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 آموزندها به ما می درسی که عکس

 

  . استفاده از عکسگیرندعکس جای میقاب  در یک    اماگنجند  که در کلمات نمیسخنان بسیاری هستند  ارزند.  ها، هزاران کلمه میعکس

 در کالس درس مزایای زیادی دارد:

بنابراین معلمان های انتزاعی را به تصویر بکشند.  ها جان ببخشند و مضمونتوانند به بسیاری از عقاید و تئوریها میعکس ▪

 تر آموزش دهند. توانند بسیاری از مفاهیم پیچیده را سادهمی

ی  هایی که به زندگی روزمرهآموزان با درسدانش  .دهندینشان م  یزندگ  یواقع  یها تیرا در موقع  میها مفاهاز عکس  یاریبس ▪

 . کنندزنند، بهتر ارتباط برقرار میها پل میآن 

 کند.آموزان را با کالس درگیر میدانش شروع کالس با یک عکس، آموزان جذاب هستند،ها برای بیشتر دانشعکس ▪

توانند خوب دیدن را  کنند و هم میوزش دیداری را میسر میها، هم آمآموزان باید »ببینند« تا یادبگیرند. عکسبسیاری از دانش ▪

 آموزان تقویت کنند. در دانش

از جانب علوم مختلف به    است کهاین بوده   نماایم. تالشهایی برای استفاده از عکس در کالس درس آماده کردهدر این متن فعالیت

از آن    یشتریب  یمنظره نگاه کنند، بهره  کی مختلف به    ومکه از جانب عل  رند یبگ  ادیآموزان  اگر دانشما معتقدیم که    عکس ها نگاه کنیم.

  ی باشد. در زمانهداشته  تواندیم  ییچه معناها  یاز زندگ  یاکه هر صحنه  رند یگیم  ادیو    آموزندیها »نگاه کردن« را م. آنبرندیصحنه م

 ها خواهد کرد. به آن میو درک مفاه ی در تفکر انتفاد یادیمختلف« کمک ز  یای »نگاه کردن از زوا ادگرفتنی ها، رسانه وم هج

  ت یدر ابتدا به فعال ن ی. بنابرامیعکس ارتباط برقرار کن  یا یو با دن میشو ریکه با عکس درگ  میدار اجی فهم و استفاده از عکس احت یاما برا 

 .میپردازیعکس« م  یکردن در مشاهده»گرم
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 ی عکسکردن در مشاهدهگرم

 فعالیت 

 ها در عکس و نشانه اتئیتوجه به جز   :هدف

 به عکس نگاه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -1

 ؟بینید هایی در عکس میزیچه چ ▪

شخص، احساس ابتدایی شما چیست و و هر    شیءدر مورد هر   ▪

 د؟ یی بگو دی توانیم  یهایزیچه چ

نشانه ▪ م  یی هاچه  باعث  عکس  چن  شودیدر  را    یز یچ  ن یکه 

 د؟ ییبگو ا ی دی احساس کن   یا شیء هر شخص یدرباره

 .دی نگاه کن  عکس  به مکان اطراف -2

 مکان چگونه است؟  نیدر ا یزندگبه نظر شما  ▪

 رسد؟ به گوش می ییصداها  چهکنید در این مکان فکر می ▪

 ؟ شوندمیاستشمام   ییبوها چهظر شما در این مکان نبه  ▪

می ▪ چه فکر  پیرامون  احتماال  هستند،  در عکس  که  افرادی  کنید 

 ؟ کنندیصحبت م گریکدیبا ی موضوعات 

عکس

-جامعه
شناسی

روانشناسی و 
انسان شناسی

جغرافیا و 
مردم شناسی

ادبیات

تاریخ

اخالق

هنر و 
-زیبایی

 شناسی

محیط 
زیست
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 شناسیجامعه

اجتماعی   عناوین: اقلیت،  و سبک زندگی  طبقه  زنان،  قانون، خانواده، فرهنگ، خشونت، کار،  تبعیت،  ها،  مفهوم فقر، ترس اجتماعی، 

 شناسی مرگ، معلولیت و تندرستی، مهاجرت، دین، سالخوردگی، جنگ، شهر و فضای شهری، ... . جنسیت، زندگی روزمره، جامعه

 1 فعالیت 

 هدف: شناخت طبقه اجتماعی 

 های زیر نگاه کنید: به عکس

    

 

 اکنون بگویید که به نظر شما هر یک از افراد در هر عکس: 

 کنند؟ ای از شهر زندگی میدر چه منطقه ▪

 کنند؟ اغلب کدام مکان را برای تفریح انتخاب می ▪
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  فرزند خودهایی که به  ؟ )نوع گفتگو، محتوا، لحن، توصیهکنندصحبت می  موضوعاتیرباره چه  شان دفرزندانبا  معموال   ▪

 ( و ... کنندمی

 د؟ ندار  شانفرزندانهایی برای  چه آرزوها و چه نگرانی ▪

 گذرد؟هایشان چه میدر مهمانی ▪

 خورند؟ چه غذاهایی می ▪

 دهند؟ چه واکنشی نشان می قرار است جنگی در کشورشان برپا شود،اگر این خبر را بشنوند که   ▪

 کنند؟ موسیقی گوش مینوع  چه معموال به  ▪

 دهند؟ واکنشی نشان میشدن مدارس چه در برابر خصوصی ▪

 اید.ال مورد نظر پاسخ دادهؤعکس به س در هایی یا نشانه بر اساس چه نشانهکه  دی سیل بنوؤاهر سدر مقابل 

 2فعالیت 

ها با نگاه انتقادی بنگرند. ها و رسانهها و نیز عناوین روزنامهآموزان یاد بدهیم که به عکسخواهیم که به دانشما در این فعالیت می

 عکس زیر را ببینید. ها در مستندسازی مسائل اجتماعی استفاده کنند. همچنین خودشان قادر باشند که از عکس

 

  ی هندوراس   یدو ساله  ی سانچز، دختر بچه  انالی ،  کایآمر  یموران مرزبانأم  یالدیم  2۰1۸ژوئن سال    12»داستان عکس از این قرار است:  

