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به نام خدا

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
محل فعالیت  :محله ارزنان در زینبیه  ،منطقه  14شهرداری اصفهان

2

جمعیت مهرپویان سبزاندیشه فعالیت خود را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ،توسعه انسانی و محلی به صورت مشارکتی
و به طورغیر رسمی در تابستان  1395آغاز نمود و در شهریور  1396با کسب مجوز به فعالیتهای خود رسمیت بخشیده است.
خیال "جماعت همیار" یا "باهمستان" ما را بر آن داشت تا به مشارکت مردمی دل ببندیم و به سرمایه اجتماعی موجود تکیه کنیم تا
گامهایی هرچند کوچک در جهت توسعه انسانی و توانمندسازی خانواده های محروم و حاشیه نشین شهری و روستایی برداریم.
در واقع امید حرکت و تغییرات از پایین به باال ،کنش گری و مشارکت بیشتر جامعه مدنی و شهروندان مسئول در جهت تغییر ،
کاهش آسیب ها و توسعه جماعت محوردر کنار ترویج فرهنگ صلح و مشارکت انگیزه شکل گیری جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
گشت .
تو سعه محلی به تغییرات مثبت در ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سازمانی و فیزیکی یک اجتماع اشاره دارد که
هم بهزیستی اعضا را باعث می شود و هم توانایی آنان را در کنترل و بدست گرفتن آینده شان تقویت می نماید .این فرایند شامل
یک سری تالشهای متنوعی است که توسط خود شهروندان و ساکنین در درون کامیونیتی یا محله و یا از طرف آن رهبری و
هدایت می شود  .در این را ستا مشکالت شنا سایی و تعریف میشود ،راه حل ها و منابع الزم برای رفع نیازها و مشکالت شنا
سایی و جذب میشود و فعالیتها و اقدامات مناسب با مشارکت همه ذینفعان به انجام میرسد.
گفتگو ،مطالعه و هم اندیشی پیرامون این مو ضوعات و نیز هم سویی و همدلی در طی گفتگو ها باعث ایجاد احساس تعلق
وتشکیل یک اجتماع همیار و نهایتا تشکیل یک سازمان مردم نهاد و ثبت انجمن به عنوان یک هویت مستقل و قانونی شد.

محور فعالیتهای جمعیت  :آموزش  ،ظرفیت سازی و توسعه محلی در مناطق حاشیه نشین شهری و روستایی و
همچنین تقویت و تربیت فعالین اجتماعی و مروجین فرهنگی در جهت توانمندسازی اقشار محروم
چشم انداز :عینیت بخشیدن فرایند توسعه انسانی و محلی در مناطق محروم شهری و روستایی با رویکرد توسعه
جماعت محور
رسالت  :حمایت و مشارکت در رشد قابلیتها و مهارتهای زندگی گروههای اجتماعی آسیب پذیر در محله های
محروم

اهداف جمعیت مهرپویان سبز اندیشه






آموزش و توانمند سازی خانواده های حاشیه نشین شهری و روستایی
ارتقاء مهارتهای زندگی و قابلیتهای زنان و کودکان
تقویت و ترویج فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکتی
آموزش و سازماندهی فعالین اجتماعی  ،مروجین و تسهیلگران
برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی وتهیه و انتشار محتوای آموزشی در رابطه با اهداف جمعیت

رویکرد مهرپویان ...


رویکرد مشارکتی در آموزش ،فعالیتها و اداره جمعیت



نگاه توسعه محور و صلح گرایانه



فقر زدایی و عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه ای جماعت محور )(Community-based



رشد آگاهی ،روحیه تعاون ،همدلی ،احساس تعلق و مسئولیت پذیری کلیه ذینفعان در جهت دستیابی به جامعه
مدنی پایدار
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گروه هدف جمعیت ،عمدتا مادران و فرزندان حاشیه نشین شهری و روستایی است که به دلیل درآمد کم و عدم دسترسی به
منابع و امکانات ،فرصتهای کمتری جهت آموزش و کسب مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و حرفه ای را دارند.

