به نام خدا
گزارش تجهیز مهدکودکها و سه دوره ی آموزش و توانمندسازی مربیان مهدکودک های منطقه
بازفت چهارمحال بختیاری
مجری  :جمعیت مهرپویان سبز اندیشه اصفهان
همکاران :سازمان منایع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال بختیاری
6931- 6931

1

روستاهای منطقه بازفت چهارمحال بختیاری که تحت پوشش این برنامه آموزشی قرار گرفتند :
 -6تلورد
 -2چمن گلی
 -9مورز
 -4گزستان
 -1تبرک علیا
 -1تبرک سفلی
 -7ارته
 -8دره موال
 -3باغ چنار
 -61چم قلعه

2

 -6دوره ی اول تجهیز مهد کودک ها و آموزش و توانمند سازی مربیان مهدکودکهای منطقه بازفت
6931/62/4-1-1
چهارمحال بختیاری
تعداد مهد کودک های تحت پوشش و آموزش  61 :مهد کودک
مربیان و مدرسین دوره  4 :نفر  -خانمها  :فخری تگریان  ،نهضت قریشی  ،ناهید مدنی  ،فروزنده طلوعی
هماهنگ کننده دوره  :خانم شهرزاد ذوفن  ،آقای کریمی
محل اجرا دوره  :بخشداری بازفت  ،تلورد
زمان اجرای دوره31/ 62/ 1-1-4 :

برنامه کارگاههای آموزشی دوره اول :
6 - 66

2-6

9:91 – 2

پنج شنبه

آواورزی

استراحت

آواورزی

ناهار

آموزش
کار با مربی

جمعه

آموزش
لولوپی

استراحت

کارورزی
آواورزی

ناهار

کارورزی
لولوپی

-0:38
18:38

-61:91
66

و

4- 9:91

1-4

استراحت

آموزش بازی
و گفتگو با
کودک

استراحت

کارگاه کار با
+
مربی
ارزیابی

چهارشنبه  4اسفند  :عزیمت از اصفهان به بازفت و بازدید از دو مهد کودک درروستاهای مورز و تلورد
پنج شنبه و جمعه  1 – 1اسفند ماه  :6931اجرای دوره ی آموزشی مربیان مهد کودک
برنامه دوره آموزشی:
-

مقدمه  :خوشامد گویی و تشکر ،معرفی مجریان  ،اهداف  ،معرفی برنامه ها و انتظارات  +وسایل و کتب اهدایی  ،تداوم
برنامه ها و بازدید های آتی
معارفه  :نام  ،تحصیالت ،خانوار ،نام روستا  ،سابقه ی اشتغال در مربیگری مهد  ،تعداد بچه ها (وجنس و سن شان) ،
آموزش و دوره ها ی گذرانده شده ،انتظار و نیاز شان از این دوره
اصول و قرار داد گروهی
اجرای برنامه های صبح و بعد ازظهر پنج شنبه  +نیاز سنجی  :پرسش و گفتگو پیرامون نیازها و الویت های زنان و
جوانان منطقه بازفت
اجرای برنامه های صبح و بعد از ظهر جمعه  +ارزیابی و بازخورد فراگیران
اختتامیه  :اهدا شال  +کتابها  +اسباب بازیها  +پکیج های آموزشی و قراربازدید از مهد کودک ها و کار مربی و آموزش
نوبت آینده در اردیبهشت ماه و موارد مورد انتظار از فراگیران

3

نام و نام خانوادگی مربیان

روستا

مهد کودک

6

کوکب علیجانی

دره موال

مهد طهورا

تحصیالت مربی تعداد کودکان
مهد کودک
38
لیسانس

سال تاسیس
1332

2

فاطمه اسدی

تبرک سفلی

مهد جاوید

دیپلم

31

1331

9

شوکت مرادی

ارته

پرستوهای مهاجر

دیپلم

28

1331

4

ارته

پرستوهای مهاجر

دیپلم

معصومه مرادی (دستیار
مربی)
پریسا ظاهری

چم قلعه

گلهای امید

دیپلم

38

1332

1

بیگم بهرامیان

باغ چنار

طنین

دیپلم

38

1332

7

سکینه علیجانی (دستیار)

باغ چنار

طنین

دیپلم

8

معصومه قاسمی

تلورد

الماس

دیپلم

3

افسانه خیری (دستیار
مربی)

تلورد

الماس

دیپلم

1

23

1300

61

فرحناز بهزادی

گزاستان

نوید مهر

دیپلم

38

1331

66

رقیه اسالمی

تبرک علیا

آدینه

دیپلم

28

1331

62

خدیجه قاسمی (دستیار)

حسین آباد

آدینه

دیپلم

69

ناهید بهزادی

مورز

هدهد

دیپلم

38

چم قلعه

گلریز

دیپلم

21

جاوید

دیپلم

طنین

دیپلم

ریاحی

64

سمیرا

61

مرضیه خداوردی
(دستیار)

تبرک سفلی

61

خاور اکبری (دستیار)

