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به نام خدا

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
محل فعالیت  :محله ارزنان  ،زینبیه  ،منطقه  14شهرداری اصفهان
گزارش برنامه ها وفعالیتهای مهرپویان سبزاندیشه
بهار و تابستان 1398

آموزش ،ظرفیت سازی و توسعه محلی
ارتقاء مهارتهای زندگی خانواده
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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

فعالیت های انجمن مهرپویان سبز اندیشه









برگزاری منظم جلسات و کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء آگاهی اعضاء و تربیت تسهیلگران در راستای اهداف
جمعیت
برگزاری دوره ها و کالسهای آموزشی هفتگی ( سواد آموزی ،کتابخوانی ،خیاطی ،چرم دوزی  ،بافتنی  ،میناکاری
 ،مهارتهای زندگی ،رفتار با کودک ،خود مراقبتی نوجوانان ،کامپیوتر ،زبان انگلیسی  ،نقاشی و خالقیت ،موسیقی
،آرایشگری 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
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موضوعات کارگاههای آموزشی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سالهای 1397 -1395








مباحث در حوزه صلح  ،خشونت پرهیزی  ،توسعه پایدار و توسعه جماعت محور
تفکر انتقادی
توانمندسازی زنان
عدالت اجتماعی
چگونگی عملکرد سازمانهای مردم نهاد
آموزش همگانی رهایی بخش
آموزش مهارتهای ویژه مربی /تسهیلگر:
 طراحی آموزشی و طرح درس نویسی  -ویژه مربیان 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 قصه و قصه گویی فیلم و نقد و بررسی کاردستی و خالقیت آموزش نقاشی ویژه مربیان کودک و نوجوان آموزش کامپیوتر ویژه مربیان 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 آموزش ویژه مربیان زبان انگلیسی4



تغذیه و سبک زندگی سالم  :آنچه یک مربی باید بداند

جلسات و کارگاههای آموزشی مربیان و اعضای مهرپویان در بهار و تابستان 1398


زن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته



کلیات و نکات کاربردی در تغذیه سالم



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



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



نشست تعاملی کارگروهها جهت بازخورد و ارایه تجارب  ،آموخته ها و چالشها با مشارکت همه اعضای
کارگروههای آموزشی و اجرایی



موضوع :نکات کاربردی در جایگزینی مواد غذایی سالم و نکات کلیدی در خرید و مصرف مواد غذایی

جلسات آموزشی کارگروهها در سال 1398
کارگروه عمومی زنان:


آموزش مربیان سواد آموزی بصورت مشارکتی و تعاملی زیر نظر خانم قریشی نژاد در دفتر انچمن دوستداران
ادبیات کودک و نوجوان در تیرماه و مردادماه  – 1398بررسی روشها و منابع آموزشی سواد آموزی

جلسات آموزشی کارگروه خیاطی


آموزش مربیان خیاطی توسط خانم فوالد از خرداد ماه تا اواسط مرداد ماه  1398یک روز در هفته  .به روز
رسانی دانش و مهارت مربیان خیاطی و تالش جهت تدوین روشی مناسب و واحد برای مخاطبین

جلسات تعاملی  -آموزشی کارگروه کودک
این جلسات و کارگاهها با نظارت خانم تگریان و خانم علوی نژاد جهت ارتقا  ،هماهنگی و آموزش بهینه مربیان و همیاران
کودک در بهار وتابستان برگزار می شد:



موضوع :معلمی یعنی چه ؟
موضوع :تاریخچه رویکرد آموزشی رفتارگرایی با توجه به نظریات پاولف -اسکینر -ثرندایک -و واتسون
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مرور جلسه قبل و اشاره به شناخت گرایی و سازنده گرایی و نقش معلم و دانش آموز در این تعامل و آموزش
دوره آموزش سفال به مربیان
شرکت برخی مربیان در جلسات آموزشی توتم خانواده  :دوره جامع تاب آوری مادر و کودک  .هر پنج شنبه در
مرداد 1398