  ق یمهاجر با قا یها خانواده:  است آمدهعکس  نیا  حاتیدر توض بازداشتگاه کردند. یو روانه ریهمراه مادرش، ساندرا سانچز دستگرا به

  کا یآمر  یمرزبان   یروها یبودند که ن   کرده  ( عبور  شودیمحسوب م  کی و مکز  کایآمر  نیاز مرز ب  یرود بخش  ن ی) ا  وگراندهیر  ی از رودخانه

  ی برا   ک،یو مکز  یمرکز  یکا یماهه، با عبور از آمر  کی  یو دخترش پس از سفر   یو   گفتیها را بازداشت کردند. ساندرا سانچز مآن 

  ( را اعالمzero toleranceتحمل صفر )  یآستانه  استیس کایآمر  یدوره ترامپ در مرزها  نیاند. در اآمده کایبه آمر  یدرخواست پناهندگ

. رندیقرار گ  یقانون  گردی عنوان مجرم تحت پبود به  ممکن  کردند،یاز مرزها عبور م   یرقانونیکه غ  یآن، مهاجران  ی بود و به واسطه  کرده

  ن یا  نکهیاز ا  پس  .شدیمجزا م  یها ها به بازداشتگاهانتقال آن  یها از فرزندان خود و حتمادر  و  پدر  ییباعث جدا  استی س  نیا  یاجرا 

  االت یا  یگمرک و حفاظت مرز  یکرد، اداره  افتیرا در  یاد یمختلف ز  ی آن بازخوردها   یمنتشر شد و در پ  یعکس به صورت جهان
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  یهاحال اعتراض  نیجدا شده است. با ا  شاننیاز والد  کایآمر  یروها یکه توسط ن  ستین  ی جزو هزاران کودک  انالی اعالم کرد    کایمتحده آمر

تحمل    یآستانه  استیاز س  یی هابخش  یژوئن همان سال، دونالد ترامپ اجرا   ستمیاز کشورها و ملل مختلف باعث شد در ب  یعموم

   درآورد. قیرا به حالت تعل  شاننیکودکان از والد یصفر، از جمله جداساز

شود و شما خبرنگار هستید. اکنون به عنوان  های مشهور چاپ  یکی از روزنامهی اول  قرار است که در صفحه  باال که عکس  فرض کنید  

خبرنگار باید برای این عکس عنوان تعیین کنید. با هریک از اهداف زیر برای عکس  

 عنوان بنویسید.

 عی مربوط به عکس را تحریف کنید.خواهید خبر واق: می1هدف  ▪

ای بدهید که هیجانات مردم را باال  فریبانهخواهید شعارهای عوام: می2هدف   ▪

 ببرد.

 .حقیقت دعوت کنیدآن  به حقیقتی اشاره کنید و مردم را به  خواهید  : می3هدف  ▪

ها نشان  را به همراه این توضیح به بچه  مقابلتوانید تصویر  پس از اجرای فعالیت می

با مهاجر  یوهیمنتقد ش  میتا  یمجلهدهید: »   . سردبیر این مجله،بود  نی برخورد ترامپ 

تار  این  ،بعد  یچند بر رو  ی خیعکس  ،  هینشر  نیخود منتشر کرد. ا  یجلد مجله  یرا 

»به آمریکا خوش آمدی!« و با آمیزِ  طعنهبرخورد غلط با مهاجرین را با عنوان    حقیقتِ

 به تصویر کشید.« این عکس

ها با عنوان » واکشن مسئولین به مشکالت  عکس زیر در رسانه  های دیگر نیز انجام دهید.توانید با تعداد بیشتری از عکساین تمرین را می

آموزان بخواهید که با اهدافی که در باال ذکر شد، برای این عکس عناوین دیگری پیدا  توانید از دانشاست. شما میاجتماعی« چاپ شده

 کنند. 
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 اخالق 

،  و درک نکردن  و ظلم، محبت و کین، انصاف و بی انصافی، همدلی  دل امید و یاس، عهای اخالقی مثبت و منفی مانند  خصیصه  عناوین:

 . ... ومرگ، درد، جنگ و ... ، در بستر رویدادهای زندگی مانند  اری و خیانتداطاعت و سرپیچی، ایمان و بی ایمانی، امانت

 1فعالیت 

به عنوان مثال،    های مختلفی از جنگ باشند.ی جنبهکنندههای مختلف را به کودکان نشان دهید که هرکدام، روایتجنگهایی از  عکس

   های زیر را ببینید:عکس

     

  

کند. عکس  است و دختری سوری را نشان می دهد که از مادرش دفاع می  عکس راست در ردیف باال، مربوط به جنگ داخلی سوریه

شورش مردم ماداگاسکار علیه رئیس جمهور این کشور را نشان  . عکس ردیف میانی،  است  جنگ جهانی دومسمت چپ مربوط به  

 است. دهد که با آتش نیروهای امنیتی مواجه شدهمی

هایی برای گفتن دارد؟«، »هر عکس ما را به انجام چه کاری  آموزان بخواهید که به تصاویر نگاه کنند. »هر عکس چه حرفابتدا از دانش

 کند؟«دعوت می
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در   تعدادی از نوجوانان،خواهید اخبار واقعی یک جنگ را برای  فرض کنید شما یک عکاس جنگ هستید و می»  :وییدبگ  هاآن سپس به  

؟  گیریداز چه چیزهایی عکس میاگر بخواهید که آنان را ترغیب به انجام کاری در راستای »عدالت« کنید،  روایت کنید.    ،کشوری دیگر

 ( یا ... مثال »مهر« یا »صلح« های اخالقی دیگری قرار دهید.، ویژگی«عدالت» توانید به جای )می

های مشابه را با هم مقایسه کنید. به عنوان مثال دو  توانید برخی عکسآموزان درک بیشتری از موضوع پیدا کنند، میکه دانشبرای این

 عکس زیر را ببینید: 

  

