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خانه آن ها کجاست؟
زهرا آزادفالح - معلم

مناسب برای پایه های هفتم و باالتر
حوزه های درسی: مطالعات اجتماعی، نگارش و مهارت های اجتماعی

#بیرون_از_دیوارهای_خانه

ــوت  ــای خل ــا در فضاه ــر کرون ــت تاثی ــان تح ــه لحظه هایم ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی بی
ــادی از  ــمت های زی ــه و قس ــه مدرس ــالی ک ــک س ــود. ی ــپری می ش ــی س ــا خصوص و غالب
ــه  ــتری را در خان ــان بیش ــده و زم ــن ش ــی و آنالی ــران، دیجیتال ــا و دیگ ــره م ــی روزم زندگ
ــا  ــی ب ــدن اوقات ــتراحت و گذران ــل اس ــان مح ــه برایم ــن خان ــش از ای ــا پی ــم. ت می گذرانی
خانــواده بــود. احتمــاال االن تغییــرات زیــادی رخ داده و خانــه و خانــواده وجــوه متفاوتی 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــان پی برایم
بــرای انجــام یــک فعالیــت عیدانــه گفت وگویــی دو الــی ســه ســاعته بــا اعضــای خانــواده 
ترتیــب دهیــد. موضوعــات زیــر را بــه ترتیــب طــرح کنیــد و بــه عنــوان مدیــر جلســه بحــث 
را مدیریــت کنیــد. ســپس خالصــه ای از گفت وگــوی خــود و اعضــای خانــواده در دو الــی 

ســه صفحــه بنویســید.
ــه،  ــایل خان ــی در وس ــه تغییرات ــت؟ چ ــده اس ــی ش ــه تغییرات ــتخوش چ ــما دس ــه ش ــای خان ــر ماجراه ــال اخی ــک س ــوع اول: در ی موض
ــت داده  ــود را از دس ــرد خ ــایل کارب ــدام وس ــده و ک ــه ش ــایل اضاف ــدام وس ــا رخ داده؟ ک ــتفاده از آن ه ــوه اس ــری و نح ــان و کارب چیدم

ــاط را دارد؟ ــترین ارتب ــواده بیش ــای خان ــک از اعض ــدام ی ــا ک ــایل ب ــن وس ــدام از ای ــر ک ــت؟ ه اس
موضــوع دوم: معاشــرت ها در خانــه چــه تغییراتــی کــرده؟ رابطــه اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر چــه شــکلی بــه خــود گرفتــه؟ کــدام 
دریچــه  جدیــد بــه روی شــما گشــوده شــده؟ متوجــه کمبــود کــدام مهــارت ارتباطــی در خــود شــده اید؟ کــدام مهــارت ارتباطــی در ایــن 
یــک ســال بــه کارتــان آمــده اســت؟ در اوقــات بــا هــم بودنتــان چــه چیــز جدیــدی تجربــه کرده ایــد؟ نقش هــای اجتماعــی اعضــای 
خانــواده چــه تغییــری کــرده؟ آیــا تقســیم کار جدیــدی در خانــواده شــما اتفــاق افتــاده؟ بــه نظرتــان کــدام یــک از اعضــای خانــواده 

بیــش از همــه تحــت تاثیــر کرونــا بــوده؟
ــالمندان، اردوگاه  ــه س ــا خان ــا آی ــه آن ویژگی ه ــه ب ــا توج ــی دارد؟ ب ــه ویژگی های ــواده چ ــه و خان ــما خان ــر ش ــه نظ ــوم: ب ــوع س موض
مخصــوص پناهنــدگان، کانکس هــای مخصــوص کارگرانــی کــه در مــدت ســاخته شــدن ســاختمان در آن ســاکن هســتند و خانه هــای 
مشــابه، »خانــه« هســتند؟ کــدام ویژگی هــای خانــه را دارنــد و کــدام ویژگی هــا را ندارنــد؟ افــرادی کــه در ایــن فضاهــا زندگــی می کننــد 

آیــا در یــک خانــواده زندگــی می کننــد؟ بــه نظــر شــما خانــواده بــرای آن هــا چــه شــکل و چــه مفهومــی دارد؟
»خانه هایتان گرم و اوقاتتان شاد«

امیدوارم سال جدید برای شما و خانواده تون سرشار از شادی و امید و کامیابی های کوچک و بزرگ باشه. 
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