باغ چنار

67

مینا موالیی

ارته

دیپلم

4

درحال
تاسیس
1334

درحال
تاسیس

گزارش عملکرد دوره ی اول آموزشی مربیان مهد کودک ها

کارگاه های آموزشی روز پنج شنبه 6931/62/1
مقدمه برنامه با آیاتی از کالم هللا مجید و معارفه وآشنایی با مسئولین ،آقای قاسمی مسئول آموزش و پرورش منطقه بازفت ،آقای
خیری مسئول اداره منابع طبیعی  ،معاون بخشدار بازفت و آقای کریمی تسهیلگرمنطقه آغاز گردید .آقای قاسمی به شرایط
آموزشی منطقه و مسائل و نیازهای معلمین و دانش آموزان اشاراتی داشتند و سپس مدرسین و هماهنک کننده دوره به معرفی خود
و اهداف و برنامه ها پرداختند و از مربیان فراگیر خواسته شد تا ضمن معرفی خود و مهد کودک از سابقه اشتغال  ،دوره های
آموزشی مرتبط  ،تحصیالت خود و تعداد و جنس کودکان تحت آموزش و و انتظار و نیازشان از دوره صحبت کوتاهی هریک
داشته باشند.
در مجموع مربیان به کمبود دوره های آموزشی مختلف با کیفیت و عدم وجود امکانات آموزشی و تجهیزات و وسایل اولیه ی
مورد نیاز یک مهد تاکید داشتند و از نبود حمایت های الزمه از سوی نهادهای دولتی مریوطه مانند بهزیستی گالیه داشتند .آموزش
والدین و عدم هماهنگی انها با مربی و تعلیمات او در رابطه با آموزش کودکان از دیگر مشکالت و مسائل انها عنوان شد .همگی
نیاز به وجود و تجهیز یک کتابخانه مرکزی برای استفاده مربیان  ،کودکان و نوجوانان و زنان  ...اشاره داشتند .آقای قاسمی نیز
نیاز به آموزش مربیان پیش دبستانی و مقاطع ابتدایی و متوسطه در جهت آموزش کتابخوانی و ترویج کتاب را مطرح نمودند و
ابراز امیدواری کردند که اینگونه آموزشها و همکاریهای دو طرفه تداوم پیدا کند .در نهایت قرار شد آموزشها با حمایت نهادها ی
مربوطه و همکاری تیم ما تداوم و استمرار یابد واز مربیان و دستیاران آموزش دیده خواسته شد شروع به آموزش والدین و
مادران در روستا کنند .و در ضمن به این نتیجه رسیدندکه تشکیل نشستهای مشترکی دو هفته یکبار برای هم اندیشی و همفکری و
تبادل نظر و آموزش خودشان می تواند مفید باشد .از این رو تشکیل یک گروه تلگرامی برای تداوم ارتباط مجازی مربیان با
آموزشگران و با یکدیگر و آموزش انها مورد توافق قرار گرفت.
صبح پنج شنبه بعد از مقدمه و معارفه و توزیع کردن پکیج "آواورزی" بین مربیان  ،خانم قریشی آموزشگر و مسئول انجمن
دوستداران ادبیات کودک و نوجوان  ،آموزش آواورزی را آغاز کردند و از ان به عنوان طرح تقویت سواد پایه و زبان آموزی نام
بردند که باعث بیداری زبانی و بیرون امدن ازدرخود فروماندگی زبانی میشود . .سپس به اموزش آواهای زنجیری و زبر زنجیری
( نشانه ها ،تاکیدها ،مکث ها  ) ...پرداختند و اهداف آواورزی را بیان کردند  -1 :شنیدن و تشخیص آواهای طبیعی  :آموزش گوش
دادن به انواع صداها (طبیعی – ابزار  -2 )...آشنا کردن کودک با سیستم صوتی و تولید صدا و دهان .
ایشان به آموزش خالق کودک محور اشاره کردند وان را با مثال و خواندن یک نمونه داستان اجرا کردند و توضیح دادند.
آموزش خالق کودک محور:
-1
-2
-3
-4

فضا سازی برای گقتن داستان با استفاده از ابزار و وسایل ساده
شیوه بلند خوانی داستان
ساختن عروسک با وسایل ساده برای نمایش و داستان گویی
تن آرامی
1

 -1معرفی کتاب و لمس کتاب توسط کودک
 -6پرسشهای پیش از داستان از کودک برای فعال کردن و درگیر کردن ذهن کودک
 -7بلند خوانی داستان
 -0سواالت پس از داستان خوانی از کودکان  :پرسشهای زبانی  +پرسشهای تصویری
 -3تمرین آواهای بکار رفته در داستان
 -18آهنگها و ریتم خوانی شعرها با دست
 -11یاد آوری و مرور داستان همراه با پرسش و پاسخ از کودکان
سپس برای انجام کارورزی  ،داستانهای کتاب " آوا ورزی با سی بی لک " بین مربیان تقسیم شد و انان قرار شد فردا صبح در
کالس کارورزی هر کدام داستان انتخابی خود را اجرا و تمرین کنند تا مورد ارزیابی ونقد و بررسی قرار بگیرد و اشکاالت
کارشان برطرف شود.
خانم فروزنده طلوعی از اموزشگران و تسهیلگران مدرسه طبیعت در باره ی آموزش محیط زیست و مدرسه طبیعت توضیحاتی
دادند و اشاره کردند که در حال حاضر  48مدرسه طبیعت در ایران وجود دارد  ،و به فعالیتهای آموزشی مدرسه طبیعت همچون
گل بازی  ،چوب بازی  ،گل کاری  ،سبزی کاری  ،درست کردن چشمه چی در بستر رودخانه  ،مشارکت در پخت نان و سیب
زمینی و آشپزی  ،ارتباط با حیوانات خانگی  ....اشاره کردند و مربیان را تشویق به استفاده از این فرصت و نعمت خدا دادی برای
آموزش کودکان کردند.
خانم فخری تگریان در کارگاه "کار با مربی" بعد از توزیع کتاب آموزش مربی خانم توران میر هادی بین فراگیران به چگونگی
و انواع فعالیتهای یک مربی مهد کودک پرداخت .و موارد زیر را به مربیان آموزش داد:
-