، نیروهای انگلیس  دوم یجنگ جهان یهاماه نیدر واپس دهند.هر دو عکس، ویرانی شهر درسدن آلمان را در جنگ جهانی دوم نشان می

طوفان  .  ختندیشهر فرو ر  نیرا بر ا  انفجاری   بمبو  (  یو فسفر   یابشکه  ی ها)بمب  زاهزاران تن بمب آتش  ،ورشیدر چهار    و آمریکا،

  انی. پس از پاشدند  کشته  نفر  25٬۰۰۰  تا   22٬۰۰۰  نیمربع از مرکز شهر را نابود کردند و ب  لومتریک  3۹  یبه بزرگ  ی از آن مساحت  یآتش ناش

دهند. اما  . هر دو عکس باال ویرانی درسدن را نشان میمحل گقتگو بوده است  یاز موضوعات اخالق  یکیحمالت    اینجنگ، تا امروز،  

ی »مهربانی« اکنون به  شود. گویی مجسمه« در عکس دیده میای از سنگ سیاه با نام »تندیس مهربانیعکس سمت چپ، مجسمهدر  

 ترتیب عکس دوم مضمونی فراتر از ویرانی حاصل از جنگ دارد.بدین خواند.ما را به تأملی اخالقی فرا میو  نگردهای جنگ میویرانه

ی با که زن)های باال قابل مقایسه است. این بار حضور یک انسان  که با عکس  مربوط به افغانستان استعکس زیر نیز عکس مشابهی  

 است:ها بخشیده، بعد اخالقی جدیدی به تصویر خرابهلباس سفید است(
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 2فعالیت 

بگویند.   عکس  نسبت به هر  شان رااحساسها بخواهید که  تمرین گرم کردن را انجام دهید و از آن  ،ها نشان دهیدتعدادی عکس را به بچه

آن از  میسپس  باعث  که  دارد  وجود  عکس  در  چیزهایی  »چه  که  بپرسید  داشتهها  عکس  به  نسبت  احساسی  چنین  ما  باشیم؟«  شود 

است احساس ما  در عکس اشاره کنند که منجر شدهفرد   کی  ایو  ءی ش کی  ای، باران ایمانند نور  یعیعناصر طب توانند بهآموزان میدانش

های  نسبت به عکس شکل بگیرد. به عنوان مثال در عکس زیر با عنوان »کارگران چای«، عناصری مثل نور و شکل قرار گرفتن کیسه

 « باشد. قداستاند از جنس »توبخشد؛ پیامی که میای به عکس میپیام تازه -استکه شبیه به امواج دریا شده -چای

 

 

عکس    نیبه ا  میتوانیم  یی زهای »چه چ  آموزان نشان بدهیم و از آن ها بپرسیمهای دیگری را به دانشتوانیم عکسهای بعدی، میدر تمرین

باشد یا در مخاطب  تر شود، یا خشم بیشتری ایجاد کند یا نشاط بیشتری داشتهمثال، عکس امیدوارانهکند؟«    ریی عکس تغ  غامیتا پ  میاضافه کن

 تواضع بیشتری ایجاد کند و ... . 

  غام یپ م،یعکس را حذف کن یاز محتواها کی که »اگر هر ها بپرسیمآن  از آموزان نشان دهیم و هایی را به دانشعکس یم،توانیم نیهمچن

اگر    کارگر چای و از همان عکاس است.در مورد یک  به عنوان مثال عکس زیر را ببینید. این عکس هم    خواهد کرد؟«  یر ییعکس چه تغ

 طور؟  کند؟ اگر »باد« را حذف کنیم چهاز عکس زیر، »راه« را حذف کنیم، پیام عکس چه تغییری می
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 3فعالیت 

توانیم این فعالیت را با نگاهی  ها عنوان انتخاب کنند. میآموزان خواستیم که برای عکسدانششناختی از در بخش قبل، با نگاهی جامعه

ها تعریف کنید. سپس از آن ها بخواهید  توانید داستان عکس را برای آنموزان نشان دهید. میآاخالقی نیز انجام دهیم. عکسی را به دانش

توزانه،  عنوان انتخاب کنند: نگاهی امیدوارانه، نگاه خشمکینانه، نگاهی ناامید، نگاهی کین  های زیر به عکس فکر کنند و برای آنکه با نگاه

 به عنوان مثال به عکس زیر توجه کنید:    . و ... ، نگاه خستهنگاهی بخشایشگر، نگاهی پرمحبت، نگاهی خصمانه
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است. اما با دیدن این دو دختر که به تازگی زیر تیغ جراحی پزشک، دست مرگ  بودهعکاس برای عکاسی از یک پزشک به سودان رفته

ابتدا از  از سر آن و، کودکان یتیمی بودند که از کنیای محروم و  دها عکس گرفت. این  نآ ها کوتاه مانده بود، چنان سر شوق آمد که 

ها دست  بود، اما آنبودند. قلب هر دو دختر به تازگی جراحی شدههای داخلی پناه آورده ور در جنگدان غوطهی خود به سوکشیدهرنج

خواندند. این عکس و توضیحات پیرامون آن از کتاب »نگاهم کن، خیالم  های کودکانه میخندیدند و ترانهغش میدر گردن هم غش

 .  چنین است: »نه به ابلیس!« تاب برای عکس برگزیده،ی کاست، عنوانی که نویسندهکن«، اقتباس شده

 شناسی هنر و زیبایی

ها، تداعی، مقایسه، همنشینی، نظم و ادراک بصری، حرکت، جهت، بافت، شکل  کادر بندی،  زاویه دید، رنگ، ترکیب بندی،عناوین:  

، بودنیا محو ضوحانحراف از واقعیت یا مطابق با واقعیت، وها، نظمی، هماهنگی، ریتم، تقارن و عدم تقارن، بی طرفی و تاکید، سبکبی

 و ... .  تکرار، نور

 1فعالیت 

است، موزی که روبروی او نشستهآدانش  عکسی را نشان دهید.ها  . یه یکی از آنبنشینندروبروی یکدیگر    آموز بخواهید کهاز دو دانش