برنامه های تفریحی – ورزشی  -فرهنگی بانوان و کودکان ارزنان در مرکز مهرپویان





 .شرکت کودکان و مادران در کنسرت موسیقی نوای امید به سرپرستی و آهنگسازی استاد بهرنگ کوفگر مربی
موسیقی مهرپویان در تاالر رودکی  28مرداد 1398
شرکت کودکان و نوجوانان دختر و پسر  10تا  15سال مرکز ارزنان در دومین جشنواره ورزشی-تفریحی مهر
ماندگار از طرف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان  8 – 7شهریور 1398
برگزاری تاتر "محله ما" توسط بچه های ارزنان  ،فراگیران دوره تاتر  ،زیر نظر خانم تگریان مربی تاتر مرکز
مهرپویان در  6 – 4شهریور 1398
برگزاری جشن پایان دوره توسط مربیان و کارگروهها در کالسهای خود در پایان ترم تابستان
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برنامه آموزشی دوره های زنان ،کودکان و نوجوانان  -مرکز ارزنان جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
تابستان 1398
10:30 –9
شنبه

چرم دوزی
خیاطی مقدماتی
قصه  ،بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

یکشنبه

دوشنبه

5:30 – 3:30

12 – 10:30

تاتر

بافتنی

کتابخوانی و خالقیت کودکان ( +)1نقاشی
خیاطی مقدماتی
(  9 – 7ساله )
قصه ،بازی و .نقاشی کودکان  -4کامپیوتر پیشرفته
 6سال
تمرین موسیقی و آموزش دف

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

اصفهان شناسی با کودکان

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان  -مشاور
خانواده
خیاطی مقدماتی

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان -مشاور خانواده

سواد آموزی  /الفباورزی

خیاطی مقدماتی

موسیقی

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

سواد آموزی  /فارسی آموز ( )1و ()2

مبانی کامپیوتر

زبان انگلیسی بانوان

میناکاری بانوان

خیاطی مقدماتی

خیاطی مقدماتی

کتابخوانی و خالقیت کودکان ( + )2نقاشی
(  12-10ساله)

آرایشگری بانوان مقدماتی

آرایشگری بانوان پیشرفته

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6ساله

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6ساله

کتابخوانی بانوان و تقویت
سواد

سواد آموزی /فارسی آموز( )1و
()2

سواد آموزی /الفبا ورزی

خیاطی پیشرفته (فوالد)

قصه ،بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

قصه ،بازی  ،نقاشی کودکان -4
 6سال

سواد آموزی  -ریاضی پایه

سه شنبه

دختران و ادبیات  +خود مراقبتی
(  20 – 13ساله)
گفت و گوو بازی با پسران

زبان کودکان و نوجوانان

چهارشنبه
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آمار دوره های آموزشی و فراگیران مرکز مهرپویان سبز اندیشه در محله ارزنان –
بهار و تابستان 1398

تعداد کالسها و دوره های آموزشی مهرپویان در ارزنان

36

تعداد کالسهای خردساالن  6-4سال

4

تعداد کالسهای کودکان و نوجوانان

12

تعداد کالسهای بانوان

20

تعداد کودکان بازمانده از تحصیل تحت پوشش

20

تعداد کل فراگیران شرکت کننده در دوره ها

617

تعداد کارگروههای آموزشی -اجرایی مهرپویان

15

تعداد مربیان و تسهیلگران  ،مدیران شیفت و همیاران اجرایی

 50کادر آموزشی
 16کادر اجرایی = 66
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تعداد کتب کتابخانه مرکز مهرپویان در ارزنان

 + 2400مجالت

تعداد مربیان و همیاران محلی ارزنان

تعداد بیماران ویزیت شده توسط جناب دکنر نیلی متخصص داخلی 100
تعداد افراد ویزیت شده توسط دکتر عطاری روانپزشک

9

9

تعداد کالسها و بانوان فراگیر شرکت کننده در دوره های آموزشی نیمه اول سال -1398
بهار و تابستان 98
نام دوره های بانوان