ترسیم و ساختن تابلو های کالس  :تابلو حضور غیاب کودکان  +تابلو مسئولیت  +تابلو تقویم روزانه تصویری  +تابلو
تولد  +تابلو چراغ راهنمایی
آموزش واحد حیوانات :مشاهده  ،بحث  ،نکات اجتماعی  ،قصه  ،کاردستی  ،نقاشی ( حهت رشد توانایی حل مسعله ،
خالقیت و تفکر )
واحد های مستقل گسترده
ترتیب برنامه و فعالیت برای مناسبتها  16 :مهر  ،یلدا  ،نوروز ...
خاطره گویی
تهیه پوشه کار سه ماهه
دست ورزی :آرد  ،هویج  ،کاغذ مچاله
تزیین کالس  :با استفاده از برگ  ،پارچه  ،رنگها  ،ساخت وسایل مورد نیاز با دور ریختنی ها  ،بند و گیره
نقاشی روی صورت
نمایش زنده و عروسکی
بازیها  :مسابقه بستن بند کفش  ،مرتب کردن کیف  ،برس زدن  ،صندلی بازی  ،بازی با صدای دور و نزدیک  ،جمله
سازی  ،بازی با لوگو ...
جداسازی آموزشی :سنین  1-4سال  6-1 ،سال با هم
پوشش
تشکیل کتابخانه و عضویت بچه ها و گردش کتابها بین بچه ها

خانم ناهید مدنی تحت عنوان آموزش فلسفه برای کودکان " ،بازی با بادکنک و گفتگو" را به قصد آموزش بازی گروهی و پرسش و
شنیدن یکدیگر و فکر کردن ،با معلمان اجرا و تمرین کرد.
در پایان برنامه  ،هماهنگ کننده برنامه  ،شهرزاد ذوفن  ،به قصد یک نیاز سنجی و برآورد اولیه از نیازهای زنان و جوانان منطقه
بازفت یک گفتگوو تعاملی را با مربیان انجام داد تا با توجه به اظهارات و اعالم نیازهای مربیان به عنوان یک گروه نمونه از زنان
منطقه  ،بتوان برنامه های آموزشی و توانمندسازی آتی آنان را طراحی و سازماندهی کرد.

کارگاه های آموزشی روز جمعه : 6931/62/1
در کارگاه کارورزی آواورزی ،مربیان به نوبت داستانهای انتخابی خود را ارائه و تدریس نمودند و کار هریک مورد ارزیابی و
نقد و بررسی قرار گرفت  .مراحل آموزش و کار با آواورزی با سی بی لک مرور و جمع بندی شد:
6

-1
-2
-3
-4
-1
-6
-7

تن آرامی
دوره کردن مربی با کودکان با پرسش از کودکان
بلند خوانی داستان با توجه به آواهای زنجیری و زبرزنجیری
پرسش ازکودکان درباره ی محتوای داستان  :پرسشهای زبانی و تصویری
خالصه گویی داستان توسط یکی از بچه های داوطلب
شعر خوانی مربی با کودکان با ریتم و دست زدن
طراحی و اجرای نمایش و یا نقاشی مبتنی بر داستان خوانده شده و یا اجرای فعالیتهای خالق دیگر

"کارگاه آموزشی لولوپی و یا ریاضی آموز" بعد از توزیع پکیج های آموزشی لولوپی نیز با مربیان در جلسه بعدی اجراشد  .منابع
آموزشی پکیج و روش کاربرد هریک توسط آموزشگر معرفی و توضیح داده شد  :کتاب خواندن  ،کتاب کارورزی  ،کتاب کنش
ورزی  ،نماکارتها  .و سپس مراحل کار و آموزش تدریس و تمرین شد :
-1
-2
-3
-4
-1

تن آرامی
بلند خوانی داستانک
پرسش از کودکان درباره ی داستانک
کنش ورزی
کارورزی

بعد از خواندن داستانک همراه با پرسش مفاهیم ریاضی اموزش داده میشود .و کنش ورزی که همراه با دست ورزی است بچه ها
را به فعالیت وا میدارد  .سپس مرحل ه کاردستی مثل درست کردن یک سه گوش انجام میگیرد  .در پایان  ،کار با نماکارتها انجام
میشود و کاربرد انها در کالس آموزش داده شد.
خانم تگریان در ادامه "کار با مربی" در کارگاه کارورزی خود به توضیح و تمرین و اجرا نکات آموزشی برای کار مربی در یک
یا دو واحد آموزشی نمونه پرداختند و کارگروههایی برای کار عملی تشکیل دادند :
-

