به نام خدا
گزارش جلسات ،کارگاههای آموزشی ،برنامه ها وفعالیتهای جمعیت مهرپویان سبزاندیشه
سالهای 1397 - 1395

آموزش ،ظرفیت سازی و توسعه محلی
ارتقاء مهارتهای زندگی خانواده
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گزارش جلسات جمعیت مهرپویان سبز اندیشه سال 1395

جلسه اول  :سه شنبه  / 26مرداد  / 16 – 1395 /آگوست 2016 /
در این جلسه برنامها و مسایل زیر دنبال شد:
-

انگیزه تشکیل نشست ها
اهداف کوتاه مدت و دراز مدت نشست
اهداف جانبی و روش اجرا و برنامه ی اداره ی جلسات
معارفه
قرارداد گروهی
موضوعات مورد عالقه مرتبط با محور های جلسه
حق عضویت و تشکیل گروه تلگرامی
طرح موضوع "گفتگو" ومباحثه و اصول آن به عنوان پایه ی کلیدی جلسات و مقایسه آن با منازعه یا مشاجره

جلسه دوم  :سه شنبه  / 2شهریور  / 23 - 1395 /آگوست 2016 /
-

موضوع :محورها و عناصر صلح پایدار
ادامه و تکمیل موضوع جلسه قبل " :گفتگو" ومباحثه و اصول آن به عنوان پایه ی کلیدی تشکیل جلسات و مقایسه آن
با منازعه یا مشاجره
خواندن گروهی مقاله  /نمایشنامه ی "محل مالقات" اثر جان پل الدریج
گفتگو و کار گروهی پیرامون نقش و ضرورت و الویت هریک از عناصر صلح (حقیقت  ،شفقت  ،عدالت  ،صلح
)در زندگی و روابط انسانی

جلسه سوم  :سه شنبه  / 16شهریور  / 6 - 1395 /سپتامبر 2016 /
-

موضوع  :ادامه ی موضوع قبلی  :محورها و عناصر صلح پایدار
ادامه ی گفتگو و کار گروهی پیرامون نقش و ضرورت و الویت هریک از عناصر صلح در زندگی و روابط انسانی
ارایه گروهی و بازخورد جمعی
بازخورد فردی از درسی که از این بحث و گفتگو مشارکتی گرفته اند

جلسه چهارم (جلسه جبرانی)  :یکشنبه  / 4مهر  / 25 - 1395 /سپتامبر 2016 /
-

موضوع  :گستره ی معنایی صلح پایدار  :از نبود جنگ و خشونت تا حضور عدالت
بارش فکری پیرامون معنای صلح
ارایه بحث با اسالید
پخش ویدیو مربوط به معنای صلح
پرسش و بحث و گفتگوی گروهی پیرامون  4پرسش کلیدی
ارایه گروهی و بازخورد جمعی
بازخورد فردی از بحث و گفتگو

جلسه پنجم  :سه شنبه  / 13مهر  / 4 - 1395 /اکتبر 2016 /
-

موضوع :از نزدیک با خشونت گفتاری ( لقمان)
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-

بحث و گفتگوی گروهی
ارایه و بحث جمعی

جلسه ششم  :سه شنبه
-

 / 27مهر  / 18 - 1395 /اکتبر 2016 /

موضوع  :صلح از منظر توران میرهادی  ،مبتنی بر کتاب صلح را باید از کودکی آموخت  :مصاحبه با توران میر
هادی ( ارایه کننده :پریوش )
بحث و گفتگوی گروهی
بحث و ارایه جمعی
تصمیم گیری بر سر حق عضویت تا اسفند ماه  15 – 95جلسه  :نفری مبلغ ( 50000پنجاه هزار تومان )
همراهی غائبین در گروه تلگرامی پذیرفته شد

جلسه هفتم  :سه شنبه  / 11آبان  / 1 - 1395 /نوامبر 2016 /
-

موضوع :توسعه پایدار  ،اجتماع همیار  ،سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه ()1
بحث و گفتگوی گروهی
ارایه نظرات گروهی

جلسه هشتم  :سه شنبه  / 25آبان  / 15 - 1395 /نوامبر 2016 /
-

تکمیل قرارداد گروهی
بررسی و هماهنگی طرح اجرای مراسمی به مناسبت  25نوامبر :روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
مرور مطالب و پرسشها ی پیشین و پاسخهای گروهها
موضوع  :دنباله ی بحث سرمایه اجتماعی  ،جایگاه و وضعیت آن درایران  ،و چگونگی فرایند و شکل گیری
سرمایه اجتماعی و توسعه کامیونیتی  :نگاهی به نظریه ها و رویکردها ( پیتر بالک ) ()2
بحث وگفتگوی گروهی

برگزاری مراسمی به مناسبت  25نوامبر :روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
شنبه  / 6آذز  / 26 - 1395 /نوامبر 2016 /
-

خوشامدگویی و مقدمه (فروزنده)
سخنرانی اول :نخستین تکاپوهای زنان در عرصه ی مطبوعات ( دکتر سهیال ترابی فارسانی )
شعر خوانی (پروین )
سخنرانی دوم  :بازنمایی زنان در رسانه  :الینا اسالمی
شعر خوانی
اختتامیه

جلسه نهم 95 / 9 / 16 :
-

موضوع  :بحث صلح از منظر ناصر یوسفی  ،مبتنی بر کتاب صلح را باید از کودکی آموخت  ،ارایه کننده :فرزانه
دباغی
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جلسه دهم 95/ 9/ 30 :
-

مرور مباحث جلسات قبل ( ادامه بخث توسعه )  ،ارایه کننده  :شهرزاد ذوفن
موضوع  :چگونگی گذار از جامعه بسته به جامعه اصالخگر و خواهان تغییر  +توضیح و تبیین آن
ارایه یک مدل توسعه انسانی و توانمند سازی  :مرکز مشاوره کلرمونت
نقد و بررسی نشست روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان

جلسه یازدهم 95 10 / 10 :جلسه فوق العاده روز جمعه
-

آشنایی با مدل توانمند سازی یک نمونه عینی (مرکز مشاوره کلرمونت )
طرح داستان پروژه بازفت و تهیه وسایل مهد و افتتاح حساب مشترک برای کمکهای مالی  +تشکیل کمیته مالی (
مازیار – لقمان – اندیشه –دانشگر – الینا )
موضوع  :ارایه طرح نیازسنجی ( ارایه کننده  :شهرزاد ذوفن )