تعداد فراگیران

تعداد کالس

سواد آموزی بانوان الفباورزی

38

2

سواد آموزی بانوان – فارسی آموز 1

22

1

سواد آموزی بانوان  -ریاضی پایه

10

1

کتابخوانی و تقویت سواد بانوان

12

1

مهارتهای زندگی و رفتار با کودک بانوان

30

1

زبان انگلیسی مبتدی بانوان

10

1

بافتنی بانوان

12

1

چرم دوزی

13

1

میناکاری

7

1

آرایشگری مقدماتی

31

1

آرایشگری پیشرفته

27

1

کامپیوتر مبانی و پیشرفته

18 = 8 + 10

3

خیاطی مقدماتی

26

2

خیاطی تکمیلی

15

1

خیاطی پیشرفته

13

1

موسیقی بانوان دف و تنبک

17

1

مشاوره خانواده

60 = 35 + 25

2

جمع کل بانوان فراگیر

361
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تعداد دوره ها و فراگیران کودک و نوجوان شرکت کننده در کالسهای نیمه اول سال – 98
بهار و تابستان 1398

نام دوره های خردساالن  ،کودک  ،نوجوان

تعداد فراگیران

تعداد کالس

کتابخوانی و خالقیت و نقاشی کودکان  9-7سال

22

1

کتابخوانی و خالقیت و نقاشی کودکان  12-9سال

15

1

تاتر کودک و نوجوان

25

1

موسیقی

15

1

خودمراقبتی دختران نوجوان

8

1

اصفهان شناسی

10

1

گپ و کفت بازی با پسران

10

1

زبان انگلیسی مبتدی  2 -1کودکان و نوجوانان

56

5

قصه  ،بازی  ،نقاشی خردساالن

95

4

جمع کل فراگیران کودک و نوجوان

256

11

نتایج بررسی فرم گزارشات عملکرد مربیان و تسهیلگران نیمه اول سال ( -1398پیوست
بهار و تابستان
ببینید)
بازخورد مربیان از اثرات و بازدهی روند دوره های آموزشی بر مخاطبین – گروه بانوان


افزایش روحیه شادی و نشاط و کاهش ترسها و اضطرابها



فرصت ابراز وجود  ،نظر و سلیقه و خودبیانگری بیشتر



اشتیاق بیشتر به آموزش و یادگیری و پشتکار و تالش بیشتر جهت نغییر



تعامل و یادگیری از یکدیگر و باور به توان یادگیری



خود باوری و اعتماد به نفس باالتر به همراه خود آگاهی بیشتر



ارتباط و گفتگو موثرتر با اعضای خانواده



اشنایی و نزدیکی و همبستگی بانوان محلی



ارتباط و رفتار بهبر با فرزندان



کنترل خشم  ،روحیه بهتر  ،حوصله و امیدواری بیشتر در زندگی



شنیدن فعال و درک بهتر دیگری و همدلی بیشتر



فرصت شکوفایی استعدادهای نهفته



بهبود مهارتهای دستی و هنری و صنایع دستی مانند برش  ،الگو کشی  ،دوخت  ،استفاده از چرخ خیاطی  ،چرم
دوزی  ،بافتنی و میناکاری



عالقه به تولید و فروش محصوالت دست ساز شان و کسب درامد



تقویت خودیاری و پشتکار و کار گروهی



تقویت رابطه احترام آمیز  ،مهربانانه  ،و همیارانه با یکدیگر



آزاد کردن ذهن از مشکالت و پرداختن به هنر و تمرکز بر ان



کسترش احساس تعلق خاطر به انجمن  ،مربیان و به یکدیگر

بازخورد مربیان کودک از تاثیر دوره های آموزشی بر کودکان
 oرشد هوش کالمی و مهارت کالمی
 oکاهش کمرویی و رشد اجتماعی و ارتباطی
 oمسئولیت پذیری بیشتر
 oارتباط بهتر با همساالن
 oهمکاری و مشارکت با همساالن
 oمهارت دست ورزی
 oاعتماد به نفس بیشتر و توانایی ابراز خود
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 oاحترام به دیگر همساالن و دوری از نگاه تبیض آمیز نسبت به بچه های افغانستانی و دگرپذیری و درک تنوع و
فرهنگ انسانی
 oشوق و ذوق بیشتر
 oتقویت مهارت گفتگو  ،نقاشی  ،کاردستی و کتابخوانی

بازخورد مربیان و تسهیلگران مهرپویان ( مروجین و فعالین اجتماعی ) از تجارب و تاثیر دوره ها بر
خود شان