مراحل واحد کار نوروز  +واحد کار حیوانات
 -1مشاهده
 -2بحث :مثال بهار  ،تغییر فصل ...
 -3نکات ایمنی  :تنها بیرون نریم  ،پوششش مناسب  ،گلها را نکنیم ...
 -4کاردستی  :سفره هفت سین
 -1قصه گویی  :قصه عید و دید بازدید  ،جهارشنبه سوری ...
 -6نمایش  :حاجی فیروز
 -7بازدید میدانی
 -0زبان آموزی  :مفاهیم و واژگان عید  ،بهار  ،فصل  ،گیاه ....
 -3صحبت درباره ی پوشش مناسب بچه ها

-

تهیه تابلوهای آموزشی ذکر شده به صورت گروهی
 -1آموزش و ترسیم اشکال هندسی
 -2ترسیم و ساختن چراغ راهنمایی
 -3روز و شب
 -4تابلو تقویم روزانه  +تابلوحضور غیاب  +تابلو مسئولیت

-

ساخت عروسک بصورت گروهی

در پایان به قصد "ارزیابی " دوره آموزشی با طرح پرسشهای زیر بصورت کتبی نظر فراگیران پرسیده شد :
 -1احساس شما از گذراندن این دوره با ما چیست ؟
 -2چه احساس ها و .فکرهای خوشایندی دارید؟
7

-3
-4
-1
-6

چه چیزهای ناخوشایندی برای شما وجود داشت؟
برای پیشرفت کار چه پیشنهاداتی دارید ؟
چه یاد گرفتید و با خود از این دوره چه به ارمغان می برید ؟
چه تغییراتی در کار خود قصد دارید انجام دهید ؟

نتیجه ارزیابی:
همه ی شرکت کنندگان از برگزاری کارگاه ها ابراز رضایت و خشنودی کردند و ابراز داشتند که از همه ی کالسها بهره بردندو
عمدتا خواستار تداوم و تکرار چنین دوره های آموزشی بودند .از کارگاههای اوا ورزی و چگونه داستان خوانی برای گودکان و
اجرای انواع فعالیتهای و بازیها استقبال نشان دادند و همچنین ابراز نمودند که از بسیاری از آموزه هایی که در این دوره به عنوان
مربی مهد آموختند اطالعی نداشتند  .مربیان عنوان کردند که در این دوره یاد گرفتند چگونه از نعمت خدادادی طبیعت زیبا در امر
آموزش بیشتر بهره ببرند و بچه ها را بیشتر با طبیعت آشنا و همخو کنند .و تاکید کردند که برای رشد خالقیت و کارگروهی
کودکان آموختند که چگونه از اشعار و قصه ها و کاردستی استفاده کنند و نیز چگونه خود بیانگری و زبان آموزی را از طریق
داستان خوانی  ،بلند خوانی و نمایش تقویت کنند .مربیان خواستار اموزش بیشتر در رابطه با کارو بازی با کودک بودند و از
فشردگی گارگاهها و زمان کوتاه ان گالیه داشتند .درنهایت خواستار امکانات و حمایت بیشتربرای تجهیز مهدها و دوره های
آموزشی وعملی بیشترشدند و مراتب قدردانی خودرا اعالم نمودند.
برنامه اختتامیه  :با اهداء شال  +بسته های کتاب و اسباب بازیها  +پکیج های آموزشی آوا ورزی و لولوپی (ریاضی آموز ) و
کتاب کار مربی خانم توران میرهادی و قراربازدید از مهد کودک ها و کار مربی و آموزش نوبت آینده در اردیبهشت ماه و
توضیح موارد مورد انتظار از فراگیران دوره خاتمه یافت .

تصاویری از کارگاههای آموزشی مربیان
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دوره ی دوم تجهیز مهد کودکها وآموزش مربیان مهد کودک های منطقه بازفت چهار محال بختیاری :
6931 /2/ 22-26-21
چهارشنبه 31/2/ 21

 8:91صبح الی 26:11

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 6931/2/ 26

 8:91صبح الی 68:11

تشکیل کارگاه های آموزشی در بخشداری بازفت
66 - 8:91
واحد کار با مربی و
تابلوهای آموزشی

6 - 66
آموزش رفتار با کودک
و برخورد با اختالالت
رفتاری

2- 6
استراحت و ناهار

18

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

1-4
جمع بندی و ارزیابی +
اهدا بسته های آموزشی
و هدایا به مربیان

برخی اقالم اهدایی به مهد کودک های بازفت :
مقوا رنگی  -کاغذ رنگی – چسب – قیچی – فوم – یونولیت – بند – گیره – بادکنک و تزیینات کالسی – منگنه – سوزن ته گرد
و لیبل – کتابهای داستان و آموزشی – قفسه کتاب – وسایل نقاشی (مازیک و مداد رنگی ) پونز  -پوشه – کاغذ کادو – کاغذ
کیلویی – خمیر  -زیراکس شعر و مفاهیم برای مربیان – دفتر و کتاب نقاشی و کاردستی – کتابهای آموزش مربی  -پوستر های
آموزشی – تعدادی عروسک و اسباب بازی