جلسه دوازدهم 95/ 10/ 14 :
-

موضوع  :ایده پردازی  ،تیم سازی و تشکیل کارگروههای آموزشی (کودکان  ،نوجوانان و جوان  /زنان) جهت طرح
آموزش و توانمند سازی منطقه ارزنان در خیریه خانه مشق
آغاز تشکیل جلسات هماهنگی کارگروهها جهت کالسهای آموزشی ارزنان

جلسه سیزدهم 95 / 10 / 28 :
-

موضوع :کارگاه آموزشی از نزدیک با خشونت گفتاری  :مبتنی بر کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی  ،اثر
مارشال روزنبرگ  ،ارایه کننده لقمان نجم الدینی
بحث و گفتگوی گروهی  +کار گروهی

جلسه چهاردهم 95 /11/ 12 :
-

موضوع  :بحث همدلی و رابطه همدالنه :دریافت همدالنه را بهتر بشناسیم  ،منبع پیشین  ،ارایه کننده  :لقمان نجم
الدینی
بحث و گفتگوی گروهی  +کار گروهی

جلسه پانزدهم 95 /11 / 19 :
-

موضوع  :کارگاه طراحی آموزشی و طرح درس نویسی  :ارایه کننده  :دکتر فریبا هوشیار
پرسش و پاسخ
تدوین سرفصل ها و دوره ها ی مربیان  +تقویم هفتگی و هماهنگی مربیان هر دوره

جلسه شانزدهم :

 95 /11/ 21جشن معارفه و معرفی برنامه های آموزشی جمعیت مهرپویان و ثبت نام کودکان و
نوجوانان و زنان ارزنان در خیریه خانه مشق
 : 95/ 11 / 23شروع کالسهای آموزشی گروه در خیریه خانه مشق در ارزنان
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برنامه دوره ها و کالسهای آموزشی خانه مشق با همکاری جمعیت مهرپویان
از  1395 /11/ 23الی 1396 / 4 / 15
ساعات  10:30 – 9صبح
آموزشی
روزهای هفته
آشپزی  +تغذیه  +محیط زیست
شنبه
یکشنبه

خیاطی

نقاشی نوجوانان

مهارتهای زندگی

دوشنبه
سه شنبه

12:30 – 10:30

 5:30 – 3:30بعد ازظهر

قصه و بازی با کودک

رفتار با کودک

یوگا

چهارشنبه

نقاشی کودکان

تاتر کودک و نوجوان

خود مراقبتی نوجوان –

خیاطی

پنج شنبه

فیلم و کتابخوانی با نوجوان
کامپیوتر

جلسه هفدهم 95 / 11 / 26 :
-

موضوع :چکونه یک انجمن گوچک و جمع جور و صمیمی داشته باشیم  ،ارایه کننده :الینا و گلیتا
پرسش و پاسخ و گفتگوی گروهی

هفته جمع آوری کمکها و وسایل جهت تجهیز مهد کودک های منطقه بازفت استان چهارمحال و آماده
سازی جهت انجام پروژه آموزش و توانمند سازی مربیان مهدکودکها
چهارشنبه  95 / 11 / 27دیدار با مسئولین منابع طبیعی ومعاون آموزش و ترویج استان چهارمحال و توجیه طرح آموزش
مربیان مهد کودک های بازفت و تجهیز مهد کودک ها جهت کسب مجوز و همکاری و حمایت های الزم در شهرکرد
جمعه  95 / 11 / 29پروژه بسته بندی وسایل  ،کتابها و اسباب بازیها ی جمع آوری شده و خریداری شده
یکشنبه  95/12/ 1جلسه هماهنگی مر بیان و تیم اعزامی بازفت در انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان  +تکمیل خرید
کتاب و بسته بندی
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چهارشنبه تا چمعه 95/12/ 6-5-4
بازفت چهار محال بختیاری مرحله ()1

دوره ی تجهیز مهد کودکها وآموزش مربیان مهدکودک های منطقه

اعزام تیم آموزشی به بازفت و اجرای دوره و کارگاههای آموزشی جهت تربیت مربیان مهد  +بازدید و تجهیز  10مهد
کودک در منطقه بازفت با همیاری جمعیت مهر پویان  +انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوچوان  +اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری چهارمحال (به قصد توسعه روستایی و آموزش و ظرفیت سازی محلی در راستای اهداف توسعه پایدار ) .تیم
اعزامی  :شهرزاد ذوفن  ،نهضت قریشی نژاد  ،فخری تگریان  ،ناهید مدنی  ،فروزنده طلوعی  +آقاتی مهندس کریمی
تسهیلگر منطقه
10:30-11

1 - 11

2-1

3:30 – 2

پنج شنبه

آواورزی

استراحت

آواورزی

ناهار

آموزش
کار با مربی

جمعه

آموزش
لولوپی

استراحت

کارورزی
آواورزی

ناهار

کارورزی
لولوپی

8:3010:30

و

4- 3:30

6-4

استراحت

آموزش بازی
و گفتگو با
کودک

استراحت

کارگاه کار با
+
مربی
ارزیابی

جلسه هیجدهم 95/12/ 10 :
-

موضوع  :ادامه بحث چکونه یک انجمن گوچک و جمع جور و صمیمی داشته باشیم  ،ارایه کننده :الینا و گلیتا
پرسش و پاسخ و گفتگوی گروهی
انعکاس مسائل و چالشها و حساسیت های مسئولین خیریه به اعضا ی گروه در رابطه با فعالیت آموزشی ایشان
درخیریه
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گزارش نشستها و فعالیتهای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سال 1396
موضوع  :نقد و تحلیل داستان و بررسی عناصر داستان ( آموزش مربیان و تسهیلگران مهرپویان
 96/1/ 29سه شنبه
اندیشه) توسط :خانم فریبا هوشیار
-

خواندن دو داستان و در گیر کردن اعضا و گرفتن بازخورد از انان
طرح وآموزش عملی در شناسایی و پرداختن به عناصر داستان از قبیل  :طرح یا پیرنگ داستان  ،شخصیتها  ،زمان
و مکان  ،تضادها  ،ایماژها  ،صحنه ها  ،تصویر سازی ها  ،زبان و تم و درون مایه داستان ...

