استونی و التویا برنامه آموزش معلمان دبستان در این زمینه
را جزو برنامههای اجباری خود قرار دادهاند .در مقاطع باالتر
البته تعداد کشورهایی که به این موضوع توجه نشان داد ه و آن
را اجباری کردهاند ،بیشتر است .البته جدا از این برنامههای
اجباری ،بسیاری از مدارس این آموزشها را به عنوان فعالیتی
جانبی و با برنامهریزی خود ارائه میکنند ،اما این آموزشها
شاملچهمواردیمیشود؟

نگرش،آگاهیوتمرین
بسیاری آموزش کارآفرینی را شبیه آموزش رشتهای ورزشی در
نظر میگیرند .به این معنا که آموزش نظری تنها بخش بسیار
کوچکی از این فرایند است و برای به نتیجه رسیدن ،تمرین
عملی در کنار توجه به نگرشها ،باورهای شناختی و وضعیت
روانشناختیفردضروریاست.برایناساسآموزشهادراین
زمینهبسیارگستردهوشاملآموزشهاینظریوعملیدرکنار
یکدیگر است .فعالیتهای زیر نمونههایی از کارهایی است که
مدارس و دیگر مراکز آموزشی برای آموزش کارآفرینی از آنها
استفاده میکنند.آشنا کردن دانشآموزان با نمونههای موفق
کارآفرینیازطریقمعرفیدرکالس،مالقاتباافرادکارآفریندر
قبالبازدیدیامعرفیکتابهاییبامحوریتزندگینامهاینافراد
ودرخواستازدانشآموزانبرایانجامپروژههایمرتبطمانند
راهاندازی کسب و کاری کوچک در بازارچه مدرسه .نکت ه مهم
در این فعالیتها اصرار غالب کشورها بر تشویق دانشآموزان
به انجام فعالیتها به صورت گروهی است.تقویت مهارتهای
روانشناختی متناسب مانند تصمیمگیری ،ت ــابآوری در
سختیها،مدیریتهیجانهاوتوانکنارآمدنباافرادمتفاوت
از دیگر آموزشهای این حوزه است.آشنایی با فناوریهای
جدید و آمــوزش استفاده از این فناوریها با هدف گسترش
ایدههای کارآفرینی از دیگر حوزههایی است که در سالهای
اخیر مورد توجه زیادی بوده است.یکی دیگر از موارد مهم در
بحث کارآفرینی ،توانایی معرفی خود ،فعالیتها و جلب نظر
افراداست.مسئلهایکهدربارهجیکوانفالکنر،پسرهاتداگ
فروشاهلمینهسوتا،چشمگیراست،اینکهبرخورداوبهشکلی
بودهکهنهتنهاتوانستهاعتمادمقاماتمحلیرابهخودجلبکند
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