فعالیتهای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
•
•

•
•
•
•
•

برگزاری منظم جلسات و کارگاههای آموزشی مشارکتی جهت ارتقاء آگاهی اعضاء و تربیت تسهیلگران در
راستای اهداف جمعیت
برگزاری دوره ها و کالسهای آموزشی هفتگی ( سواد آموزی ،کتابخوانی ،خیاطی ،آشپزی و تغذیه و محیط
زیست ،مهارتهای زندگی ،یوگا ،رفتار با کودک ،خود مراقبتی نوجوانان ،کامپیوتر ،نقاشی ،قصه و بازی با
کودک ،تاترو )....برای زنان ،کودکان و نوجوانان در منطقه حاشیه نشین ارزنان اصفهان
تهیه وسایل و امکانات آموزشی جهت استفاده شرکت کنندگان دوره ها و مربیان و تسهیلگران
برگزاری اردو های تفریحی ،ورزشی و آموزشی برای کودکان و مادران ارزنان
تجهیز  10مهدکودک در منطقه محروم بازفت چهارمحال و بختیاری
برگزاری دوره های "آموزش مربیان مهد کودک" در منطقه بازفت با مشارکت و همکاری اداره منابع طبیعی
وآبخیز داری استان چهار محال و بختیاری
ارتباط و پیوند و مشارکت با سازمانهای دولتی و دیگر سمن ها حول اهداف  ،نیازها و پروژه های
مشترک

نشستها و کارگاههای آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
موضوعات کارگاههای آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه:

موضوع  :صلح
عناوین جلسات:




کستره ی معنایی صلح پایدار  :از نبود جنگ و خشونت تا حضور عدالت
محورها و عناصر صلح پایدار در زندگی ( مبتنی بر مقاله و نمایشنامه جان پل الدریج)
صلح از منظر توران میرهادی و ناصر یوسفی ( مبتنی بر کتاب صلح را باید از کودکی آموخت )

توسعه:






توسعه پایدار  :اجتماع همیار و سرمایه اجتماعی و نقش ان در توسعه
فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی و توسعه محلی  -جایگاه و وضعیت ان در ایران
نگاهی به نظریه ها ورویکردهای توسعه جماعت محور
چگونگی گذار از جامعه بسته به جامعه اصالحگر و خواهان تغییر
آشنایی با یک مدل /نمونه عینی توانمند سازی (مرکز مشاوره کلرمونت ) و بررسی یک طرح نیاز سنجی محلی از
زنان ارزنان جهت آموزش و توانمند سازی
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گفتگو و خشونت گفتاری




از نزدیک با خشونت گفتاری
گفتگو" ومباحثه و اصول آن
بحث همدلی ورابطه همدالنه  :دریافت همدالنه را بهتر بشناسیم

مهارتهای آموزشی ویژه مربی  /تسهیلگر












طراحی آموزشی و طرح درس نویسی  -ویژه مربیان و تسهیلگران آموزشی
نقد و تحلیل داستان و بررسی عناصر آن  -ویژه مربیان کتابخوانی
چگونگی یک اراِئه خوب – ویژه مربیان و تسهیلگران آموزشی
کاربرد نمایش در آموزش خصوصا آموزش کودکان
تسهیلگری
هنرقصه گویی و نمایش در آموزش
آموزش نقاشی ویژه مربیان
دوره مهارتهای زندگی ویژه مربیان و تسهیلگران
کلوپ فیلم و نقد و بررسی
دوره کتابخوانی با طرح با من بخوان
آموزش روشهای سواد آموزی

چگونگی عملکرد سازمانهای مردم نهاد



چگونه یک انجمن کوچک و جمع جور و صمیمی داشته باشیم
حمایتگری و استراتژی های آن

تفکر انتقادی



تفکر انتقادی چیست؟
ارتباط تفکر انتقادی با آموزش و فعالیت اجتماعی

توانمند سازی زنان



توانمند سازی زنان  :تعریف ،منابع  ،فرایند  ،مدلها
نقش ساختارها و سازمانها در فرایند توانمند سازی