 96/2/12سه شنبه
-

موضوع :ادامه بحث و آموزش نقد و بررسی عناصر داستان

معارفه و آشنایی با خانم ضرغام جهت انتخابات شورای شهر
توزیع جزوه ها و مطالب آموزشی مرتبط جهت استفاده و آموزش در کالس
ادامه بررسی عناصر داستان با نگاهی عمیق تر و ابعاد گسترده تر  :انواع شخصیت های داستان  ،ترسیم پروفایل
انان جهت شناسایی و تحلیل  ،انواع تضادها  ،نحوه شروع و پایان و اوج داستان ،چکونگی طرح انواع سواالت از
مخاطب به قصد درگیر کردن و به تفکر واداشتن و تحلیل وگفتگو کردن  ،سمبل ها  ،و نحوه ی بلند خوانی داستان ...
.

 96/2/20-21-22اجرای دور دوم پروژه ی تجهیز مهد کودک ها و توانمند سازی وآموزش مربیان مهد
کودک های منطقه بازفت استان چهارمحال در منطقه توسط مربیان و اعضای جمعیت مهرپویان اندیشه
تیم آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه  ،خانمها فخری تگریان  ،ناهید مدنی  ،فریده فرزان و شهرزاد ذوفن  ،با همکاری
آقای کریمی کارشناس و تسهیلگر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال در منطقه بازفت و با شرکت  13مربی
و مدیر آموزشی مهد کودک های منطقه  ،کارگاههای آموزشی خود را آغاز نمود  .دوره ی آموزشی طبق برنامه تدوین شده
با مشارکت فعال مربیان منطقه با موفقیت به انجام رسید  .برنامه آموزشی این دوره:
چهارشنبه 96/2/ 20

 8:30صبح الی 21:00

اجرای کارگاه آموزشی با حضور همه مربیان مهد کودک های بازفت در مهد کودک الماس در شهرک تلورد  ،مهد آدینه
درروستای تبرک علیاء  ،مهد جاوید در روستای تبرک سفلی  .برنامه آموزش عملی با مشارکت مربیان:
 -1تجهیز ،زیباسازی و آراستن فضای مهد کودک بصورت عملی  +آموزش واحد کار مربی
 -2آموزش واحد کار در دفتر  :رنگ آمیزی  ،کاردستی  ،شعر  ،نمایش  ،زیراکس  ،آموزش اشکال هندسی و قاب با
مقوا و پارچه ها
 -3آموزش کودکان در مهد کودک  :آموزش قصه گویی  ،آموزش شعر خوانی  ،آموزش بازی

پنج شنبه 1396/2/ 21

 8:30صبح الی 18:00

تشکیل کارگاه های آموزشی در بخشداری بازفت
11 - 8:30
واحد کار با مربی و
تابلوهای آموزشی

1 - 11
آموزش رفتار با کودک
و برخورد با اختالالت
رفتاری

2- 1
استراحت و ناهار
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2-4
ادامه کار تابلوها و کد
گذاری کتابها  +آموزش
کاردستی

4-6
جمع بندی و ارزیابی +
اهدا بسته های آموزشی
و هدایا به مربیان

 96/2/26سه شنبه موضوع  :ادامه کارگاه نقد و بررسی عناصر داستان
نظارت خانم هوشیار
-

توسط  :خانم اندیشه راوش و حاضرین با

بحث و بررسی عناصر و محتوای داستان پیرامون دو داستان انتخابی جهت اجرای عملی داستان خوانی و نقد داستان
گفتگو با آقای انتخابی پیرامون افراد منتخب شورای شهر و انتخابات

 96/3/1دوشنبه  :اردو کودکان خانه مشق در مدرسه طبیعت
گزارش برنامه اردوی کودکان خانه مشق در مدرسه طبیعت کند و کاو:
در تاریخ یکم خرداد  96تعداد  25کودک با دو دستگاه مینی بوس در این اردو شرکت کردند
کودکان از قبل توسط مسئولین خانه مشق برای این اردو ثبت نام شدند
عالوه بر تسهیلگران مدرسه ،خانمها ایران  ،شهرزاد ،فروزنده و پروین نیز به عنوان تسهیلگر داوطلب از محل خانه مشق بچه
ها را همراهی نمودند
گروه سنی کودکان4:تا 10سال
ضمنا چند نفر از مادران نیز همراه شدند
ساعت  8بچه ها سوار مینی بوس شدند
در طی مسیر مربیان کودکان را سرگرم نمودند و قوانین مدرسه طبیعت را نیز توضیح دادند
ساعت  9به محل مدرسه طبیعت کند و کاو در نزدیکی روستای جوزدان فوالدشهر رسیدیم
مدرسه مذکور در محل موسسه تحقیقات کشاورزی که مزرعه و دامداری بزرگی است میباشد و هدف آن پیوند طبیعت با
کودکان با بازی و تجربه نزدیک است
در ابتدای کار دیدار از گاوداری از نزدیک و غذا دادن به گاوها تجربه خوبی برایشان بود سپس صبحانه که شامل نان
سبوسدار جوگندم و پنیر بدون افزودنی شیمیایی و خیار بود با کمک مربیان سرو شد و در حین آن توضیحاتی در مورد مزایای
نان سبوس دار در تغذیه برای کودکان و مادران داده شد
گِل بازی  ،ماسه بازی  ،رنگ نمودن و بازی با چوب و برگ و سایر اشیاطبیعی  ،گشت در مزرعه  ،دیدن حیواناتی چون
خرگوش و الک پشت و مرغ و خروس و بره و ...از نزدیک و درک زندگی آنها  ،تجربه روشن نمودن آتش و خوردن چایی
آتیشی و ذرت  ،بازی هایی مانند والی بال و وسطی و االکلنگ و ...تا حدود  12:30کودکان را سرگرم کرد طوری که گذر
زمان را حس نمیکردند و مشتاق بازی در طبیعت بودند.تسهیلگران سعی مینمودند بدون ارائه هرگونه آموزشی اجازه دهند
کودکان خود تجربه نمایند و طبیعت را بشناسند
چیدن و خوردن توت آخرین فعالیت بچه ها و مربیان بود و نهایتا موز به عنوان آخرین تغذیه به آنها داده شد و برنامه تمام شد
با مساعدت مسئولین مدرسه طبیعت که تنها  100هزار تومان هزینه تسهیلگران را دریافت نمودند  ،کل هزینه برنامه شامل
هزینه مدرسه و کرایه مینی بوسها و تغذیه مجموعا  290هزار تومان شد
گفتنی است تسهیلگران معتقد بودند کودکان مذکور که عموما ملیت افغانی داشتند بسیار نسبت به کودکان شهری انس بیشتری با
طبیعت داشتند و کنترل آنها ساده تر بود.ضمنا مادران کودکان نیز همکاری بسیار بهتری با مربیان داشتند و در مجموع یک
برنامه عالی و تقریبا بی نقص برگزار شد.

