خانه آنها کجاست؟
زهرا آزادفالح  -معلم

مناسب برای پایههای هفتم و باالتر

حوزههای درسی :مطالعات اجتماعی ،نگارش و مهارتهای اجتماعی
#بیرون_از_دیوارهای_خانه

بیــش از یــک ســال اســت کــه لحظههایمــان تحــت تاثیــر کرونــا در فضاهــای خلــوت
و غالبــا خصوصــی ســپری میشــود .یــک ســالی کــه مدرســه و قســمتهای زیــادی از

زندگــی روزمــره مــا و دیگــران ،دیجیتالــی و آنالیــن شــده و زمــان بیشــتری را در خانــه
میگذرانیــم .تــا پیــش از ایــن خانــه برایمــان محــل اســتراحت و گذرانــدن اوقاتــی بــا

خانــواده بــود .احتمــاال االن تغییــرات زیــادی رخ داده و خانــه و خانــواده وجــوه متفاوتی
برایمــان پیــدا کــرده اســت.

بــرای انجــام یــک فعالیــت عیدانــه گفتوگویــی 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 خالص ـهای از گفتوگــوی خــود و اعضــای خانــواده در دو الــی
ســه صفحــه بنویســید.

موضــوع اول :در یــک ســال اخیــر ماجراهــای خانــه شــما دســتخوش چــه تغییراتــی شــده اســت؟ چــه تغییراتــی در وســایل خانــه،
چیدمــان و کاربــری و نحــوه اســتفاده از آنهــا رخ داده؟ کــدام وســایل اضافــه شــده و کــدام وســایل کاربــرد خــود را از دســت داده

اســت؟ هــر کــدام از ایــن وســایل بــا کــدام یــک از اعضــای خانــواده بیشــترین ارتبــاط را دارد؟

موضــوع دوم :معاشــرتها در خانــه چــه تغییراتــی کــرده؟ رابطــه اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر چــه شــکلی بــه خــود گرفتــه؟ کــدام
دریچـ ه جدیــد بــه روی شــما گشــوده شــده؟ متوجــه کمبــود کــدام مهــارت ارتباطــی در خــود شــدهاید؟ کــدام مهــارت ارتباطــی در ایــن
یــک ســال بــه کارتــان آمــده اســت؟ در اوقــات بــا هــم بودنتــان چــه چیــز جدیــدی تجربــه کردهایــد؟ نقشهــای 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؟

موضــوع ســوم :بــه نظــر شــما خانــه و خانــواده چــه ویژگیهایــی دارد؟ بــا توجــه بــه آن ویژگیهــا آیــا خانــه ســالمندان ،اردوگاه

مخصــوص پناهنــدگان ،کانکسهــای مخصــوص کارگرانــی کــه در مــدت ســاخته شــدن ســاختمان در آن ســاکن هســتند و خانههــای
مشــابه« ،خانــه» هســتند؟ کــدام ویژگیهــای خانــه را دارنــد و کــدام ویژگیهــا را ندارنــد؟ افــرادی کــه در ایــن فضاهــا زندگــی میکننــد

آیــا در یــک خانــواده زندگــی میکننــد؟ بــه نظــر شــما خانــواده بــرای آنهــا چــه شــکل و چــه مفهومــی دارد؟
«خانههایتان گرم و اوقاتتان شاد»
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