عدالت اجتماعی



نسبت عدالت اجتماعی با تغییرات اجتماعی
از عدالت تا نابرابری عادالنه
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کار عملی در راستای تبلور بخشیدن به بحث ها و باورها و تئوری های گفتگو شده شروع گردید و آموزش اعضا ،مربیان و
تسهیلگران به عنوان بخش مهمی از این فرایند در جلسات مختلف توسط مدرسین متخصص در این حوزه ها ،انجام گرفت .محله
ارزنان در زینبیه اصفهان  ،منطقه 14که یکی از مناطق حاشیه نشین و محروم محسوب می گردد و ساکنین آن عمدتا مهاجرین
روستایی از شهرستان فریدون شهر و رو ستاهای اطراف آن و همچنین اتباع افغان ،که همگی ناگزیر به مهاجرت به آن منطقه
شده اند  ،بعد از بررسی و رایزنی های متعدد با مراکز بهداشت و بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد و افراد محلی ،انتخاب شد.
جمعیت این محله حدود  22678نفر با تعداد خانوار حدود  5963می باشد .در ابتدا همکاری ما با خیریه ای به نام خانه مشق
و همچنین پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی در این منطقه آغاز گردید .پس از انجام نیاز سنجی از زنان و کودکان محل ،کالسهای
مرتبط با این نیازها برآورد و برنامه ریزی شد .

شناسایی و انتخاب منطقه  14اصفهان و محله ارزنان
انتخاب زنان و کودکان به عنوان گروه هدف
اطالعات آماری و جمعیت شناسی محله ارزنان – زینبیه

توزیع جمعیت دانش آموزان محله






سواد آموزی
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
عالی

19
1914
1129
1022
265

منبع :شهرداری منطقه  14اصفهان1393 -
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توزیع جمعیت محله به تفکیک وضعیت تاهل





دارای همسر
بی همسر به دلیل فوت همسر
بی همسر به دلیل طالق
ازدواج نکرده

10403
558
166
5514

فضای سبز محلی و پارک تفریحی




پارک دستغیب ارزنان
پارک جدید ارزنان
پارک یاس

اماکن خدماتی عمومی



کالنتری  :میدان عاشق آباد
دفتر خدمات ارتباطی :خیابان بازار حرم

اماکن و مراکز ورزشی:


زمین ورزشی روباز  :خیابان شهید دستغیب – شهرداری

مدارس:





دبستان طالب زاده – دخترانه – خیابان آیت هللا دستغیب
دبستان آیت هللا مدنی ( )1و ( – )2دخترانه – خیابان آیت هللا غفاری
دبستان غیر انتفاعی پسرانه دارالقران – خیابان آیت هللا غفاری
متوسطه اول زینب ( )1و ( – )2خیابان زینبیه بعد از حرم

اماکن و مراکز فرهنگی – آموزشی:






کتابخانه و سالن مطالعه محله دارک  -متعلق به شهرداری ( خارج از محله ارزرنان)
مرکز بشارت – خصوصی
کانون فرهنگی – هنری ذوالفقار حیدر -خصوصی
آموزشگاه زبان پسرانه تکلم – خیابان زینبیه  -خصوصی
آموزشگاه زبان پسرانه کورش – خیابان دستغیب  -محله ارزنان -خصوصی
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مساجد و اماکن مذهبی محله


امامزاده و بقاع متبرکه

مساجد:











چهارده معصوم
صاحب الزمان
حسینیه صاحب الزمان
اباعبدهللا حسین
دارک
حضرت ابالفضل
قمر بنی هاشم
خسینیه امام زمان
ایت هللا دهکردی
امام حسین

ارتباط  ،گفتگو و رایزنی با مراکز بهداشت ،بهزیستی ،شهرداری ،و سازمانهای مردم نهاد محله و افراد محلی در سالهای
1396-1395
اطالعات جمعیت شناختی محله ارزنان :مهاجرین روستا به شهر ( عمدتا فریدون شهر)  +اتباع افغانی