آن را تصور   ش بتواندکه دوست  دای توصیف کن به گونه  خواهیم که آن را  است، میآموزی که عکس را دیدهاز دانش  .نباید عکس را ببیند

توانید از  به عنوان نمونه می  کنند.هر دو نفر نقاشی را با عکس ابتدائی مقایسه میسپس  عکس را بدون دیدنِ آن بکشد.  کند و نقاشی  

باشید که هدف ما کشیدن یک نقاشی زیبا نیست، بلکه کشیدن تصویری است که بیانگر  داشته  های زیر استفاده کنید. به خاطرعکس

 آموزان یاد بدهیم.خواهیم خوب دیدن را به دانشما می  عکس باشد.
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 2فعالیت 

توانیم به کمک مقوا یک قاب درست  آموزان با کادربندی، میکادر بندی یکی از عناصر هنری هر تصویر است. برای آشنا شدن دانش

خود نگاه کنند. دوست دارند چه چیزهایی را نگاه کنند؟ اگر   اطرافها بخواهیم که از درون قاب به کنیم و در یک ساعت کالسی از آن

هایی با کادرهای مختلف را به  توانیم عکسمیطور؟  بینند؟ اگر از نزدیک نگاه کنند، چهه چیزهایی را در قاب میچ  از دور نگاه کنند،

  ها نشان بدهیم تا با مضمون کادربندی بیشتر آشنا شوند.آن 

  

توانند در این باره صحبت کنند که  آموزان میآموزان نشان بدهیم. دانشهایی با کادرهای باز و بسته را به دانشعکستوانیم  همچنین می

 است:بسته عکس گرفتهکادر عکاس چرا با کادر باز یا 
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آموزان را به تعداد  ید. دانشقسمت تقسیم کن 4یا   3یا  2توانیم فعالیت زیر را انجام دهیم: یک عکس را به می برای درک بیشتر موضوع،

ها را  تواند عکس سایر گروهدر این مرحله هیچ گروهی نمی  بندی کنید. به هر گروه یک برش از عکس را بدهید.قطعات عکس گروه

ها هست حرف بزنند. سپس همه گروه ها اعضای هر گروه بخواهید که در مورد عکس، بنا به بخشی از عکس که در دست آناز    ببیند.

ها بخواهید که دوباره در مورد عکس صحبت کنند. آیا تغییری در نظرشان قطعه عکس خود را بیاورند و پازل را تکمیل کنند. اکنون از آن

 شود؟ ایجاد می

 

 3فعالیت

ی عکاسی  تواند مقایسهشوند. یک فعالیت مناسب، میها با هم درک میی عکسها در مقایسهشناسی عکسهای زیباییبسیاری از ویژگی

افزایی باشد و به درک بیشتر مضمون عکس کمک  تواند موجب همها میی این عکسمشاهدههای مختلف باشد.  در عکس  ،یک صحنه

شوند که زیبایی  بنا به هدف عکاس،  میآموزان متوجه  دانششناختی بدهد. عالوه بر این،  وزان تفکر انتقادی زیباییآمکند و یا به دانش

 ها بپرسید: توانید از آندر مورد هر عکس می باشد.تواند مضامین مختلفی داشتهمی

 بینید؟در عکس چه چیزهایی می ▪

 به نظر شما کدام عکس زیباتر است؟  ▪

 است؟ عکس را زیبا کردهچه چیز این   ▪

 خواسته چه چیزی را به ما نشان دهد؟ ها میکنید که عکاس در هریک از این عکسفکر می ▪
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)اگر به هدف عکاس فکر کنیم، ممکن است مضمون زیبایی   آیا هنوز هم نظرتان در مورد عکسی که زیباتر است، همان است؟ ▪

 در ذهن ما تغییر کند.(

 های زیر را ببینید: نمونه

 

 

 از سؤاالت باال استفاد هنمود.  توانیم نیز سهیمقا نیکرد. در ا سهیمقا  هایها را با نقاشعکس توانیهم ماوقات  یگاه

 محیط زیست 

شدن زمین،  شناسی و محیط زیست، اتمام منابع طبیعی، آلودگی و مواد زاید، کمبود غذا، گرمهطبیعت و محیط زیست، جامع:  عناوین 

 و ... .شناسی، بازیافت سازی بومگرایی و تخریب محیط زیست، بوم شناسی، مدرنمحصوالت، مصرفادی ژ اصالح ن

 :  ت فعالی
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انجام این فعالیت بهتر است که در   با مفاهیم زیستدانش  ابتدابرای  با موضوع  آموزان  از تصاویر مرتبط  محیطی آشنا شوند و برخی 

  «شرکت انتشارات فنی ایران»که در   ین کتابا)در  استفاده کنید.  کتاب »آینده کره زمین«    توانید اززیست را ببینند. به این منظور میمحیط

آینده    ی هانسل  ی برا  یهایحلو راه  شده  ل زیست محیطی کنونی بررسیتقریبا همه مسائوشش عکس،  به کمک سی  است،به چاپ رسیده

 ( است.  گردیدهارائه 

 

  ی این فعالیت مورد استفاده قرار گیرد.)این فیلم، مستند تواند به عنوان مقدمه، می« نیزhomeمحیطی »-مستند زیستفیلم ِعالوه بر این،  

توانید در  این مستند را می  .اندشدهدهد که به صورت هوایی تهیهجذابی تشکیل میبخش اعظم آن را تصاویر  است که    زیبایی بسیار  

 ( ی فارسی بیابید.وجو کنید و با دوبلهاینترنت جست

که برخی از تصاویر مربوط به محیط زیست بعد از اینآموزان با مفاهیم مربوط به محیط زیست و همچنین  ی دانشپس از آشنایی اولیه

 دهید:توانید فعالیت را اینچنین ادامهودند، میرا مشاهده نم

یک عنوان را  کنید. هر گروه    بندیگروهنفره    3های  را به گروه  آموزانبرخی از عناوین مربوط به محیط زیست را انتخاب کنید. دانش

مربوط به موضوع را در اینترنت  های  صفحه تحقیق کنند و عکس  2  حدود  شانمورد عنوان انتخابیها بخواهید در  از آن  کند.انتخاب می

