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اطالعات مربوط به رضایتنامه برای استعدادیابی
والدین گرامی ،سرپرست گرامی
برای آن که فرزندتان آیندهای مطمئن داشته و بتواند زندگی خود را تأمین کند ،کسب اطالع درست در مورد مشاغل و یا رشتههای
دانشگاهی و به دنبال آن انتخاب شغل مناسب اهمیت خاصی دارد .نقش شما به عنوان اولیاء یا سرپرست ،و به عنوان کسی که میتواند
عالیق ،استعدادها و تواناییهای فرزند خود به خوبی برآورد کند ،بسیار مهم است.
در استان نورد راین وست فالیا ( )NRWمعرفی مشاغل و رشتههای تحصیلی به دانش آموزان ،بخشی ضروری از دروس آموزشی
استانی ( KAoAکسب به موقع اطالعات قبل از اتمام مدرسه!) قرار دارد .با همکاری ورزاتخانهها،
ِ
است و در چهارچوب پروژهٔ
اداره کار ،برنامهٔ نظاممندی برای آشناسازی دانشآموزان از کالس هشتم تا زمان ورود آنها
و
ها
اتحادیه
شهرداریها ،نظام اقتصادی،
ٔ
به عرصهٔ کار و یا تحصیل در دانشگاه تضمین شده است.
جهت آماده سازی بهینهٔ نوجوانان برای ورود به مقطع جدید ،آشنایی با مشاغل و رشتههای تحصیلی از طریق برنامههای مختلفی
موسوم به «عناصر استاندارد» انجام میگیرد .همهٔ «عناصر استاندارد» به عنوان بخشی از برنامههای آموزشی مدرسه به شمار
میروند و به ترتیب و یکی پس از دیگری اجرا میشوند .اطالعات بیشتر در خصوص برنامههای هر یک از مجریان این طرح (با
عنوان «شرح مختصر مجریان») به این برگه ضمیمه شده است و بخشی از اطالعات مربوط به رضایتنامه را دربرمیگیرند.
آشنایی با مشاغل و رشتههای تحصیلی از کالس هشتم در همهٔ مدارس عمومی با طرح استعدادیابی آغاز میشود .این امر ،روحیهٔ تأمل
و برنامهریزی نوجوانان برای خود در طی روند آشنایی با مشاغل را تقویت کرده و زمینه را برای مراحل بعدی آشنایی با مشاغل یعنی
پیدا کردن شغل مناسب خود و یا مکان کارورزی مهیا میکند .طرح استعدادیابی توسط کارشناسان زبده (و از جمله م ٔوسسات آموزشی
که قادر به اجرای اینگونه طرحها از طریق بودجههای همگانی هستند) به اجرا درمیآید .واگذاری طرح باید طبق قوانین جاری
عهده مرکز توسعهٔ تجاری کشور در انجمن پیشهوران ایالت نورد راین وست فالیا است .معیارهای
صورت گیرد .و مسئولیت آن به
ٔ
محتوایی و سازمانی طرح ،در شرح وظایف آن تعریف شده است.
طرح استعدادیابی ،خارج از مدرسه به اجرا درمیآید و (طبق مصوب ٔه وزارت آموزش و تحصیالت تکمیلی در تاریخ  ۷سپتامبر
 ،۲۰۱۶در خصوص آشنایی با مشاغل و رشتههای تحصیلی) به شکل جلسهٔ آموزشی و کالس برگزار میشود.
اما شرکت در این کالسها اختیاری است.
استفاده از کالس تنها برای دانشآموزانی ممکن است که والدین آنها رضایتنام ٔه مربوط به جمعآوری ،پردازش و استفاده از دادههای
شخصی دانشآموز را امضا کرده باشند .عدم شرکت در این کالسها هیچگونه پیامد منفی برای دانشآموز در مدرسه در پی نخواهد
داشت.
برای دانشآموزانی که در این کالسها شرکت نکردهاند ،از طرف مدرسه جلساتی برای آشنایی با مشاغل -بدون ثبت مشخصات
دانشآموز -برگزار میشود .دانشآموزانی که تحت پوشش مجریان طرح نیستند ،میتوانند در برنام ٔه «عناصر استاندارد» شرکت کنند.
این عناصر شامل ( BFEآشنایی با مشاغل از طریق مجریان طرح) و ( PKبرگزاری کالسهای عملی توسط مجریان طرح)
موسسات نیز امکانپذیر است.
میشوند؛ شرکت در  BFEو  PKاز طریق شرکتها و ٔ
این رضایتنامه هر زمان قابل فسخ است .رضایتنامه به مدت  ۵سال در مدرسه بایگانی شده و سپس از بین برده میشود .در صورت
فسخ رضایتنامه ،دادههای مربوط به آن دانشآموز ،بالفاصله از سیستم حذف میشوند .فسخ رضایتنامه باید به اطالع مدرسه برسد تا از
دادهها در موارد دیگر استفاده نشود.
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ادامهٔ طرح:
