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مناسب دانش آموزان پایهی ششم ،هفتم و هشتم
حوزههای یادگیری :دروس ارتباطات و فلسفه

در ایــن طــرح درس دانشآمــوزان بــا مفهــوم هویــت آشــنا میشــوند.
اینکــه چــه عناصــری هویــت آنهــا را تشــکیل مــی دهــد .بــرای دانشآموزان
ً
نوجوانــی کــه در ســنین بلــوغ قــرار دارنــد و دائمــا بــا تغییراتــی در جســم،
روح و افکارشــان مواجــه میشــوند ممکــن اســت ایــن ســوال پیــش بیایــد
کــه «مــن کیســتم؟» .ایــن طــرح درس بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه بتواننــد
در میــان تغییراتــی کــه در خودشــان مشــاهده میکننــد هویــت خــود را
بازشناســی کننــد و بهتــر بــا ایــن تغییــرات مواجــه شــوند .آنــان میآموزنــد
کــه اجــازهی تغییــر دارنــد و ایــن تغییــرات نــه تنهــا باعــث نمیشــود کــه
دیگــر خودشــان نباشــند بلکــه در مســیر زندگــی همیشــه بــا تغییــر مواجــه
میشــوند.

اهداف تدریس

آشنایی با مفهوم «هویت»
آشنایی با عناصری که هویت را شکل میدهند.
چه چیزی باعث میشود «من» علیرغم تغییراتی که در طول زندگی میکنم «من» باقی بمانم؟

ابزار

کاغذ – خودکار – تخته 

انتظارات
در ایــن کالس قــرار نیســت دانشآمــوزان بــه تعریــف واحــد و مشــخصی
برســند .تســهیلگر بایــد بتوانــد دانشآمــوزان را بــرای پاســخ بــه ســواالت
ترغیــب کنــد و ســپس پاســخهای آنــان را بــه چالــش بکشــد تــا بــا
جوابهــای خودشــان بــه ویژگیهایــی کــه هویــت را شــکل میدهنــد
برســد .دانشآمــوزان در انتهــای کالس بایــد بــا مفاهیــم هویــت و تغییــر
آشــنا شــده باشــند .بتواننــد بــه ویژگیهایــی کــه آنــان را از دیگــران متمایــز
میکنــد و بــه آنــان هویــت خــاص خودشــان را میبخشــد فکــر کننــد .آنــان
متوجــه میشــوند کــه در طــول زندگیشــان بســیاری از مســائل در محیــط
اطــراف و در خودشــان تغییــر میکنــد ولــی بــا ایــن وجــود هــر کــدام
در خــود هویتــی از «مــن» احســاس میکننــد کــه در طــول زمــان ثابــت
میمانــد و بــا وجــود تمــام تغییــرات و گــذر زمــان همچنــان میتواننــد آن
را در خــود شناســایی کننــد .بــه طــور خالصــه قصــد داریــم در انتهــای ایــن
کالس بــه ایــن برســیم کــه «چــه چیــزی مــن را مــن میکنــد؟»
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فعالیت اول

ابتــدا دربــارهی تجربــهی نوجوانــی بــا بچههــا صحبــت میشــود.
اینکــه چــه تغییراتــی کــه در خــود ،جســم و افکارشــان تجربــه میکننــد،
ً
مثــا:
اکنون چه تغییراتی در خود می بینید؟
چه چیزهایی در نسبت با دوران کودکی تان عوض شده؟
مــی توانیــد جهــت هدایــت بحــث مثــال هــای عینــی بزنیــد؛ ازیــن کــه
چــه قــدر بالغتــر و مســتقلتر و انتخابگرتــر شــده انــد .بــه عنــوان
مثــال:
در هنــگام کودکــی موقــع خریــد لبــاس چــه کســی لباستــان را انتخــاب
میکــرد؟ االن چطــور؟
کالسهــای ورزشــی یــا هنــری بیــرون از مدرســه را چــه کســی انتخــاب
میکــرد؟ االن چطــور؟
چه قدر در انتخاب فعالیتهایی که در اوقات فراغتتان انجام میدهید مستقلتر شدهاید؟
قبلتــر اگــر موضوعــی برایتــان ناخوشــایند بــود یــا از کســی ناراحــت میشــدید چگونــه برخــورد میکردیــد؟ االن
چطــور؟
در کل بــرای شــروع میتوانیــد از پرســشهایی آغــاز کنیــد کــه نوجوانــان در زندگــی روزمــرهی خــود بــا آن مواجــه
میشــوند و نســبت بــه دوران کودکیشــان بــرای مواجهــه بــا آنهــا اســتقالل بیشــتری نســبت بــه گذشــته پیــدا
کردهانــد و کنتــرل بیشــتری بــر آن امــور دارنــد.
ً
پــس از گــرم کــردن کالس بــا ایــن ســواالت (معمــوال دانشآمــوزان بــه بیــان تجــارب شخصیشــان از «بــزرگ شــدن»
عالقــه نشــان میدهنــد) بــه دانشآمــوزان توضیــح داده میشــود کــه موضــوع جلســه چیســت .میتــوان اینگونــه
گفــت کــه «شــما از یــک کــودک تبدیــل بــه یــک نوجــوان شــدهاید و تغییــر بزرگــی را تجربــه کردهایــد .بــا اینکــه ایــن
ً
قــدر تغییــر کردهایــد همچنــان از نظرتــان خودتــان هســتید .مثــا فرنــاز در  ۵ســالگی فرنــاز بــود و اکنــون هــم فرنــاز
اســت .در ایــن جلســه راجــع بــه ایــن صحبــت میکنیــم کــه تغییــر در عیــن یکســانی بــه چــه معناســت .چگونــه تغییــر
میکنیــم امــا همچنــان خودمــان هســتیم و چــه چیــزی مــن را مــن مــی کنــد؟»