افزارهای موجود  ه کمک برخی از نرمها بخواهید بآناز  و    ها قرار دهیدتعدادی موسیقی مناسب در اختیار آنسپس    وجو کنند.جست

یر باید حدود یک یا دو جمله توضیح  در این کلیپ ویدئو هر تصودرست کنند.  ویدئو  کلیپ  ( یک  inshotو یا     movie maker)مانند

)مثال گرسنگی(    معی از موضوع مورد نظرا بتوانند اطالعات نسبتا ج  ،کلیپ را ببیننداین    آموزانسایر دانشطوری که اگر  به  ؛باشدداشته

 دست آورند. هب
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  رتبط با موضوعم   های عکس  ها بخواهید کهتوانید از آنمیآموزان شما دشوار است،  کنید ساخت کلیپ برای دانشصورتی که فکر میدر  

     دهند و در مورد آن صحبت کنند.های خود در کالس ارائهکالسیرا بیابند و برای سایر هم

 شناسیروانشناسی و انسان

اضطراب، سالمندی،   عناوین: نفس،  و عزت  نفس  به  اعتماد  امیال،   ،)  ... )ترس، غم، خشم، خوشحالی،  احساسات  همدلی، شناخت 

 و ... .  تجارب شخصی، توجه، خواب و رویا های گروهی، حضور دیگران،های روانی، خاطرات، تعاملبیماری

 1 فعالیت 

فعالیت زیر را    توانیدگاه میباشند. آنبا برخی از احساسات انسانی آشنا    آموزانکه در ابتدا دانش  الزم استبرای اجرای این فعالیت،  

ها یک کاربرگ حاوی یک عکس بدهید که احساسات و نفره تقسیم کنید. به هریک از گروه  4های  آموزان را به گروه: دانشیدانجام ده

 های زیر را ببینید:ونه عکسبه عنوان نممشهود باشد.  عواطف انسانی در آن
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 ر هر کاربرگ از اعضای هر گروه بخواهید که به سؤاالت زیر پاسخ دهند:د

توانید برخی از احساسات را برای راهنمایی کنید که هریک از افرادی که در تصویر هستند چه احساسی دارند؟ )میفکر می ▪

 و ...(   تفاوتی ، خستگی، بیترس، ناراحتی، خشم، اضطرابشادی، رضایت، بنویسید: 

فکر  شود: »در کاربرگ چنین نوشته میبهتر است که این سؤال به تناسب هر عکس طراحی شود. مثال برای عکس دو پیرمرد،  

پشت پنجره   مرد« و سؤال دوم این است: »نگران است؟ ناراحت است؟  ده؟ی دارد؟ ترس  یچه احساس  ریتصو  ی مرد جلو  دی کنیم

 «؟ یدواری ام ؟ینگران  ؟یشاد ؟یدارد؟ ناراحت  یکه او چه احساس دیکن یفکر م کند؟ یچه کار م 

 سطر بنویسید.  5چیست؟ برای این عکس یک قصه بسازید و در ی این عکس  کنید قصهفکر می ▪

آموزان نشان  به تمام دانشرا یکی یکی    تصاویرد.  ی گیربها را تحویل  فعالیت گروهی را انجام دادند، کاربرگآموزان  که دانشپس از این

  اقعی دانید، داستان ومیی واقعی عکس را  قصه  در صورتی کهو سپس    بخوانیدبودند در کالس  آموزان نوشتهای را که دانشقصه  بدهید،

ی جنوبی، دو ی شمالی و کرهها پس از جدایی کره)به عنوان مثال، عکس دو پیرمرد، مربوط به زمانی است که سال  د.ی تعریف کنهم  را 

محدودی همدیگر را ببینند و    بودند برای مدتتوانسته  ی جنوبی،ی شمالی مانده بود و دیگری در کرهها در کرهبرادر که یکی از آن

 از همدیگر جدا شوند.( دوباره که  مجبور بودند

ی واقعی است و یک قصه عکسی خود باشد. قصههای واقعی زیادی داشتهتواند قصهعکس میهر آموزان تأکید کنید که حتما به دانش

 تواند همان اندازه واقعی باشد. اند، میها هم نوشتهداستانی که بچه
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 2 فعالیت 

 های زیر در مورد عکس صحبت کنند:  آموزان بخواهید که با هریک از حالتعکسی را در کالس به نمایش بگذارید. سپس از دانش

 زند همچون کسی که نق می ▪

 تالش است همچون کسی که امیدوار و پر ▪

 همچون کسی که خسته است  ▪

▪  ... 

 3 فعالیت 

  مانند   یدر مورد  موضوعات   بینند،فردی که در عکس میزبان  ها بخواهید که از  آناز  آموزان نشان دهید.  عکسی از یک انسان را به دانش

........... بگو. در این باره چه آرزویی ی  : »خودت را جای او تصور کن. نظرت را دربارهصحبت کنند  و ...    ، جنگ، خانوادهجنسیت

 «.داری؟

از همان دختر   ،سال از عکس اول   25ی  دهد. عکس دوم با فاصلهرا نشان مییک دختر افغان به نام »شربت گل«،  زیر، تصویر    هایعکس

 ی فعالیت باال باشد. مایهتواند دستهایی است که میاست. این عکس یکی از نمونهشدهگرفته

 

 4فعالیت 

  وارها یبه د  وانتخاب کنند    ییهاقرار است عکس،  مدرسه  یا  مارستانیسالمندان، ب  ی خانهمکانی مانند    یداخل   یطراح  ی برافرض کنید  

 هایی مناسب با مکان مورد نظر بیابند و دلیل انتخاب خود را توضیح دهند.آموزان بخواهید که عکساز دانش نصب کنند.
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 تاریخ 

 لباس ، مکان های تاریخی ، اتفاقات تاریخی ، خاطرات شخصی ،  پرخاشگری و خشونت  ، غذا ،  تاریخ خانواده ، خانه ، جنگ  :عناوین 

 و ... . 