 96/ 3/ 9سه شنبه

موضوع  :تفکر انتقادی

توسط  :لقمان نجم الدینی

طرح موضوع تفکر انتقا دی چیست ؟هدف تفکرانتقادی؟ ارتباط تفکرانتقادی با فعالیتهای اجتماعی و آموزش  ،بحث و گفتگوی
گروهی پیرامون یک نارضایتی و مشکل اجتماعی و طرح و تبیین مسعله با رویگرد انتقادی و ارایه ان به جمع
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 96/3/23سه شنبه موضوع  :ادامه تفکر انتقادی

توسط  :لقمان نجم الدینی

عناصر و مراحل تفکر انتقادی توضیح داده شد و سپس تبیین گروهها در جلسه قبل طبق اصول و مراحل تفکر انتقادی مورد
ارزیابی و نقد و بررسی قرار گرفت.

 96/4/13موضوع  :مشارکت :آموزش انسان را آزاد میکند توسط  :ناهید مدنی
ارایه طرح پژوهش اموزش کودکان در منطقه محروم  13ابان تهران و فرایند و چالشهای و دستاوردهای ان توسط موسسه
پژوهشی کودکان دنیا .سپس شرکت کنندگان نظرات و چالشهای خود را در اموزش در ارزنان عنوان و تبادل کردند.

 96 /4/ 19اردو زنان و کودکان کالسهای مهارتهای زندگی و خیاطی و کامپیوتر ارزنان در باغ بانوان
ناژوان از صبح تا عصر
گزارش اردو:
دوستان برنامه اردو زنان دیروز بخوبی برگزار شد .حدود  40نفر از مادران و فرزندان به باغ بانوان ناژوان برده شدند.
برنامه ریزی و اجرا اردو با کمک فروزنده فخری احسان مهری ناهید لقمان و خودم بخوبی انجام گرفت.
برنامه ها و فعالیتهای انجام شده در اردو:
 انتقال انها به باغ ساعت  8صبح و بعد گروه بندی و تعیبن هماهنگ کننده گروه برای فعالیتهای اردو و همکاری با ما. بعد از سرو شیرینی و چایی برنانه یوگا با سرپرستی خانم هرندیزاده از رنگین کمان سپید به همراه موسیقی و بعد رقص وحرکات موزون
 بازی گروهی وسطی با مهری تمرین سکوت با ناهید  +درسهای محیط زیستی با فروزنده سرو مبوه (هندوانه) طرح مسعله و تشریح وضعیت موجود کالسها و درگیر کردن انها برای مشارکت در یافتن راه حل بدنبال بسته شدن خیریهخانه مشق و تعطیل شدن کالسها و درخواست همکاری از انها در یافتن و ترغیب افرادی در محله که فضای مناسبی از خانه
های خود را به کالسهای اموزشی ما اختصاص دهند و یا از مسئولین حسینیه بخواهند تا ان محل در اختیار کالسها و مربیان
قرار دهند .سه نفر به عنوان هماهنگ کننده انتخاب شدند تا با بقیه پیگیری کنند و خبرش را بدهند .امیدوارم مسئوالنه این کار
را انجام بدهند .ظاهرا خیلی از بابت تعطیلی کالسها و قطع ارتباط با مربیان ناراحت بودند و خواستار ادامه ارتباط و کالسها
بودند.
 سرو ناهار که شامل پلو و جوجه و دورچین و دوغ بود پانتومیم و قاب عکس با فخری که هر دو ازبازیها و تمرینهای تئاتری بود گفتگو و به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات فردی درباره ی مفهوم صلح در زندگی به نوبت در پایان رقص و موسیقیهمه خانمها خیلی از برنامه ابراز رضابت و خوشحالی کردند و از همه خیلی تشکر کردند .بعضی از انها ابراز کردند که مدتها
بوده برنامه تفریحی به این شکل نداشتند و خیلی انرژی گرفته اند .در تمام کارها و برنامه ها همه ی خانم ها فوق العاده فعال و
باعالقه و صمیمانه برخورد میکردند.در مجموع به نظر من برنامه ی موفقی بود .با سپاس از همه دست اندرکاران این برنامه.
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 1396 / 4 / 15بسته شدن خیریه خانه مشق و تعطیلی کالسها و ادامه برخی کالسها در پایگاه بهزیستی
و حسینیه ارزنان (مهارتهای زندگی ،خیاطی  ،کتابخوانی و کتابخانه سیار بانوان  ،نقاشی کودکان  ،قصه و
بازی کودکان) و ادامه کالسهای بانوان در پایگاه بهزیستی تا اخر اسفند ماه 1396
 96 /4/ 27سه شنبه

توسط :لقمان نجم الدینی

موضوع :تسهیلگری

اصول و فرایند تسهیلگری طرح و گفتگو شد
 96/5 / 10سه شنبه

موضوع :تفکر انتقادی از دیدگاه فلسفی

 96/ 5 / 24سه شنبه

موضوع  :شرم از کتاب قاضی مرادی

 96 /6 / 7سه شنبه

موضوع :حمایتگری و استراتژیهای ان

 96/ 6/ 21سه شنبه

موضوع :چکونگی یک ارایه خوب

توسط :محمد عید وند

توسط :گلیتا

توسط :الینا اسالمی

توسط  :فریبا هوشیار

در رابطه با اهداف ارایه  ،برنامه ریزی ،اماده کردن  ،ساختار ارایه و بخشهای ارایه توضیح داد ه شد .تایید مجوز جمعیت
مهرپویان اعالم شد و دررابطه با گامهای بعدی و پیدا کردن مکان مناسب برای جمعیت گفتکو شد.