آشنایی با منطقه و نیازها و مشکالت ساکنین محله ارزنان -زینبیه خصوصا مهاجرین و اتباع افغانستانی



درک بیشتر از آسیب های احتماعی حاشیه شهر



تجربه موثر و ماندگار از چگونگی همکاری با یک نهاد مدنی و ساز و کار و چالشهای سمن ها



گسترش شبکه ارتباطی و سرمایه اجتماعی و ارتباط با فعالین اجتماعی و شهروندان فعال



انگیزه باالتر و امیدواری بیشتر به اینده روشن تر



گسترش شبکه دوستانه وتقویت احساس همبستگی و صمیمیت با اعضا و همیاران



یادگیری و رشد بیشتر و افزایش اطالعات و دانش تئوری و مهارت عملی



احساس و حال خوب ناشی از فضای انجمن و فعالیت و همکاری با دیگران



تجربه کار با کودکان و ارتباط بهتر و موثرتر با انها



شور و شوق و شادی بیشتر در زندگی روزانه و احساس مفید بودن



مطالعه  ،تمرکز و کار جهت دار در حوزه کار با کودکان یا زنان



شناخت نقاط قوت و ضعف خود و کشف پتانسیل های خود



تمرین شنیدن دیگری و مسئولیت پذیری و همراهی بیشتر با مربیان و فراگیران



احساس تعلق و همبستگی با خانواده مهرپویان



یادگیری و تمرین مشارکت و تجربه به اشتراک گذاشتن تجارب و آموخته ها – هم آموزی از ایده ها و تجربه های
جدید



احساس رضایت بیشتر و معنابخشی به زندگی



آشنایی با ویژگی ها و ساز و کار و چالش های سازمانهای مردم نهاد



تفکیک نگاه خیریه ای از نگاه ظرفیت سازی و توا نمندسازی در مسیر خوداتکایی و توسعه



درک روشن تر از امر جمعی  ،مشارکت همگانی و کنش اجتماعی



مدیریت زمان  ،هدفممندی و توان برنامه ریزی بهتر در امور زندگی



آموختن و پیشرفت در امر آموزش  ،مربیگری و مهارت تسهیلگری



دوری از احساسات و واقع بینی و آگاهی بیشتر جهت ارتباط و کنش موثر در محله



صبوری بیشتر و درک تفاوت ها و حساسیت های فراگیران
13

موانع  ،کمبودها  ،نیازها و پیشنهادات از نظر مربیان و همیاران
 کمبود مربی کودک با تجربه و کارآزموده
 ناپایداری مربیان و تسهیلگران
 تهیه کتب مناسب سواد آموزی مناسب بزرگساالن (تهیه محتوا)
 مشاور کودک و خانواده ثابت و پایدار در مرکز
 آب سرد کن
 اردوهای فصلی مناسب و نیاز به تشکیل کارگروه مسئول اردو
 تهیه و نمایش فیلم های مناسب کوتاه و بلند برای کودکان و زنان و تدوین آرشیوی از فیلم های مناسب
 ناکافی بودن وسایل سمعی بصری آمورشی و اسپیکر با کیفبت و نیاز به دستگاه زیراکس و پرینتر
 کمبود ساعات دوره خیاطی
 عدم حضور به موقع کودکان و مادران در کالسها و غیبت مکرر برخی از آنان
 نیاز به تشکیل جلسات اولیا و مربیان کودکان و توجیه و آموزش مادران
 تشکیل کالسهای ورزشی برای بانوان فراگیر و مربیان محلی
 تشویق  ،جذب  ،و آموزش نیروهای فعال و توانمند محلی به عنوان همیار  /مربی کالسی
 ناکافی بودن ساعات آموزشی کالس های زبان انگلیسی
 ناکافی بودن و ناکارایی وسایل سرمایش در کالسها
 ساختارمند و منظم شدن کارگروهها با اهداف و برنامه های معین ولی انعطاف پذیر
 لزوم گفتگو  ،نظارت  ،ارزیابی و نقدهای سازنده کارشناسان و مسئولین کارگروهها درکالسها