مجری طرح طی یک جلسه با حضور اولیاء دانشآموزان در مدرسه ،به آنها در خصوص طرح استعدادیابی و این که چه نوع
اطالعاتی جمعآوری میشوند توضیحاتی میدهد .عالوه بر این ،به همهٔ اولیاء  -چه حاضرین و چه غایبین -از طریق نامه در خصوص
طرح ،اطالعات بیشتری داده میشود تا بر اساس آن تصیمگیری دربارهٔ شرکت فرزندشان در این طرح آسانتر گردد.
در روز اجرای طرح استعدادیابی ،کارشناسان تکالیف و تمرینهای مختلفی به دانشآموزان داده و آنها را حین انجام تمرین مشاهده
میکنند .این تمرینها عمدتا ً به شکل فعالیت گروهی ،و در موارد خاص به صورت تست کتبی و مصاحبهٔ آنالین صورت میگیرد .در
این تست ،هیچیک از مشخصات دانشآموز -مثالً از طریق امکان دسترسی -در سیستم ذخیره و پردازش نمیشود .هر چهار دانشآموز
توسط یک کارشناس مشاهده میشوند .اطالعات حاصل از مشاهده که بعداً در تعیین و کشف استعدادها نقش دارند ،جمعآوری میشوند.
پس از انجام تست استعدادیابی ،در صورت لزوم برگهٔ ارزیابی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود که پروژه
به صورت ناشناس انجام گرفته است.
تنها در مواردی ممکن است همکاران مرکز هماهنگی منطقه و یا بازرسان آموزش و پرورش به طور اتفاقی و به عنوان مهمان بر چند
مورد نظارت کنند ،که صرفا ً به منظور نظارت بر کنترل کیفی طرح و نظارت بر محتوا و چگونگی اجرای آن انجام میگیرد .بررسی
معیارهای قانونی و قراردادی( LGH ،مرکز توسعهٔ تجاری کشور در انجمن پیشهوران ایالت نورد راین وست فالیا) را بر آن میدارد
که بر اجرای طرح بر حسب اتفاق نظارت کند .ادارهٔ کار میتواند به عنوان سرمایهگذار طرح ،بر نحوهٔ اجرای آن به طور اتفاقی
نظارت کند .در برخی موارد ممکن است برای ارزیابی طرح ،کادر علمی نیز به عنوان مهمان ،بر اجرای طرح نظارت داشته باشند .تا
بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که هیچیک از مجریان طرح ،مشخصات فردی دانشآموزان را در اختیار دیگران قرار نمیدهند .و
نیز اطمینان حاصل شود که از دادههای شخصی دانشآموزان هیچگونه یادداشتبرداری و ثبتی صورت نمیگیرد.
در صورت لزوم و در موارد خاص ،مشاوران پیوستن به اجتماع ( )Integrationاجازه دارند حین اجرای طرح استعدادیابی حضور
داشته باشند.
نتیجهٔ تست استعدادیابی ،طی جلسات خصوصی با حضور دانشآموز و ترجیحا ً اولیای او اعالم میشود .این دادهها و نتایج ،به هیچ
عنوان توسط مجری طرح در اختیار افراد یا مراکز دیگر و نیز مدرسه قرار نمیگیرند .مشخصات فردی دانشآموزان بالفاصله پس از
اعالم نتایج توسط مجری طرح از سیستم حذف میشوند .در صورت مفقود شدن مدارک تحویل داده شده ،امکان بازیابی مجدد آنها
وجود ندارد.
ب نام ،نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،جنسیت ،کالس ،رضایتنامهٔ طرح استعدادیابی فهرست
مشخصات شرکت کنندگان طرح (که به ترتی ِ
میشوند) ،به  LGHارسال میشود تا برای انجام امور حسابداری از آنها استفاده شده و پس از پنج سال از بین برده شوند.
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رضایتنامه:
اطالعات مربوط به رضایتنامه برای استعدادیابی و توضیحات مختصر دربارهٔ مجری طرح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نیز چگونگی اجرای طرح به اطالع اینجانب رسید و بدین وسیله رضایت خود را برای شرکت فرزندم
___________________________________
نام خانوادگی ،نام دانش آموز

_____________
کالس

در طرح استعدادیابی مطابق توضیحات فوق ،و در اختیار گذاردن اطالعات مربوط به او در چهارچوب موارد فوقالذکر ،اعالم
مینمایم.

_________________________________
والدین ،سرپرست
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