 96 / 6 / 25شنبه

اردو یک روزه زنان و کودکان ارزنان در باغ بانوان ناژوان

حدود  50نفر از زنان فعال و شرکت کنندگان دوره ی مهارتهای زندگی به همراه فرزندانشان به این اردو برده شدند  .به همراه
شرکت کنندگان  8صبح با اتوبوس به سمت باغ حرکت کردیم و تا قبل از  9صبح در باغ مستقر شدیم .مربیان همیار فروزنده ،
پروین  ،فخری و ایران با من اداره و برنامه ریزی و تدارکات ان را برعهده داشتیم .از حامیان همیشه همراه ما که نقش مهمی
در تهیه و تدارکات این اردو داشتند خانم ها بهناز معمار  ،شیدا عمادی  ،ژاله کیان  ،و عرقچینی تشکر می کنیم .جا دارد از
فریبا جان هم که هم در برنامه های اموزشی جمعیت و هم در بخش مالی برای پیشبرد امور ما را یاری وهمراهی میکند
قدردانی کنیم.
برنامه های اردو شامل :
گردش در باغ  ،برگزاری ورزش یوگا توسط مربی یوگا همراه با موسیقی  ،بازیهای گروهی مثل وسطی  ،برنامه های سرگرم
کننده کودکان با پروین عزیز  ،سرو میوه و ناهار  ،برگزاری بازی و مسابقه های گروهی با زنان و کودکان به سرپرستی
فخری و فروزنده  ،اجرای تمرینهای تئاتری و ایروبیک  ،موسیقی و رقص  ،پذیرایی با شیرینی و چایی  ،و گفتگوی جمعی
پیرامون طرح یک سوال از خانمها  :تعریف شما از زن توانمند چیست ؟ تصور شما از یک زن قدرتمند چیست ؟ که پاسخهای
خانمها ضبط و ثبت شد و انشاهلل در جلسه ی بحث توسعه و توانمند سازی زنان از انها استفاده خواهیم کرد .ظاهرا خانمها و
کودکان از اردو ابراز رضایت و شادمانی کردند .ساعت  5بعد از ظهر باغ را ترک کردیم و خانمها با اتوبوس به ارزنان
برگشتند.
لیست هزینه ها :
-

 370هزار تومان
ناهار و میوه
 60هزار تومان
شیرینی
 40هزار تومان
ورودی باغ
 80هزار تومان
اتوبوس
هزینه جوایز و هدایای کودکان ( .....تهیه شده توسط پروین و فخری )

هزینه این برنامه توسط حامیان و مربیان دست اندر کار برنامه اردو تامین شد .با تشکر و سپاس از همراهی همه دوستای که
ما را در این برنامه یاری کردند.
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**** 1396 / 7 / 13

تشکیل جلسه مجمع عمومی هیات موسس جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

روز پنج شنبه ساعت  11:30صبح با حضور تعداد  33نفر در مرکز انجمن طبیعت یاران و جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
واقع در خیابان محتشم کاشانی – کوی سیروس جنوبی پالک  145مجمع عمومی موسسین جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
برگزار شد  .اهداف و برنامه ها و سابقه فعالیتهای مهرپویان و همچنین اساسنامه جمعیت ارائه و معرفی شد .کاندیداهای هیات
مدیره و بازرسین مشخص شد و رای گیری انجام گرفت  .اعضای منخب هیات مدیره به قرار زیر می باشد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

شهررزاد ذوفن رئیس هیات مدیره
لقمان نجم الدینی مدیرعامل
زهره اسالمی معاون هیات مدیره
فخری تگریان عضو هیات مدیره
فریبا هوشیار عضو هیات مدیره
اندیشه راوش عضوعلی البدل
پریوش سعیدی عضو علی البدل
مریم بهادران بازرس
ژاله کیان بازرس علی البدل

عناوین جلسات آموزشی اعضای جمعیت مهرپویان از مهرماه الی آذرماه  1396در مرکز جمعیت
مهرپویان
-

مدل یک ارایه خوب  :حقوق کودکان  -توسط فریبا هوشیار
توانمند سازی زنان ( : )1تعریف  ،منابع  ،فرایند  ،مدلها – توسط شهرزاد ذوفن
توانمند سازی زنان ( : )2نقش ساختارها و سازمانها
کاربرد نمایش در آموزش خصوصا آموزش کودکان  -دتوسط فخری تگریان
نسبت عدالت اجتماعی با تغییرات اجتماعی  -توسط لقمان نجم الدینی
از عدالت اجتماعی تا نابرابری عادالنه – توسط لقمان نجم الدینی

 1396 / 9 / 21-22-23سومین دوره ی آموزشی مربیان مهد کودکهای بازفت  +تجهیز مهدکودکها
از تاریخ  21الی  23آذر ماه  1396با شرکت فخری تگریان  ،نهضت قریشی  ،پروین فرهنگ و شهرزاد ذوفن و
همراه ی اداره منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری .برنامه آموزشی این دوره :
روز

ساعت اول
11 – 8:45

چهارشنبه مرور مطالب قبلی +
آموزش واحد کار زمستان
22
(خانم تگریان)

آذرماه
1396

پنج شنبه
23
آذرماه
1396

ساعت دوم
1 - 11

ناهار واستراحت
2-1

ساعت سوم
4-2

ساعت چهارم
6-4

آموزش کتاب
آوا ورزی
(خانم قریشی )

بازدید از مهد
آموزش
کودک های بازفت:
کاردستی
(خانمها تگریان روستای چم قلعه و
مورز
و فرهنگ)

آموزش کتاب
آموزش قصه و بازی با
نمایش عروسکی –صحنه ای لولوپی (
ریاضی آموز)
 +خمیر بازی
(خانم قریشی )
(خانم تگریان)

اهداء بسته های
کمک آموزشی
مهدها  +بازدید از
مهد کودکها:
روستای تبرک
سفلی و ارته
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کارورزی
آواورزی و
لولوپی
مرور و تمرین
دفتر واحد کار

 96/ 9/ 28برنامه اجرا موسیقی آقای کوفیگر با گروه پیام ( کودکان و جوانان سرطانی و آسیب دیده نخاعی ) در
منزل اندیشه راوش و تشویق و حمایت اعضای جمعیت مهرپویان از این حرکت و اهدای جوایزی به بجه های گروه پیام
از طرف جمعیت

 1396 / 10 / 7نشست دوستانه پنج شنبه درباره ی کارگروها و دوره های آموزشی و تقویت و آماده سازی مربیان و
تسهیلگران مهرپویان :....تشکیل کارگروه کودکان ،نوجوانان ،زنان ،رسانه و تتبلیغات  ،تدارکات ،مالی  .و تعیین اهداف و
وظایف و برنامه ها.