 -منبع آمار :پایگاه بهزیستی و مرکز بهداشت ارزنان

جمعیت کل8798 :
جمعیت زنان4914 :
جمعیت مردان3568 :
جمعیت کودکان  6-0سال1015 :
جمعیت  18-6سال2045 :
جمعیت  29-18سال2045 :
تعداد خانوار2390 :
اطالعات تحصیلی
بیسواد1204 :
ابتدایی 2304 :
راهنمایی 1376
متوسطه937 :
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دیپلم252 :
کاردانی92 :
کارشناسی77 :

اهم آسیب های اجتماعی محله ارزنان








اعتیاد
خرید و فروش مواد مخدر
همسر و کودک آزاری ( خشونت خانگی )  +خشونت مستقیم
امنیت پایین
بیکاری و فقر شدید
خیانت و روابط نامشروع
فقر فرهنگی
( منبع آمار و اطالعات :مرکز بهداشت و پایگاه بهزیستی محله ارزنان -منطقه  14اصفهان )

نیاز سنجی در محله ارزنان و برنامه ریزی و تیم سازی جهت پروژه ی آموزش و توانمند سازی کودکان و زنان منطقه -1395
1396
 کارگروه کودک کارگروه نوجوانکارگروه زنان
نیاز سنجی
Office of Migrant Education: 2001 New Directors Orientation
Comprehensive Needs Assessment
سه مرحله نیاز سنجی




کشف و شناسایی نیازها
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  /اطالعات
تصمیم گیری
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مراحل  /فرایند نیاز سنجی








تعیین گروه هدف
شناسایی مشکالت
شناسایی نیازهای اصلی و ریشه یابی
الویت بندی
راهکارهای ممکن
شناسایی و جذب سرمایه های موجود غیر بومی و بومی
ارائه طرح عملیاتی

اهداف طرح آموزش و توانمند سازی زنان
- 1رشد توانائیهای فردی مادران  /زنان و بهبود مهارتهای زندگی  ،تحصیلی و شغلی آنان

- 2تقویت روحیه همیاری وکار گروهی و مشارکتی بین زنان جهت بهبود کیفیت زندگی و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان

- 3تقویت اعتماد بنفس و رشد ویژگیها مهارتهای ارتباطی ،راهبردی ،مدیریتی ،تصمیم گیری ،خود بیانگری و عاملیت در زندگی
خانوادگی و اجتماعی

- 4تقویت احساس تعلق و همبستگی به محله و اهالی محل و رشد بینش مسئولیت پذیری  ،مشارکت و عاملیت در زنان برای ایجاد
تغییرات متبت در زندگی خود  ،خانواده ،محله و اجتماعات پیرامون خود

- 5شناسائی ،تقویت  ،حمایت و به کار بستن سرمایه انسانی  /اجتماعی و پتانسیل های زنان منطقه در طرح توانمند سازی و ایجاد
فرصتهای برابر برای مشارکت روز افزون

اهداف دراز مدت
 -1خود کفایی و خود گردانی برنامه ها و دوره های آموزشی توسط زنان و مادران آموزش دیده
 -2پیوند و اتصال زنان به بازار کار
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کمبودها  ،مشکالت و نگرانیهای زنان در محله به عنوان شهروند در نیازسنجی 1395















بیکاری
کمبود دبستان و فقدان مدرسه راهنمایی و دبیرستان دخترانه و دبستان پسرانه در محله
اعتیاد و مواد مخدر
خرید و فروش مواد مخدر
عدم امنیت برای زنان و کودکان
فقدان و نارسایی سیستم فاضالب
مشکل زباله و جمع آوری ان و اثرات سوء محیط زیستی
نظافت کوچه ها
نیاز به وجود پلیس و کیوسک نیروی انتظامی برای تامین امنیت محل
اشتغال زنان * * * *
کمبود اتوبوس واحد و تردد کم آنها
هزینه ثبت نام مدارس بچه ها و هزینه تردد انها به مدرسه در محله و منطقه ی دیگر
عدم وجود باشگاه و ورزشگاه برای دختران و پسران* * * *
نبود کتابخانه  ،فرهنگسرا ،کانون  ،داروخانه ،پارک و فضای سبز برای ورزش بزرگساالن و بازی کودکان