 1فعالیت 

بهتر است که در روایت خود، به موضوعی  اری را برای کودکان روایت کنید.  ذگی شخص تاثیریا زندگینامه  تأثیرگذاریک واقعه تاریخی 

توانید پیش از ورود به موضوع، سؤاالتی را مطرح کنید  آموزان در ارتباط باشد. همچنین میکه به طور ملموسی با نیازهای دانشبپردازید  

های حل  ی راهآموزان با هم بپردازید و سپس دربارهتوانید به دعواهای دانشبه عنوان مثال می)آموزان را با موضوع درگیر کند. که دانش

ها بخواهید  سپس از آن  (ها حرف بزنید.« با آنگاه در مورد »زندگی گاندی« و یا »تاریخ عدم خشونتوگو کنید و آن ها گفتاختالف با آن

تواند برگزاری  ها میتر ارائه دهند. یکی از این راهآموزان کوچکآموزان مدرسه و دانشهایی برای معرفی موضوع به سایر دانشکه راه

  یک نمایشگاه عکس باشد.

 2فعالیت 

هر گروه مسئول    کنید.چند گروه تقسیم    را به ها  آنسپس    دهید.آموزان قرار  در اختیار دانشتأثیرگذار را  ی یک شخصیت  زندگی نامه

ات یا رخدادهای زندگی  ای از اتفاق یک عکس و خالصه  آموزان هر گروه بایددانش  ی یک برهه از زندگی شخصیت مورد نظر است.ارائه

سپس هر برش از زندگی    .دنرا  کنار هم بگذار   اش اتخاذ کردهم یا تصمیماتی که او در آن برهه از زندگیتصمی   آن شخصیت را به همراه

را  شخصیت مورد نظر  نامه  زندگی  ی از نمایشگاهبا قراردادن تابلوها در کنار هم،  توانند  آموزان میدانش.  شودروی تابلویی نصب می

فعالیت  دانشبرگزار کنند.   این  مواردآموزان در اجرای  از عکسدیگری هم می  در  مثل  توانند  استفاده کنند؛ مواردی  ی کارت  تهیهها 

 و ... . ی گزارش بعد از برگزاری نمایشگاه ی پوستر تبلیغاتی، تهیهدعوت، تهیه

 3فعالیت 

استفاده  ی پنج دقیقه، همان توضیحات را با یک برش از تاریخ را بدون عکس توصیف کنند. سپس با فاصله آموزان بخواهید که از دانش

 از عکس ارائه دهند. 

   4فعالیت 

شوند  کهنه می  شوند،شوند، مدرن میبدتر میکنند،  فول میاشوند،  بهتر می  کنند،رشد می  کنند،بسیاری از مضامین در مسیر تاریخ تغییر می

د؛ به عنوان مثال مفهوم مدرسه یا آموزش  آموزان بخواهیم که برخی از این تغییرات تاریخی را با عکس روایت کننتوانیم از دانشو ... . می

 و پرورش در تاریخ ایران.

 5فعالیت 

توانیم تصاویری از دو زمان مختلف یک فرد  هاست. میبستر تغییر بسیاری از ما انسان  ،شوند. تاریخها نیز در طول زمان عوض میانسان

آموزان  است صحبت کنند. دانشراتی که آن فرد در طول زمان کردهآموزان نشان دهیم و از آن ها بخواهیم که در مورد تغییرا به دانش

ها و نگاه، شکل  )شکل لباس پوشیدن، حالت چشم اند.هایی در عکس متوجه این تغییرات شدهباید توضیح دهند که بر اساس چه نشانه
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تغییرات در فرد  وگو کنیم که چه وقایع تاریخی، سیاسیتوانیم در این باره گفتسپس می  صورت و ...( ، اجتماعی و ... موجب این 

های  عکس »شربت گل« که در فعالیتاند.  ها و تصمیماتی که فرد اتخاذ کرده، این تغییرات را در او به وجود آوردهاست و کدام انتخابشده

های  به همسر گاندی و عکسی خوبی برای این فعالیت است. در تصاویر زیر، دو عکس سمت راست مربوط  قبلی مشاهده کردید، نمونه

   ی سینماست:، مربوط به یک هنرپیشهچپسمت 

 

 6فعالیت 

که داستان واقعی یک جنگ، اند  بودههای زیادی  عکس  اند.گذاشته  خیتار  انی بر جر  یادیز  راتیها، تأثاز عکس  یاریبس  ر،یاخ  یهادر سده

 Worldتوانست بدون حضور عکس، نادیده و ناشنیده باقی بماند.  روایتی که می  ؛اندیک سیاست یا یک روال اجتماعی را روایت کرده

Press Photos    توانیم در مید.  دهکند و در معرض دید عموم قرا میهای خبری را انتخاب میم. هرساله، بهترین عکس1۹55از سال

این  ها روایت کنیم.  ها را برای آنآموزان نشان بدهیم و داستان این عکسه دانشساز را بهای تاریختدریس تاریخ، برخی از این عکس

  آموزان را وگو در کالس. همچنین دانشساز آشنایی با تاریخ جهان باشند و هم موضوعی برای بحث و گفتتوانند زمینهها هم میعکس

روتی کانتس، ود»  :، آمریکا است1۹57به عنوان نمونه تصویر زیر مربوط به سال  کند.  با عکاسی به عنوان یک عمل اجتماعی آشنا می

هایی شود که پیش از  پوستی است که توانسته وارد دبیرستانآموزان سیاهیکی از نخستین دانششود،  دختری که در وسط تصویر دیده می

های سفیدپوستان باعث شد که والدین  العملعکسی طوالنی تبعیض نژادی و  سابقهه است.  کردرا پذیرش می  آن صرفا سفیدپوستان

عکس زیر بخشی از مشکالت دوروتی را در میان سفیدپوستان نشان    روز وی را از دبیرستان خارج کنند.چهار  روتی تنها بعد از  ود
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   ِالتانتخاب کرد که بار دیگر به دانشگاه شهر خود بازگشته و تحصیکالج و دانشگاه    دوروتی بعد از دبیرستان و برای انتخاباما  دهد.  می

،  سختبه اتمام رساند. آن چهار روز    دبستان«»مدیریت آموزشی کودکان پیشی  او کارشناسی خود را در رشته  خود را در آنجا ادامه دهد.