 96 / 10 / 12سه شنبه
ابعاد فعالیتهای شما در زندگی

96 / 10/ 26
دولتی

سه شنبه

کارگاه خانم علیزاده

موضوع :مدل فعالیت اجتماعی شما چیست ؟ شناخت از خود و

کارگاه خانم اعرابی

موضوع :جامعه مدنی  ،حقوق شهروندی ،وسازمان غیر

 1396 / 11 / 10سه شنبه کارگاه خانم قاسمی موضوع :چگونه قصه بگوییم ؟ قصه چیست  ،انواع قصه و قصه
گویی

 1396 / 11 / 24سه شنبه کارگاه شهرزاد ذوفن موضوع :آموزش همگانی رهایی بخش چیست ؟ تعریف  ،ویژگی
ها و کارکردهای آن در رشد جامعه مدنی و ارایه مدلهای آن بصورت کارگاهی

 1396 / 12 / 15برگزاری مناسبت روز جهانی زن (  8مارس ) :
-

مقدمه و معرفی مناسبت
شعر و دکلمه
تاریخچه روز جهانی زن
سخنرانی :درباره زندگی و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خانم صدیقه دولت آبادی
اجرای موسیقی بانوان هنرمند اصفهانی
اختتامیه

 1396 / 12/ 5تحویل محل ارزنان برای اماده سازی  ،تعمیرات و تجهیز جهت آموزش و توانمندسازی
زنان ،کودکان و خانواده
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گزارش نشستها و فعالیتهای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سال 1397
اسفند ماه  1396الی فروردین  : 1397تعمیر  ،تجهیز و آماده سازی مرکز مهرپویان سبز اندیشه در ارزنان
 : 1397 / 1 / 21اولین نشست جمعیت مهرپویان جهت برنامه ریزی و هماهنگی جشن افتتاحیه در مرکز ارزنان ،
تدوین برنامه آموزشی و تقویم آموزشی دوره های آموزشی در ارزنان و تقسیم کار بین کارگروههای آموزشی  ،و تنظیم
قراردادگروهی بین مربیان و تسهیلگران مهرپویان  +تشکیل جلسه هیات مدیره

 1397 / 1 / 30جشن افتتاحیه مرکز مهرپویان در ارزنان :
-

برنامه موسیقی شاد برای مادران و کودکان با استاد کوفیگر
معرفی سمن مهرپویان  ،اهداف و برنامه ها
برنامه های سرگرم کننده برای کودکان
معرفی دوره های آموزشی و مربیان و تسهیلگران و ثبت نام متقاضیان دوره ها
پذیرایی

 1397 / 2 / 1شروع کالسها و دورهای آموزشی مهرپویان در ارزنان

 1397 / 2 / 8جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برخی دوره های آموزشی و کارگروهها در ارزنان  :هدف تدوین برنامه
آموزشی و همفکری  ،تبادل منابع آموزشی و تقسیم کار در کارگروهها .کارگروههای کامپیوتر  ،زبان  ،کتابخوانی  ،خود
مراقبتی نوجوانان و کودکان  6-4ساله

 1397 / 3 / 8نشست مهرپویان جهت هماهنگی و برنامه ریزی و گفتگو با مربیان و تسهیلگران مهرپویان در ارزنان :
موضوعات مطروحه در نشست :
تکمیل فرمهای مربوط به دوره ها و کالسها ( فرم حضور غیاب ،گزارش جلسات ،و مشخصات شرکت کنندگان  ،و گزارشعملکرد و بازخورد مربیان)
وظایف مدیر شیفت و کلیدداران و چگونگی برقراری نظم و مقررات در مرکزوظایف کارگروه کودک و سامان دهی وسایل کودک شیوه استفاده از کتابخانه مرکزهمکاری درنظافت  ،تزیین  ،و فضا سازی آموزشی مرکزمرور قرارداد گروهی مربیان و تسهیلگران مرکز و شرح وظایف و همکاری و مشارکت بیشتر اعضای کارگروهها درکارگروه خود
-گفتگو پیرامون روند ثبت نام تابستان ،کالسهای آتی و نیازها  ،و تشکیل پرونده و صدور کارت برای فراگیران مرکز

 1397 / 5 / 2نشست مهرپویان جهت هماهنگی و برنامه ریزی با تسهیلگران و مربیان ارزنان :گزارش دوره ها و روند
انها  ،بازخورد از دوره ها  ،بیان نیازها و چالشها ....
موضوعات مطروحه:
چگونگی پذیرش عضو جدید و تبلیغ جمعیت و کانال آنتاکید بر تکمیل فرمهای کالسی و گزارش عملکرد مربیان و همکاری در مستند سازی فعالیتها13

 تاریخ خاتمه ترم بهار و تابستان تا اول شهریور و شروع ترم پاییز از اول مهرماهپیگیری جهت تکمیل کتابخانه مرکز و تامین کتب کودکانهمکاری در تهیه فیلم مستند کوتاه تبلیغاتی برای معرفی جمعیتشناسایی پتانسیل های محلی در کالسها و تشکیل یک جلسه با انها جهت نیازسنجی دوباره از بانوان ارزنان و برنامه ریزیبرای مهرماه
 نیاز به مشاور خانواده و ارجاع مادران و کودکان پرمسعله به روانپزشک همکاری مربیان برای تشکیل پرونده و مصاحبه با فراگیرانتشکیل کارگروه پیمایش مهر و معرفی این کارگروه و فعالیتهای آن به اعضا توسط مسئول کارگروه خانم ناهید مدنیگزارش اقای نجم الدینی از پاره ای مصاحبه ها با شرکت کنندکان برنامه ها و دوره های مرکز -شنیدن نظرات و بازخوردهای مربیان و تسهیلگران مهرپویان در ارزنان

 1397/1/ 21جلسه هیات مدیره  :هماهنگی جشن افتتاحیه -تقویم اموزشی مرکز ارزنان
 1397 / 5 / 21جلسه هیات مدیره در دفتر انجمن :برنامه ریزی کارگروهها و دوره های جدید آموزشی
 1397 / 7 / 8جلسه هیات مدیره در دفتر انجمن  :اموزش ساماندهی کارگروه کودک – کارگروه بازمانده از تحصیل –
کارگروه زبان انگلیسی  -امور مالی و دفاتر -مدیر شیفت مرکز -تهیه فرمهای کالسی

 1397 / 7 / 24اولین نشست پاییزه اعضا و مربیان جمعیت مهرپویان.
موضوع :گزارش عملکرد فعالیتهای انجمن تا به امروز  +گزارش و بازخورد مربیان و تسهیلگران از کالسهای خود در ترم
گذشته و معرفی برنامه ترم جاری
-