نیازها ،خواسته ها و عالئق زنان به عنوان زن  /مادر در محله
















برنامه های فرهنگی – آموزشی – تفریحی برای همه رده ی سنی و جنسی
دوره های هنرهای دستی  :خیاطی  ،قالی بافی  ،آشپزی  ،صنایع دستی...
اشتغال و درامد
کتابخانه
سواد آموزی و تقویت سواد پایه
کتابخوانی و ترویج کتاب
آموزش مهارتهای زندگی
مشاوره خانواده و رفتار با کودک
آموزش کامپیوتر
کالسهای تقویتی دروس مدارس به طور جداگانه برای دختران و پسران
مشاوره خانواده و رفتار با کودک
مشاوره تحصیلی
کالسهای فنی حرفه ای برای مردان در محله برای آموزش مهارتها و آمادگی برای اشتغال یابی
اردو و تورهای تفریحی – آموزشی – زیارتی
دوره های بهداشت  ،سالمت  ،تغذیه و کمک های اولیه

11

ظرفیت سازی :دوره ها و کالسهای آموزشی برای زنان و کودکان
محله ارزنان اصفهان  -سال  1396در خیریه خانه مشق و پایگاه بهزیستی

12

جمعیت مهرپویان پس از ثبت قانونی ،محلی را در ارزنان اجاره کرد و به فعالیت خود به صورت مستقل ادامه
داد .هدف انجمن مهر پویان سبز اندیشه در ابتدا ظرفیت سازی و در ادامه شناسایی و تقویت پتانسیل های محلی و
به مشارکت گرفتن زنان توانمند محلی در فرآیند کار و در نهایت خودگردان کردن آنها و باال بردن ظرفیت اشتغال
زایی در منطقه می باشد.

از جمله دوره ها و کالسهای آموزشی زنان  ،کودکان و نوجوانان در مرکز مهرپویان ارزنان میتوان به کالس
های کتابخوانی و تقویت سواد بانوان  ،کتابخوانی نوجوانان و کودکان  ،آموزش موسیقی ،یوگا ،خیاطی بانوان،
نقاشی و خالقیت ،زبان انگلیسی ،مهارت های زندگی ،رفتار با کودک ،کامپیوتر ،قصه و بازی کودک ،سواد
آموزی ،خود مراقبتی نوجوانان ،تاتر و هنرهای دستی اشاره کرد.

کتابخوانی و خالقیت

دوره سواد آموزی بانوان

13

برنامه های آموزشی و توانمند سازی  -نیمه اول سال  ، 1397بهار و تابستان -مرکز مهرپویان در ارزنان

14

آمار دوره های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه در محله ارزنان – نیمه اول سال  – 1397بهار و تابستان
تعداد کالسها و دوره های آموزشی مهرپویان در ارزنان – بهار و تابستان 1397

29

تعداد کالسهای کودکان  6-4سال

6

تعداد کالسهای کودکان دبستانی ( کالس )5-1

2

تعداد کالسهای نوجوانان ( کالس  12-6و باالتر)

9

تعداد کالسهای زنان

12

تعداد فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی بهار و تابستان 1397
تعداد کل فراگیران شرکت کننده

510

کتابخوانی و خالقیت کودکان دبستانی (دو کالس)

40

نقاشی کودکان دبستانی

30

نقاشی نوجوان

15

خود مراقبتی نوجوان

17

موسیقی

25

تاتر

25

زبان نوجوانان دختر

43

زبان نوجوانان پسر

10

کتابخوانی و فیلم نوجوان

10

زبان بانوان

12

هنرهای دستی بانوان

17

خیاطی مقدماتی

24

خیاطی پیشرفته

11

آرامش درون

10

مهارتهای زندگی بانوان

30

رفتار با کودک

12

مبانی کامپیوتر

32

یوگا

15

کتابخوانی بانوان

15

سواد آموزی

42

قصه  ،نقاشی و بازی کودکان  6-4ساله

75

تعداد مربیان و تسهیلگران همیاردر بهار و تابستان 1397
تعداد مربیان  ،تسهیلگران و مدیران شیفت