گزارش عملکرد دوره دوم
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 .
بخش اول  :چهارشنبه 31 / 2 / 63
زیبا سازی فضا و آموزشی کردن کالسها  ،آموزش عملی شعر خوانی  ،قصه گویی  ،بازی  ،روش تفکیک گروهی و سنی
کودکان  ،و تهیه تابلوهای آموزشی در سه مهد کودک انجام گرفت.
کلیه وسایل مربوط به فعالیت های آموزشی و زیبا سازی مهدها از اصفهان توسط اعضای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه و تیم
آموزشی تهیه و بسته بندی شده بود و برای هر مهد کودک آورده شده بود .شرکت  ،حضور و مشارکت فعال مربیان منطقه در
دوره ها قابل تقدیر است .کارگاه با آموزشهای خانم تگریان و نظارت مستقیم ایشان و همت و مشارکت مربیان و تیم آموزشی تا
شب ادامه یافت.
فعالیتها:
-1
-2
-3
-4
-1
-6

نصب تابلو تقویم روزانه روی یونولیت با برش و قیچی کاری و درست کردن اشکال روی تابلو بصورت گروهی همراه با
آموزش کار با تابلو
نصب تابلو حضور و غیاب و مسئولیت همراه با آموزش آنها
نصب تابلوهای آموزشی از جمله اشکال هندسی  ،چراغ راهنمایی  ،حیوانات  ،شعر  ،حدیث و تزیین سقف و دیوار کالس
تقسیم بندی دیوارهای کالس جهت کارهای آموزشی و جداسازی وسایل آموزشی
نصب قفسه هایی که جهت کتاب خانه و گذاشتن وسایل آموزشی برای هر مهد کودک خریداری و برده شده بود
تزیین کالس با کاردستی و نقاشی های بچه ها و بستن بندهایی برای نصب کتاب روی انها
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 -7آموزش چند نوع کاردستی (جهت تطابق چشم و دست کودکان مثل سوزن کاری ) درست کردن جعبه هایی جهت استفاده
وسایل بجه ها با روکش کاغذ کادو ( با استفاده از کارتن های بازیافتی )
 -0چیدمان درست میز و صندلی و تفکیک گروه سنی بچه ها در کالس
 -3دعوت از بچه های مهد در ساعات پایانی و اجرای آموزش قصه خوانی  ،شعر خوانی  ،و بازی های کودکانه  .این برنامه
های آموزشی در مهد کودک ها از موقع ورود تا خروج بچه ها بصورت عملی انجام گرفت.
بخش دوم  :پنج شنبه 31 /2 / 21
آموزش در سالن اجتماعات بخشداری با حضور مدیران و مربیان منطقه و پشتیبانی و همکاری همه جانبه آقای مهندس کریمی انجام گردید،
ساعت  11-3مروری بر آموزش های داده شده انجام گرفت و دنباله ی آموزشها زیر نظرشهرزاد ذوفن و خانم تگریان ادامه یافت :
-

-

آموزش دفتر واحد کار و نحوه ی ثبت و نگه داری کلیه آموزشهای داده شده به بچه ها در دفتر یا پوشه کار جهت بازدید والدین .
الزم به ذکر است که در اولین دوره ی آموزشی  ،کتاب واحد کار خانم توران میرهادی و در این دوره  4جلد کتاب آموزش پیش
دبستان از انتشارات آموزش و پرورش به مدیران و مربیان مهد کودک ها اهدا شد.
تهیه دفتر ثبت و نگه داری کتب کتابخانه و عضویت بچه ها و آموزش کد گذاری کتابهای موجود در مهد کودک

در دومین ساعت آموزشی  ،خانم فرزان جهت راهنمایی و آموزش روانشناسی مطالبی را برای مربیان بازگو کردند و پاسخگوی سواالت انها
در مورد نحوه ی رفتار با کودک شدند .ایشان بعد از مشاهده کارگاهها و کار مربیان و کودکان در مهد کودک ها و با توجه به شرایط،