 «.ی آموزش و پرورش فعالیت بپردازدگشته و او را به این تصمیم رسانده بود که در زمینه دوروتیبخش الهام

  

های درست یا غلط در جامعه یا محله  هایی از روال بخواهیم که به کمک عکس بخش  آموزاندانشتوانیم از  برای گسترش این فعالیت می

  فرض کنند که قرار است عکس   ها بخواهیم که توانیم از بچهمیهمچنین    یم.های آنان یک نمایشگاه برپا کنعکساز  را روایت کنند و  

ی  المثل، شعر یا یک جملهیک ضرب  ی خود،هاعکساز  هریک  برای    ها بر روی یک تابلوی بزرگ در شهر نصب شود، آن ها بایدآن 

 شان نوشته شود.تا در کنار عکس  تأثیرگذار انتخاب کنند

 ادبیات 

 پردازی و ... . خیال ها، ها، اسطورهپردازی، توصیف، تشبیه، نمادها، استعارهنویسی، نگاه ادبی، شخصیتنگارش، داستان عناوین:

طور خاص،  اما به  ها بود.ناپذیر از فعالیتنگارش و ادبیات بخشی جداییهای قبل مشاهده کردید،  هایی که در بخشدر بسیاری از فعلیت

بیشتر در حیطهاخوآموزان میهایی که از دانشفعالیت انتخاب کنند،  یا عنوانی برای عکس  ی  هند داستانی برای عکس تصور کنند و 

در بخش روانشناسی    1در بخش اخالق و فعالیت    3شناسی و فعالیت  در بخش جامعه  3)رجوع کنید به فعالیت    اهداف ادبیات هستند.

 زنیم.مرتبط با ادبیات را مثال میدر این بخش نیز چند نمونه فعالیت  شناسی(و انسان

 1 فعالیت 

که چیزی از  شان را بنویسند. بدون اینها بخواهید که آن عکس را توصیف کنند و توصیفاتآموزان بدهید و از آنعکسی را به دانش

شود و صداهایی که  زنند که در محیط عکس استشمام میتواند شامل بوهایی که حدس میاین توصیف میخودشان به عکس بیافزایند. 

شان را برای هم  توصیفات های کوچک،سپس از آن ها بخواهید که در گروهرسد نیز باشد.  س به گوش میاحتماال در فضای محیطی عک 
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توانند  تصاویر بسیاری میآموزان توصیف نهایی خود را بنویسند و تحویل دهند.  ی دانشبخوانند و با هم مقایسه کنند. در نهایت همه

 ی یک انسان و ... . تا پرترهز یک منظره گرفته مناسب این فعالیت باشند؛ ا

 2فعالیت 

  داستان عکس بخواهید که  ها از هریک از آن سپس  ها بخواهید که عکس را توصیف کنند.ان نشان دهید و از آنآموز را به دانش یعکس

توانید  ها سخت است، میکنید که نوشتن برای آن)اگر فکر می  خط بنویسند.  5تا    2هایشان را در  حدس بزنند و طرح کلی داستان  را

آموزان متوجه شوند که یک  ها را در کالس بخوانید. اجازه بدهید که دانشبرخی از داستانیشان را تعریف کنند.(  هابخواهید که داستان

ی یک انسان  ند تصویری از یک شیء یا عکس پرترهتوااین عکس میهای متفاوتی باشد.  ی داستانمایهتواند دستعکس تا چه اندازه می

داستانی واقعی در پساپشت خود نهان کرده باشد، در   ،ی روزمره باشد. در صورتی که عکسو یا تصویری از یک واقعه یا یک صحنه

 ها،تمام این داستانکه آموزان توضیح دهید خوب است که برای دانشآموزان تعریف کنید.  داستان واقعی عکس را هم برای دانش  ،پایان

عکس    و در این تمرین، داستان درست و داستان غلط نداریم.  توانند واقعی باشندهمه می  اصلی عکس،  های ما و چه داستانه داستانچ

 زیر یک نمونه است: 

 

 3فعالیت 

بخواهید که    و  ها شرح دهیدآنکتاب را برای  یک  و مضمون    ا. محتو هستندطراح جلد کتاب    آموزان بخواهید که تصور کنند کهاز دانش

ها دشوار است، چند عکس و  کنید این کار برای آندر یک کار گروهی عنوان و عکسی برای کتاب پیشنهاد کنند. در صورتی که فکر می

 اب کنند. های پیشنهادی شما انتخ ها و عنوانها بخواهید که از میان عکسچند عنوان به آن ها پیشنهاد دهید و از آن

 4 ت یفعال

هر عکس را با    دی آموزان با. دانشدیها قرار دهآن   دیالمثل هم در مقابل دضرب  یشتری. تعداد بدیآموزان بدهعکس را به دانش  یتعداد 

دست    ک یالمثل »ضرب. به عنوان نمونه،  در کنار هم قرار دهندمخالف آن است،    ا یها  که هماهنگ با عکس است و  از ضرب المثل  یکی

 باشد:  ری مخالف با عکس ز مثلالضرب کیتواند یمشود«، یا »با یک گل بهار نمیصدا ندارد« 
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 شناسی جغرافیای انسانی و مردم

های انسانی و ... در مناطق  شباهت  ها وها، تفاوتها، مناسک و آیینآداب و رسوم، سنتها،  ها، فرهنگهای مردم، پوششویژگی  عناوین:

  مختلف جهان و نیز نقاط مختلف یک کشور

ها ما را از یکدیگر  تفاوت  های زیادی نیز میان ما وجود دارد. اینهای بسیاری با یکدیگر داریم. با این حال تفاوتها شباهتما انسان

می بهمتمایز  منحصر  را  انسانی  هر  و  میکند  تفاوتفرد  این  برای  یمایهتواند دستمیاز سویی  ها  کند.  انسانی  بیشتر    شوق  شناخت 