فعالیت دوم

در ادامــه ســواالت از دانشآمــوزان میخواهیــم کــه بــه ســواالت زیــر پاســخ دهنــد :یــا خــود معلــم پاس ـخها را روی
تختــه یادداشــت میکنــد و یــا از هــر دانــش آمــوز میخواهــد جداگانــه روی کاغــذ بــرای هــر ســوال  6پاســخ یادداشــت
کننــد:
چه چیزی شما را خودتان میکند؟
چگونه خود را تعریف میکنید؟
چه چیزی شما را با دیگران متفاوت میکند؟

فعالیت سوم

ســپس از آنــان مــی پرســیم کــه کــدام مــوارد  5ســال پیــش در موردشــان صــدق نمیکــرده؟ کــدام مــوارد در  50ســال
آینــده دربــاره شــان صــدق نخواهــد کــرد؟ در واقــع کــدام ویژگــی هایــی کــه از خودشــان مــی شناســند متفــاوت بــوده
یــا تغییــر خواهــد کــرد و ایــن مــوارد را خــط مــی زنیــم و ســپس از آنــان میپرســیم بــا وجــود ایــن تغییــرات:
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آیا  5سال پیش همچنان خودتان بودهاید؟
آیا  50سال بعد همچنان خودتان هستید؟

فعالیت چهارم:

ادامــه ی بحــث را بــا یــک مثــال پیــش مــی رویــم .یــک کشــتی
روی تختــه بکشــید .از بچــه هــا بخواهیــد کــه کشــتی را نــام
گــذاری کننــد .بــا ایــن ســواالت از دانشآمــوزان جلســه را ادامــه
میدهیــم:
ســال هــا میگــذرد و بادبــان کشــتی بــر اثــر گذشــت زمــان
فرســوده و تعویــض مــی شــود .آیــا ایــن کشــتی همــان کشــتی
(اســم کشــتی) اســت .آیــا کشــتی همــان کشــتی اســت؟
طوفــان ســختی میآیــد و بدنــهی کشــتی آســیب میبینــد.
بایــد بدن ـهی کشــتی بــا چوبهــای جدیــد بازســازی شــود .آیــا
کشــتی همــان کشــتی اســت؟
پــس از گذشــت ســالها در اثــر گذشــت زمــان تمــام قطعــات
کشــتی بــا قطعــات جدیدتــر جایگزیــن مــی شــوند .آیــا ایــن
کشــتی همــان کشــتی اســت؟
اگر جواب دانش آموزان به سوال آخر نه بود >= .در کدام مرحله این کشتی دیگر کشتی قبلی نیست؟
اگــر جــواب دانــش آمــوزان بــه ســوال آخــر بلــه اســت => چــه چیــزی باعــث مــی شــود ایــن کشــتی همــان کشــتی قبلــی
باشــد؟ کــدام ویژگــی کشــتی ثابــت مــی مانــد حتــی اگــر تمــام قطعــات عــوض شــود؟
حــاال فکــر کنیــد کــه بــا تمــام قطعــات کشــتی خــراب یــک کشــتی جدیــد مــی ســازند و در مــوزه مــی گذارنــد .کــدام
کشــتی کشــتی اولیــه اســت؟ آیــا هــر دو مــی تواننــد (اســم کشــتی ) باشــند؟
در ادامــه مــی توانیــد مســاله ی هویــت را بــه مهاجــرت هــم ربــط دهیــد .آیــا اگــر از کســانی کــه مــی شناســید ،کشــور،
دوســتان ،خانــواده و آشــناهایتان دور شــوید و مکانتــان عــوض شــود بــاز خودتــان هســتید؟ چــه قــدر بــا داشــتهها
و اطرافیانتــان خــود را تعریــف میکنیــد و میشناســید؟
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