توصیه ها و اموزه هایی را برای مربیان عنوان کردند  .سپس به پرسشهای مربیان در رابطه با رفتار مناسب با کودک پاسخ دادند.
از جمله مطالب مطروحه :
رفتار و آموزشهای سازگارانه با طبیعت  ،بازی و آمو.زش خالقانه با کودک در طبیعت  ،چگونگی کنترل رفتار خشونت آمیز
مادران با فرزندان خود  ،چگونگی مدیریت مهد کودک ها در حالی که خود مربیان کودکان وابسته و چسبیده دارند  ،توجیه کردن و
آموزش دادن فرزندان خود در رابطه با مسئولیتی که مربیان دارند  ،آرام سازی و کنترل رفتار و گفتار خود مربی  ،جهانی
فکرکردن و آموختن و محلی عمل کردن با استفاده از موسیقی و بازیهای محلی و غذاهای محلی  ،بروز دادن خود و فرصت بروز
برای دیگران و کودکان  ،چگونگی رفتار با کودکان پرخاشگر و یا منفعل و گوشه گیر  ،توجه به تقویت اعتماد به نفس و کنترل
خود و رفتار خود و استفاده از تجارب و توانایی های خود در این راستا.
باید از زحمات و مشارکت خانم ناهید مدنی خصوصا روز پنج شنبه که فرزندان مربیان را با بازی و نقاشی در طبیعت و کنار
رودخانه سرگرم نمود و شرایط آموزش و تمرکز و کار را برای ما و مربیان فراهم نمود نیز قدردانی کرد.
در پایان هماهنگ کننده دوره خانم شهرزاد ذوفن برگه های نظرخواهی دوره را به کلیه شرکت کننده گان داد تا نقطه نظرات خود
را از تشکیل و ادامه این دوره ها بنویسند .ایشان در جمع بندی ،صحبتهایی در راستای نقش کلیدی مربیان به عنوان سرمایه ها و
پتانسیل های محلی در امر اموزش و تشویق اولیا و آگاهی بخشی و توانمند ساختن مادران در امر مشارکت و فرهنگ سازی در
منطقه تاکید کردند و با مربیان نکات و خواسته های زیر را به اشتراک گذاشتند:
 -1از انان خواسته شد تا از طریق دعوت و طلب همکاری و در گیر کردن بیشتر مادران در مسایل و امر آموزش کودکان در
مهدها ( به عنوان میهمان  ،دستیار یا مربی  ،نیروی داوطلب و یا کارآموز  )...وبه قصد آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با
فضاهای آموزشی و استفاده از کتابخانه مهد کودک ها از مادران دعوت به عمل اید  -2 ،و همچنین از انان خواسته شد برای
تشکیل و ایجاد شبکه های حمایتی – اجتماعی – آموزشی با برگزاری نشستهای گفتگویی منظم ویا متناوب با مادران و دیگر
مربیان و افراد معتمد و صاحب نفوذ در روستا همت بگمارند -3 .تجدید نظر در نقش خود به عنوان مربی مهد و و تقلیل ندادن
نقش خود به یک آشپز و کودکیار و  -4همچنین تجدید نظر در الگوی تغذیه کودکان در مهد کودک و الویت قرار دادن امر اموزش
به جای تهیه غذا در ساعات آموزشی .
بسته های آموزشی مهدها و هدایای مربیان در پایان دوره تقدیم مربیان گردید .حضور نماینده بهزیستی منطقه آقای حیدری نقطه
عطف این دوره بود که تا پایان دوره ما را همراهی کردند و از تیم آموزشی تشکر فراوان کردند و خواستار ادامه دوره ها و
اجرای دوره های مشابه در منطقه گوهرنک برای مربیان مهد کودک ها شدند.
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مهد کودک جاوید بعد از تجهیز و زیبا سازی

مهد کودک جاوید قبل از تجهیز و زیبا سازی

مهد کودک الماس بعد از تجهیز و زیبا سازی
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کارگاه آموزش عملی مربیان و کودکان در مهد کودکهای الماس  ،جاوید  ،و آدینه
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دوره ی سوم تجهیز  /آموزش مربیان مهدکودک های منطقه بازفت چهارمحال بختیاری
 26الی  24آذرماه 6931
برنامه کارگاههای آموزشی:
روز

ساعت اول
66 – 8:41

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

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

آذرماه
1336

پنج شنبه
23
آذرماه
1336

ساعت دوم
6 - 66

ناهار واستراحت
2-6

ساعت سوم
4-2

ساعت چهارم
1-4

کارورزی
آواورزی و
لولوپی
مرور و تمرین
دفتر واحد کار

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 -
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گزارش عملکرد دوره سوم :
سه شنبه بعد از ظهر  21آذرماه  1336با هماهنگی سازمان منابع طبیعی چهارمحال در شهرکرد و مسئول مربوطه جناب آقای
مهندس محمود نژاد و تسهیلگر منطقه بازفت آقای کریمی  ،تیم آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه  ،خانها فخری تگریان ،
پروین فرهنگ و شهرزاد ذوفن ( هماهنگ کننده دوره ) و همراهی خانم نهضت قریشی با بسته های آموزشی جهت آموزش و
تجهیز دوباره ی مهد کودکها راهی بازفت شدند.
دوره ی آموزشی روز چهارشنبه  22آذرماه آغاز گردید .جلسه بعد از معارفه و مقدمه و طرح اهداف و انتظارات آموزشگران از
دوره های اخیر و شنیدن نیازها و مسایل آموزشی مربیان مهدها و همچنین بیان برنامه ها ی آموزشی انها در مهدها و تغییرات
اخیری که بدنبال این دوره های آموزشی در مهدها حاصل شده ادامه یافت .از جمله نیازهای اموزشی طرح شده توسط مربیان
موارد زیر بود که تالش شد بیشتر انها در اموزش این دوره لحاظ شود و آموزش داده شود و در اموزش دوره های بعدی نیز مورد
توجه قرار بگیرد:
چگونگی طراحی برنامه آموزشی هفتگی  ،بازیهای فکری و کاربرد انها  ،آموزش خمیر بازی  ،آموزش کاردستی  ،بازی های
گروهی  ،تمرین کتابهای آواورزی و لولوپی  ،آموزش اصول نقاشی کودک  ،نمایش و کاربرد آن  ،و آموزش با وسایل دورریختنی
کارگاه های آموزشی روز چهارشنبه
جلسه اول صبح چهارشنبه  :مرور آموزشهای قبل  +آموزش واحد زمستان