گفتگو پیرامون شیوه عضویت و مشارکت و همکاری با جمعیت مهرپویان
تاکید بر رویکرد مشارکتی در آموزش و فعالیتهای جمعیت و مرور اهداف و رویکرد های مهرپویانمعرفی کارگروههای قبلی و کارگروه جدید کودکان بازمانده از تحصیل
نیازهای آموزشی و شیوه توزیع هدایا و کمک های آموزشی
مرور قواعد همکاری و نظم و نکات آموزشی قابل توجه مربیان و تسهیلگران و تکمیل فرمهای کالسی در پوشه ها
تاکید در حفظ و نگهداری وسایل  ،سامان دهی و نظافت مرکز توسط همه همیاران و مربیان
بازخورد مربیان از کالسهای خود و معرفی برنامه جدید در ترم پاییزه

1397/8/22
-

موضوع نشست انجمن :تغذیه و زندگی سالم  :آنچه یک مربی باید بداند

توسط احسان امین جواهری

گزارش کارگروه پیمایش مهر ،بازمانده از تحصیل  ،خیاطی  ،و نقاشی و خالقیت نوجوانان به اعضا
معرفی دوره های زبان کودکان و نوجوان و هنرهای دستی در ارزنان
ارایه و بحث در باب موضوع جلسه  +پخش فیلم مستند به نام " یک تعادل حساس "و پرسش و پاسخ

 1397 /8/29جلسه هیات مدیره  :گفتگو و هماهنگی درباره امور مالی و حسابداری انجمن  ،جابجایی اعضا  ،گفتگو و
برنامه ریزی برای بزگداشت  25نوامبر
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 1397 /9/6موضوع نشست انجمن :بزرگداشت  25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان  +رونمایی کتاب
"دوست اعجوبه من" اثر النا فرانته  ،ترجمه فریده گوینده با حضور مترجم و خانم دکتر آقابابایی

جلسه هیات مدیره  :گفکو پیرامون بهبود ساختارانجمن و هیات مدیره و کارگروهها و تقسیم کار و طرح
1397/9/13
جلسه با جوانان ارزنان

موضوع نشست انجمن :کارگاه آموزشی فرهنگ صلح توسط شهرزاد ذوفن  :عناوین گستره معنایی صلح،
1397/9/20
فرهنگ صلح در مقابل فرهنگ خشونت ،چگونگی ترویج فرهنگ صلح

 1397 / 9 / 21الی  1397/11/15کارگاههای آموزشی مشارکتی جهت آموزش مربیان سواد آموزی و سازمان دهی
برنامه آموزشی سواد آموزی با مشارکت دیگر سمن های انجمن دوستدار ادبیات کودک و نوجوان -مهر زنده رود و موسسه
رنگین کمان سپید

 1397 / 9 /27جلسه هیات مدیره گفتگو پیرامون طرح خرید موبایل انجمن – تامین و استخدام مدیر شیفت محلی در کنار
مدیران شیفت انجمن -تشکیل  8کمیته و تعیین اعضای هر یک -تعیین  10کارگروه اموزشی و اعضای ان جهت تقسیم کار و
مشارکت بیشتر و بهبود کیفی و ساختاری انجمن

 1397/10/11موضوع نشست انجمن :آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و ویژگی های شخصیتی کودکان  :ویژه مربیان
و تسهیلگران  ،توسط خانم خیاطی روانشناس کودک

 1397/10/25موضوع نشست :دیدگاه و فلسفه آموزشی پائلو فریری  :آموزش همگانی رهایی بخش توسط فریبا
هوشیار و شهرزاد ذوفن

 97/11/9موضوع نشست :پائلو فریری و آموزش همگانی رهایی بخش ( : )2رویکرد و روش ها توسط شهرزاد ذوفن

 1397 / 11 / 23جلسه هیات مدیره  :گفتگو پیرامون اولین مجمع سالیانه انجمن در  30بهمن  -1397تقسیم کار و تدوین
برنامه ها :گزارش عملکرد و مالی جمعیت  ،پخش مستندی از فعالیتهای انجمن  ،روایاتی از تجارب زنان ارزنان در مهرپویان
 ،انتخاب بازرسین و پذیرایی
 1397/ 11 / 30اولین مجمع عمومی سالیانه مهرپویان

 1397/12/ 8 – 7نمایشگاه هنرهای دستی و خیاطی بانوان و اثار خالقیت نوجوانان ارزنان در مرکز آموزشی مهرپویان
در ارزنان
 1397 /12 / 16برگزاری روز جهانی زن و مهمانی اخر سال انجمن و مراسم نوروزی
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تقویم آموزشی مهرپویان سبز اندیشه در محله ارزنان بهار و تابستان 1397

شنبه

یکشنبه

7 – 5:30

10:30 –9

12 – 10:30

5:30 – 4

آرامش درون

موسیقی

یوگا بانوان

خیاطی مقدماتی

خیاطی مقدماتی

نقاشی کودکان 12-7

قصه  ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی و .نقاشی
کودکان 6-4ذسال

کامپیوتر

مهارتهای زندگی بانوان

رفتار با کودک بانوان

کامپیوتر

کامپیوتر

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

سواد آموزی بانوان

نقاشی نوجوانان

زبان انگلیسی
نوجوانان دختر

کامپیوتر

دوشنبه

خود مراقبتی
نوجوانان
تاتر نوجوانان
 12-18سال
زبان انگلیسی
نوجوانان پسر

سه شنبه

کتابخوانی بانوان

سواد آموزی

خیاطی پیشرفته

خیاطی پیشرفته

قصه ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی  ،نقاشی
کودکان  6-4سال

چهارشنبه

یوگا بانوان
کتابخوانی وفیلم و
ادبیات خالق کودکان
 8-12سال

کتابخوانی و فیلم و
نقد نوجوان ،
 13-18سال
زبان انگلیسی
بانوان
هنرهای دستی
بانوان
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دوره های اموزشی جهت آموزش وتوانمندسازی تسهیلگران و مربیان کارگروه های آموزشی جمعیت
مهرپویان سبز اندیشه:

 کامپیوتر  :آموزش کامپیوتر ،ورد و پاورپوینت  ،تعداد شرکت کننده  5نفر  ،یکشنبه ها عصرشروع دوره 96 /9/ 12الی  96 / 10 / 24به تعداد  8جلسه

