گزارش جلسات و کارگاههای آموزشی مربیان  ،تسهیلگران و اعضای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سال 1398
1398/2/24

موضوع :زن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته

1398 /3/7

موضوع  :کلیات و نکات کاربردی در تغذیه سالم

توسط خانم دکتر سهیال ترابی فارسانی

توسط آقای احسان امین جواهری

 1398/3/23کارگاه نمایش فیلم مستند اجتماعی "انسان" اثر یان ارتوس برتراند  +پنل نقد و بررسی و گفتگو با حسن فشارکی  ،سعید
مومنی  ،حشمت هللا انتخابی

1398/4/4

موضوع :کارگاه توسعه و آموزش جماعت محور  :آموزشی مردم گرا و رهایی بخش

توسط شهرزاد ذوفن

موضوع :نشست تعاملی کارگروهها جهت بازخورد و ارایه تجارب  ،آموخته ها و چالشها با مشارکت همه کارگروههای
98/4/18
آموزشی و اجرایی

 1398 /5/1موضوع :نکات کاربردی در جایگزینی مواد غذایی سالم و نکات کلیدی در خرید و مصرف مواد غذایی توسط احسان
امین جواهری

 1398 /5/15موضوع :اصول یادگیری  :کالس موثر -معلم کارآمد

1398/ 9 /19

1398 / 10/ 10

موضوع :روانشناسی ارتباط موثر

توسط خانم صدیقه علوی نژاد

کنسل شد.

توسط دکتر رشید زاده

موضوع  :داستان  ،عناصر داستان و زندگی توسط دکتر فریبا هوشیار

 1398 / 10 / 24موضوع :نگاهی به حقوق خانواده در ایران و جهان توسط  :خانم ها معین الدینی و ادیب  ،کارشناسان حقوق
خانواده و وکیل دادگستری

 1398 / 11 /8موضوع  :زندگی امیدوارانه و تاب آوری در مقابل مشکالت و سوگ

توسط آقای دکتر رشیدزاده

 1398 / 11 / 29موضوع  :ارزیابی اثزبخشی فعالیت های مهرپویان توسط خانم ها زهرا حاج هاشمی و شهرزاد ذوفن

جلسات آموزشی کارگروهها

کارگروه زنان:
آموزش مربیان سواد آموزی :توسط خانم قریشی نژاد در دفتر انچمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان در تیرماه
و مردادماه  1398و مهرماه
1398 / 9 / 22 ، 98/5/22 ، 1398/5/8 ، 1398/4/25 ، 1398/4/9

جلسات آموزشی کارگروه خیاطی:
آموزش مربیان خیاطی توسط خانم فوالد از خرداد ماه تا اواسط مرداد ماه  1398یک روز در هفته در مرکز ارزنان

کارگروه کودک :
98/2/29

موضوع :معلمی یعنی چه  17نفر شرکت کننده

موضوع :تاریخچه رویکرد آموزشی رفتارگرایی با توجه به نظریات پاولف -اسکینر -ثرندایک -و
98/4/2
واتسون  .با شرکت  12نفر
98/4/25

موضوع  :مرور جلسه قبل و اشاره به شناخت گرایی و سازنده گرایی و نقش معلم و دانش آموز

 1398/5/8موضوع  :آموزش سفال به مربیان
مرداد  : 1398شرکت در جلسات آموزشی توتم خانواده  :دوره جامع تاب آوری مادر و کودک  .هر پنج شنبه به مدت
یکماه

کارگاه آموزش تخصصی کارگروه کودک :
دوره آموزشی مربیگری کودک -مختص کارگروه کودک و مربیان همیار محلی کودکان در ارزنان :
این دوره در پنج جلسه کارگاهی  3ساعته در تاریخ – 98/9/20 – 98/9/13 - 98/9/6 – 98/8/22
 98/9/27تشکیل گردید.
تعدادفراگیران  ۱۶نفر از مربیان کودک و همیاران محلی بود  .عناوین مباحث کارگاهها شامل :
 -1آموزش روان شناسی کودک وروان شناسی رشد توسط عاطفه برومند
 -2آموزش چگونگی آشنایی با کتاب وروش های کتابخوانی برای کودکان وانواع بازی توسط پروین فرهنگ
 -3آموزش واحد های کار توسط فخری تگریان
 -4مهارتهای دست ورزی وکار دستی توسط فخری تگریان
 -5ارزشیابی از فراگیران بصورت عملی

در پایان دوره  3نفر از فراگیران با توجه به شرایط برای آموزش کودکان  ۴تا  ۶سال در مرکز به عنوان همیار
مربی هماهنگ شدند و با مهرپویان همکاری نمودند