مرور مطالب آموزشی دوره های قبل :
 تابلوهای تقویم روزانه  ،تابلو حضور غیاب و تابلو مسئولیت ها چکونگی شروع کالس  :نرمش با موسیقی  ،حدیث  /قران  ،استفاده از تابلو حضور و غیاب و گفتگو با بچه ها... چیدمان کالس و چگونگی ایجاد فضایی شاد ... -دفتر واحد کار ( که نیاز به تمرین بیشتر داشت )



آموزش واحد زمستان  :آموزش تئوری و عملی
 آموزش تئوری  :مشاهده – ثبت در دفتر خاطرات – بحث گروهی در باره ی زندگی و فعالیتها و میوه ها ،پوشاک ...در زمستان – نکات بهداشتی و ایمنی – زبان آموزی
 آموزش عملی  :استفاده از فعالیتهای زیر در کالس :نمایش – قصه – کاردستی – مشاهده – بازی در فضای باز –شعر – نقاشی



چگونگی تدوین برنامه آموزشی هفته در مهد کودک

حضور مسئولین سازمان بهزیستی در دوره و گفتگو با ایشان:
مسئولین بهزیستی شهرستان کوهرنگ و منطقه بازفت  ،خانم مرادی و آقای حیدری  ،در دوره حضور یافتند و گفتگو پیرامون
نیازها  ،چالشها و حمایت ها و راهکارهایی برای بهبود و ادامه کار و همکاری های مشترک صورت گرفت.
نتیجه مذاکرات شامل این موارد میشود:
 اختصاص یافتن بخشی از یارانه بهزیستی به مهدها برای خرید کتب و وسایل آموزشی مورد نیاز مهدها ، تعیین خانم اسالمی به عنوان نماینده از بین مربیان که نقش رابط و ناظر وهماهنگ کننده برنامه ها را از جانب بهزیستی وجمعیت مهرپویان در منطقه داشته باشد
– بازرسی و نظارت بیشتر توسط مسئولین بهزیستی بر حسن اجرای آموزشها در مهد ها و همجنین استفاده بهینه و مناسب از
وسایل و کتب آموزشی اهدایی در مهدها
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 صدور گواهینامه برا ی مربیان شرکت کننده در این دوره از طرف جمعیت مهرپویان سبز اندیشه و تایید و امضای بهزیستی– گفتگوهای مقدماتی پیرامون آموزش مربیان منطقه چل گرد وکوهرنگ
– گفتگوی مقدماتی پیرامون همکاری های مشترک در آموزش و اشتغال زایی زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار در بازفت

جلسه دوم صبح چهارشنبه  :آواورزی (جلسات تکراری آموزش آواورزی و لولوپی بدلیل ضعف مربیان در این حوزه و
درخواست انها برای تکرار و تمرین بیشتر در این دوره پیش بینی و برگزار شد).


آموزش آوا  +داستان خوانی داستانک "سی بی لک"
 چگونگی قصه گویی  ،شعر  ،بازی و ریتم با کتاب آواورزی و داستانک -داستان خوانی با تصویر  ،عروسک  ،و صورتک

جلسه بعدازظهر چهارشنبه  :کاردستی
توزیع بسته های وسایل موردنیاز کاردستی بین مربیان و آموزش عملی و گروهی چند نمونه کاردستی از جمله قاب حوض ماهی با
گواش – جا مدادی  /گلدان  -چند نمونه گل و اشکال هندسی – آدمک با چوب بستنی – کاموا و پابچ  .و روش کار با گواش ،
چسب چوب  ،چوب بستنی  ،مقوا و کاغذ رنگی واستفاده از دور ریختنیها و دست ورزی با کاموا و پانچ آموزش داده شد.

بازدید از مهد کودکها :
 -6مهد کودک گلریز روستای چم قلعه با مربیگری خانم میترا ریاحی و مدیریت ثریا قاسمی
با حضور مربیان و کودکان در مهد ،آموزش عملی قصه گویی بدون کتاب  ،شعرخوانی و استفاده از موسیقی در بازی با کودکان
تمرین و اجرا شد  .در بازدید  ،آموزشگران نکات و مشاوره هایی در باره ی نحوه ی چیدمان وسایل و تزیین دیوارها و فضای
مهد بصورت آموزشی و مناسب کودکان توضیحاتی دادند و با کمک مربی مربوطه کتابهای مهد جداسازی شد و برای استفاده
کودکان مرتب و چیده شد ( ..مهد فاقد میز و صندلی برای کودکان بود و فضا سازی مناسبی نداشت ولی مربی خوب و عالقمند و
باتجربه ای داشت با بچه های پر انرزی و باهوش و عالقمند بسیار به توجه و آموزش )....
 -2مهد کودک هد هد روستای مورز با مدیریت خانم ناهید بهزادی
مهد از فضا سازی خوب و امکانات نسبتا خوبی برخوردار بود  .آموزشگران نکات و توضیحاتی پیرامون تزیین دیوارها و جیدمان
کتابها و شیوه ی نمایش مناسب کتابها برای استفاده کودکان به مربی دادند .کتابخانه مرتب و دوباره چیده شد و بند نمایش کتابها
برای کودکان در مهد نصب شد و کتابها به نمایش گذاشته شد .وسایل اهدایی روئیت شد و مورد استفاده قرار میگرفت.