45

15

تقویم آموزشی دوره های زنان ،کودکان و نوجوانان  -مرکز ارزنان  -جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
نیمه دوم سال  -1397پاییز و زمستان
10:30 –9
شنبه

یکشنبه

12 – 10:30

تغذیه سالم و آرامش درون

5:30 – 3:30
تاتر

خیاطی مقدماتی

خیاطی مقدماتی

نقاشی کودکان  12-7ساله

قصه  ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی و .نقاشی کودکان
4-6ذسال

کامپیوتر

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

کامپیوتر مبانی – تمرین کامپیوتر

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

سواد آموزی بانوان

زبان انگلیسی بانوان 2

زبان انگلیسی بانوان 1

کتابخوانی و خالقیت نوجوانان

خیاطی مقدماتی (گروه دوم)

خیاطی مقدماتی (گروه دوم)

موسیقی

آرایشگری بانوان

آرایشگری بانوان

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4ساله

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6ساله

کتابخوانی بانوان

سواد آموزی بانوان

خیاطی پیشرفته

خیاطی پیشرفته

قصه ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی  ،نقاشی کودکان
 4-6سال

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

تمرین موسیقی

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

زبان دختران نوجوان

کامپیوتر

نقاشی و خالقیت نوجوانان

16

از جمله پروژه های دیگر مهرپویان همکاری با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در آموزش و
توانمند سازی مربیان مهدکودک ها و تجهیز مهدکودک های خالی از امکانات در ده (  ) 10روستا ی محروم شهرستان بازفت
می باشد .مهد کودکها از این جهت که نقطه شروعی برای آموزش کودکان و توانمندسازی مربیان و زنان در منطقه محسوب
می شد ،مورد توجه قرار گرفت و جمعیت مهرپویان در سه دوره متوالی به تجهیز مهد ها و آموزش مربیان پرداخت.

 پروژه بازفت چهارمحال بختیاری  ،اسفند ماه ( 1395دوره اول) -مجری :مهرپویان سبز اندیشه
اولین دوره تجهیز مهد کودکهای بازفت و آموزش و توانمند سازی مربیان مهد کودک

روستاهای تحت پوشش پروژه در منطقه بازفت :
-1تلورد
- 2چمن گلی
-3مورز
-4گزستان
-5تبرک علیا
-6تبرک سفلی
-7ارته
-8دره موال
-9باغ چنار
- ۱۰چم قلعه

17

 پروژه ی بازفت  ،اردیبهشت ( 1396دوره دوم)
دومین دوره تجهیز مهد کودکها و آموزش توانمند سازی مربیان مهد کودکهای بازفت

18

19

پروژه ی بازفت :پائیز (1396دوره سوم )
سومین دوره تجهیز مهد کودک ها و آموزش مربیان مهدکودک های منطقه بازفت
 21الی  24آذرماه 1396

20

لیست وسایل اهدایی
کاغذ رنگی – مقوا – مداد رنگی – ماژیک  -پازل – لوگو  -کاردستی آماده – دفتر -کتابهای داستان –
وسایل تزئینی مهد – کاغذ کاهی – کاغذ سفید – پاکت نامه – چسب نواری و اهو – چسب ماتیکی – کاموا –
ماژیک برد – غلط گیر – پاک کن و تراش – بسته توپ – برچسب – کتابهای کار نو آموز – کتابهای
ماجراهای گلدونه (تامین اجتماعی )  -عروسکهای انگشتی – صورتک – عروسک – برچسب های دیواری
تزئینی و آموزشی  ،ورق های کاردستی و فوم – چتر -گواش و قلم مو – چسب چوب – پانچ – برنامه هفتگی
– جامدادی – ماژیک – اسباب بازی – خود کار – کتاب و سی دی آموزش شهروندی وانس با قران -
دفترچه یادداشت – بازی فکری -

21

پیوست  :تصاویر برخی دوره های آموزشی
کتابخوانی و تقویت سواد

مهارتهای زندگی

22

خیاطی

کا

کک

ککا

کامپیوتر

23

دوره خودمراقبتی و بلوغ نوجوانان

قصه ،نقاشی و بازی کودکان

24

25
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