آموزش دهیم  آموزان تواند منجر به جنگ و اختالف و دعوا شود. اگر بتوانیم به دانشها، رسوم و عقاید باشد و از سوی دیگرمیفرهنگ

های انسانی  باشیم که در آینده بتوانند تفاوتتوانیم انتظار داشتهی شوق و کنجکاوی برای شناخت نگاه کنند، میها به دیدهکه به تفاوت

ر  موجود در جامعه را برتابند و آن را چون فرصتی مغتنم برشمرند؛ فرصتی برای نگاه به جهان از زوایای دید مختلف. عالوه بر این د

ی زیادی ندارند. اما اگر اندکی  ها بر نقشه، انگیزهآموزان برای حفظ کردن اسامی مناطق و کشورها و یافتن مکان آنتدریس جغرافیا، دانش

آموزند  خود به خود بسیاری از مطالب را می  ها بدانند،از مردم یک منطقه از جهان بدانند، فرهنگ آن ها را بیشتر بشناسند و از آداب آن

 توانند کمک زیادی به این موضوع کنند.ها میو عکس

 1 فعالیت

ی ما با هم متفاوت است؟« گاهی  »چرا رنگ چهرهمثال    های انسانی دارندآموزان سؤاالت بسیاری در مورد تفاوتبسیاری از اوقات دانش

خوبی برای    آغازتوانند  نشینم، او مثل ما نیست.« این سؤاالت میگیرد: »من کنار او نمی ها قالب اعتراض به خود میاوقات سؤاالت آن

در  را  جهان    ینقشهری کند. سپس  گوگو را تسهیلکند که گفتگیرد و سعی میآموزان گرم میمعلم با سؤاالت دانشاین فعالیت باشد.  

با رسوم و    ها را ، بچههاو به کمک عکس  کندیم  یگذارنقشه عالمت  یرورا  نقطه    ک ی. هر بار  دهدیآموزان قرار م دانش  دی مقابل د

کنیم: »کودکانی   ها تعریفتوانیم داستان دو کودک را برای آنتر، میبرای کودکان کوچک .یکندنقطه از جهان آشنا م کی ها و مردم لباس

اند که مثل بقیه نیست. کودکان موضوع را با مادربزرگ خود در میان  ی جدیدی مواجه شدهی خود با همسایهکه  به تازگی در محله

کند.«  ها معرفی میگوید. سپس کشورهای مختلف و مردم مختلف را به بچههای انسانی میها از تفاوتگذارند. مادربزرگ برای بچهمی

 شود.  قسمت از فعالیت مانند مورد قبل، به کمک عکس و نقشه انجام می این
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های قومیتی و فرهنگی در  ها با تفاوتموزان به کمک عکسآی ایران انجام شود و دانشاین امکان وجود دارد که این فعالیت با نقشه

 بینیم: نگاری کردستان ایران را میهای مردمهایی از عکسدر زیر نمونه ایران آشنا شوند.

  

  

 2فعالیت 

آموزان پخش کنید. )این مستند حاوی تصاویر زیادی از مردم مناطق مختلف جهان  « را برای دانشhumanهایی از فیلم مستند »بخش

های مردم متفاوتی از سرتاسر دنیا را ببینند. اما بهتر است که با  ها و غمشادی ها،ها، اشکتوانند خندهآموزان میاست. در این فیلم دانش

آموزان  آموزان نمایش دهید.( سپس از هر گروه از دانششده برای دانشهایی از فیلم را به صورت انتخابسنی، بخشتوجه به گروه

های مردم آن کشور را روایت  ها و خوشبختیها، رنجها، شادیغمها  بخواهید که یکی از کشورهای دنیا را انتخاب کنند و با کمک عکس

ی تابلوها در کنار هم یک نمایشگاه  شود و همه آموزان به همراه نام آن کشور بر روی یک نابلو نصب میهای هرگروه از دانشکنند. عکس

را  ،بهتر است که معلمدهند.  را تشکیل می قاره  کشورهای محدودی  آموزان مشخص کند و  برای دانش  ی جهانبا پراکندگی در پنج 

 ی ایران باشند.کشورهای همسایه ،همچنین ممکن است که این کشورها یکی را انتخاب کنند. کشورها از میان آن ،هاگروه

 3 فعالیت 

با این مناسک آشنا شوند. آشنایی با ادیان    ها دوست دارند که ادیان مختلف جهان، مناسک متفاوتی برای عبادت و نیایش دارند. بچه

توانید  شناسی بیشتری از »خدا«، »عالم آفرینش« و مفهوم »نیایش« پیدا کنند. برای این کار میدرک هستیکند که  ها کمک میمختلف به آن

ها را در توانند این عکسها میهوجو کنند. بچهایی از مناسک مذهبی ادیان مختلف جستمانند فعالیت باال عکسها بخواهید که  از آن
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یا عکس و  بگذارند  همنمایشگاه  برای  مختصر  توضیحاتی  همراه  به  را  میهایکالسیها  گروه  هر  همچنین  دهند.  نمایش  تواند  شان 

توانید در  یآموزان با مناسک ادیان مختلف، م ها را با موسیقی تلفیق کند. برای آشنا کردن دانشها بسازد و عکسویدئوکلیپی از عکس

های  همچنین بسیاری از مناسک   است، استفاده کنید.گستر« چاپ شدهابتدای کالس از کتاب »ادیان جهان« که توسط انتشارات »سایه

موزان این فعالیت را انجام دادند، به  آکه دانشتوانید پس از اینوجو کنید. میجست«  samsaraتوانید در مستند زیبای »مذهبی را می

    . تواند در ادیان مختلف مشابه باشدکه می نیایش های ادیان مختلف اشاره کنید. مثال تصاویری از  شباهت

ها بپرسید که فکر  توانید از بچههای زیر می. مثال در مورد عکسهای مقدس را با هم مقایسه کنیدتوانید مناسک و مکانهمچنین می

 شان را بیان کنند. و دالیل تر هستند های زیر به معنویت نزدیکها در کدامیک از مکانکنند که آدممی
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