کارگاههای روز پنج شنبه :
جلسه اول صبح  :آموزش لولوپی ( ریاضی آموز ):
-

توضیحاتی پیرامون کتاب کنش ورزی و راهنمای بزرگساالن و مربیان و همچنین آموزش دست ورزی با انواع
تمرینها و روشها
چگونگی اموزش اعداد از  18-1با روش های مختلف
درباره ی نحوهی کار با کتاب خواندن ریاضی آموز ادبی توضیح داده شد و با کمک تصاویر و مفاهیم آموزش عملی
داده شد
توضیح  ،تمرین و اجرا روش بلند خوانی داستانک های کتاب
آموزش و تمرین با کتاب کارورزی ریاضی آموز با استفاده از کارتهای لولوپی
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جلسه دوم صبح پنج شنبه  :آموزش دفتر واحد کار  +خمیر بازی  +نمایش و قصه گویی


آموزش دفتر واحد کار :
 واحد های مستقل :فروشگاه -پلیش – بهداشت – پزشک – مشاغل  -تغذیه – آتش نشان .... واحدهای گسترده  :روز جهانی کودک  – ... / 7 / 16یلدا – درختکاری  – .../12/11بهمن – کتاب و کتابخوانی– روز معلم – میوه ها – حیوانات ...
 انواع فعالیت  :کاردستی – نقاشی – بازی – بازدید  /....با وسایل  :کاغذ رنگی – مقوا – فوم – حبوبات -چوب –نخ و کاموا – دورریختنی ها – پانچ – قیچی – چسب  -پارچه ...




آموزش خمیر بازی و ساختن چند شکل بصورت گروهی
معرفی کتابهای کمک آموزشی و کاریرد انها و نحو ه ی استفاده در کالس

بعد از ظهر پنج شنبه  :جلسه کارورزی آواورزی و لولوپی  +ادامه آموزش نمایش و قصه گویی


کارورزی  :در جلسه کارورزی دو تن از مربیان تدرس عملی ارائه کردند و نمونه هایی از کتابهای آواورزی و لولوپی
را اجرا کردند و مورد نقد و بررسی قرار گرفت



آموزش نمایش و قصه گویی  :انواع نمایش توضیح داده شد و بصورت گروهی و با مشارکت مربیان اجرا شد .
 نمایش عروسکی نمایش صحنه ای -نمایش سایه ای



آموزش قصه گویی و اجرای یک قصه با صورتک
 اصول قصه گویی  :دایره شدن – زیر و بم صدا – حاالت مناسب صورت – بازی کردن – استفاده از صورتک –قصه حفظ شود

بازدید از مهد کودکها :
 -1بازدید از مهد کودک جاوید روستای تبرک سفلی با مدیریت خانم فاطمه اسدی  :مهد تغییرات مثبت و زیادی نسبت به
دوره ی قبلی پیدا کرده بود .دیوارهای مهد سفید شده بود و حیاط مهد موزائیک و مرتب شده بود .کتابخانه مرتب و بندهای
نمایش کتاب با انواع کتابهای داستان به دبوار بسته شده بود .وسایل نقاشی و کاردستی مرتب و جداسازی شده بود .
دیوارها با تابلو ها پوسترهای اموزشی و مناسب پوشیده شده بود .آموزش قصه گویی با صورتک برای کودکان و مربیان
به قصد ارتباط با کودکان و آموزش عملی به مربیان اجرا شد .در مجموع مهد خوب و مرتبی بود با مربی عالقمند که
تالش کرده بود همه ی آموزه های قبلی ووسایل اهدایی را به کار بندد.
 -2بازدید از مهد کودک پرستوهای مهاجر روستا ارته با مدیریت خانم شوکت مرادی  :این مهد هم تغییرات قابل توجهی پیدا
کرده بود .دیوارها نسبتا با تابلوها و پوسترهای آموزشی تزیین شده بود و نقاشی ها و کاردستی های کودکان به نمایش
گذاشته شده بود .از بند نمایش کتاب و کتابخانه اهدایی استفاده مفید نمی شد .آموزشگران نکات و مشاوره هایی را برای
بهتر کردن فضای مهد و آموزشها یادآور شدند .جلو مهد کودک فضای بسیار باز و زیبای طبیعی وجود دارد که برای
بازی و فعالیت های کودکان خیلی مفید می باشد.
در پایان ارزیابی از دوره صورت گرفت که در مجموع همه مربیان از دوره ابراز رضایت کردند و خواستار ادامه انها و تعامل
بیشتر شدند  .بسته های اهدایی جهت تجهیز مهد کودک ها به مربیان اهدا شد و قرار ارتباط و تعامالت بیشتر بین آموزشگران و
مربیان از طریق تلگرام برقرار شد.

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
هماهنگ کننده دوره و رئیس هیت مدیره انجمن :شهرزاد ذوفن
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