فیلم و نقد و بررسی :تعداد  15-10نفر  ،سه شنبه ها دو هفته یکبار  8 ،جلسه ،از تاریخ  1396/ 8/ 21الی96/ 12 / 8

 قصه گویی و نمایش  :تعداد  20نفر  8 ،جلسه به مدت  4هفته یکشنبه ها از تاریخ  96 / 10 / 24الی / 11/ 1596

 کاردستی و خالقیت  :تعداد  10نفر  8 ،جلسه به مدت  4هفته یکشنبه ها از تاریخ  96 / 11 / 29تا اردیبهشت- 1397

 آموزش مربیان نقاشی کودک و نوجوان :تعداد  12نفر شروع از تاریخ  15اردیبهشت 1397شنبه ها ساعت 8-6عصر زیر نظر خانم نوشین نفیسی در آتلیه باران به مدت  2ماه نیم .پایان دوره اخر تیرماه 1397

 مهارتهای زندگی و رفتار با کودک  :تعداد  38نفر  ،دو روزه صبح تا عصر  1397/4/ 8-7با خانم دکتر نازیالشاهمنصوری :روانپزشک

 آموزش مربیان زبان انگلیسی مهرپویان :آموزش و تربیت مربیان زبان در کارگروه زبان انگلیسی  5 ،نفر ،زیر نظرخانم هوشیار  :دوره  - TTC + Observationشروع دوره مهر ماه  -1397هفته ای یک جلسه

 آموزش مربیان و همیاران کودکان  6-4ساله :بصورت مشارکتی زیر نظر خانم تگریان بصورت متناوب در طول ترمپاییزه و زمستان 1397

 تشکیل کارگروه تاتر و تمرین تاتر  :تمرین و هماهنگی اجرا زیر نظر خانم تگریان از شهریور 1397 کارگاه آموزش مربی کتابخوانی با کودک و نوجوان ( طرح با من بخوان) :زیر نظر خانم نهضت قریشی و انجمندوستدار ادبیات کودک و نوجوان
 کارگاههای آموزشی مشارکتی جهت آموزش مربیان سواد آموزی و سازمان دهی برنامه آموزشی سواد آموزی با مشارکتسمن های انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان -مهر زنده رود و موسسه رنگین کمان سپید زیر نظر خانم نهضت قریشی
 1397 / 9 / 21الی 1397/11/15
و انجمن دوستداران ادبیات کودک
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موضوعات کارگاههای آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سالهای  1395الی 1397
 -1صلح
عناوین جلسات :
 کستره ی معنایی صلح پایدار  :از نبود جنگ و خشونت تا حضور عدالت ()1 محورها و عناصر صلح پایدار در زندگی ( مبتنی بر مقاله و نمایشنامه جان پل الدریج)()2 صلح از منظر توران میرهادی و ناصر یوسفی ( مبتنی بر کتاب صلح را باید از کودکی آموخت ) -2توسعه :
 توسعه پایدار  :اجتماع همیار و سرمایه اجتماعی و نقش ان در توسعه ()1 فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی و توسعه محلی  -جایگاه و و ضعیت ان در ایران ()2 نگاهی به نظریه ها و .رویکردهای توسعه محلی ()3 چکونگی گذار از جامعه بسته به جامعه اصالحگر و خواهان تغییر ()4 آشنایی با یک مدل /نمونه عینی توانمند سازی (مرکز مشاوره کلرمونت ) و بررسی یک طرح نیاز سنجی محلی اززنان ارزنان جهت آموزش و توانمند سازی ()5

 -3گفتگو و خشونت گفتاری
 از نزدیک با خشونت گفتاری ()1 گفتگو" ومباحثه و اصول آن -بحث همدلی ورابطه همدالنه  :دریافت همدالنه را بهتر بشناسیم ()2

 -4مهارتهای آموزشی ویژه مربی  /تسهیلگر
 طراحی آموزشی و طرح درس نویسی  -ویژه مربیان آموزشی نقد و تحلیل داستان و بررسی عناصر آن  -ویژه مربیان کتابخوانی ( 2جلسه ) چگونگی یک اراِئه خوب – ویژه مربیان و تسهیلگران آموزشی کاربرد نمایش در آموزش خصوصا آموزش کودکان تسهیلگری قصه و قصه گویی آموزش مهارتهای زندگی به بزرگساالن آموزش مهارتهای زندگی به کودکان آموزش کتابخوانی با کودک و نوجوان طرح با من بخوان -آموزش مربیان سواد آموزی و سازمان دهی برنامه و منابع سواد آموزی

 -5چگونگی عملکرد سازمانهای مردم نهاد
18

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

 -6تفکر انتقادی
 -تفکر انتقادی – ارتباط تفکر انتقادی با آموزش و فعالیت اجتماعی (  2جلسه )

 -7توانمند سازی زنان
 -توانمند سازی زنان  :تعریف ،منابع  ،فرایند  ،مدلها  -نقش ساختارها و سازمانها (  2جلسه )

 - 8عدالت اجتماعی
 نسبت عدالت اجتماعی با تغییرات اجتماعی -ازعدالت تا نابرابری عادالنه

 -9تغذیه و سبک زندگی سالم  :آنچه یک مربی باید بداند

 -10آموزش همگانی رهایی بخش چیست ؟
 دیدگاه و فلسفه آموزشی پائلو فریری -رویکرد آموزشی انتقادی و مسعله محور  +روش ها

19

آمار دوره های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه در محله ارزنان  -بهار و تابستان 1397
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

20

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

یکشنبه

5:30 – 3:30

12 – 10:30

تاتر

تغذیه سالم و آرامش درون
خیاطی مقدماتی

خیاطی مقدماتی

نقاشی کودکان  12-7ساله

قصه  ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی و .نقاشی کودکان
 4-6سال

کامپیوتر

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

مبانی کامپیوتر  -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

21

نقاشی و خالقیت نوجوانان

تصاویر پیوست گزارش جلسات  ،برنامه ها و فعالیتهای آموزشی مهرپویان سبز اندیشه
در سالهای 1396-1395

22

دوره های آموزشی زنان در ارزنان

23

دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان

24

دوره های تجهیز ،آموزش و توانمند سازی مربیان مهد کودکهای منطقه بازفت چهارمحال بختیاری

25

26

27

دوره های آموزشی اعضا و جلسات مهرپویان سبز اندیشه

28