انواع هزینه های انجمن
 هزینه های آموزشی – اداری  :وسایل تحریر  ،کمک آموزشی  ،کتب آموزشی و داستان ،وسایل نقاشی  ،کاردستی
 ،زیراکس و کپی  ،کاغذ  ،دفتر  ،مارکر ،چسب ....
 وسایل کارگاه خیاطی  ،آرایشگری  ،و هنرهای دستی از قبیل بافتنی – میناکاری – چرم دوزی
 تهیه و تعمیر ابزاراالت موسیقی و کامپیوتر
 تجهیز کتابخانه و تهیه ملزومات ان
 تهیه دفتر و کتب و سی دی دوره های زبان انگلیسی
 هرینه آب برق گاز تلفن خدمات  ،و ایاب و ذهاب برخی مربیان و دستمزد مربیان و همیاران محلی
 تهیه و تعمیر وسایل سرمایش و گرمایش و خدمات و نگهداری مرکز
 تامین وسایل و مواد شوینده و بهداشتی و مواد خوراکی و نوشیدنی
 اجاره بها دفتر مرکزی مهرپویان  +اجاره بها مرکز مهرپویان در ارزنان
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درآمدها جهت تامین هزینه ها


حق عضویت های اعضا



کمک های مالی اعضا و حامیان و دوستداران انجمن



کمک مالی استانداری در قبال فعالیتهای انجمن در این نیمه از سال 1398
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برنامه آموزشی دوره های زنان ،کودکان و نوجوانان  -مرکز ارزنان -جمعیت مهرپویان سبز اندیشه – پاییز 1398

10:30 –9
شنبه

12 – 10:30

بافتنی

5 – 3:30
میناکاری بانوان

ریاضی سواد آموزی پایه 2
ریاضی سواد آموزی پایه 1
خیاطی مقدماتی ()1

خیاطی مقدماتی ()1

قصه  ،بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه ،بازی و .نقاشی کودکان
 4-6سال

تقویت ریاضی دانش آموزان بازمانده از
تحصیل
کتابخوانی و خالقیت کودکان ( +)1نقاشی
(  9 – 7ساله )
کامپیوتر
آموزش دف مقدماتی

مشاوره خانواده

یکشنبه

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

مهارتهای زندگی و رفتار با
کودک بانوان

سواد آموزی  /الفباورزی

خیاطی مقدماتی ()2

خیاطی مقدماتی ()2

سواد آموزی فارسی آموز ()1

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4سال

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

سواد آموزی  /فارسی آموز ()2

زبان انگلیسی بانوان

آموزش دف پیشرفته

مبانی کامپیوتر بانوان

دوشنبه

سه شنبه

خیاطی مقدماتی (تکمیلی)

خیاطی مقدماتی (تکمیلی)

کتابخوانی و خالقیت کودکان ( + )2نقاشی
(  12-10ساله)

آرایشگری بانوان مقدماتی

آرایشگری بانوان مقدماتی

گفت و گو با پسران

قصه و بازی و نقاشی
کودکان  6-4ساله

قصه و بازی و نقاشی کودکان
 4-6ساله

کتابخوانی بانوان و تقویت
سواد

سواد آموزی /فارسی آموز1

خیاطی مقدماتی ( 1پیشرفته)

خیاطی مقدماتی 1
(پیشرفته)
قصه ،بازی  ،نقاشی کودکان -4
 6سال

سواد آموزی الفبا ورزی

سواد آموزی فارسی آموز2

قصه ،بازی و نقاشی کودکان
 4-6سال

متخصص مشاوره خانواده

پنج شنبه

زبان انگلیسی کودک و
نوجوان

زبان انگلیسی کودک و نوجوان
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پیوست
فرم شماره( )4گزارش عملکرد دوره های آموزشی مربیان و تسهیلگران جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
این گزارش مختصر را لطفا حتی االمکان تایپ شده تحویل دهید .عناوین و محتوای گزارش شامل موارد زیر باشد:
 -1نام دوره  /کالس :
 -2نام مربیان:
 -3روز و ساعت کالس:
 -4تاریخ شروع و خاتمه دوره:
 -5تعداد شرکت کنندگان:
 -6تعداد جلسات در هفته :
 -7مجموع جلسات برگزار شده:
 -8وسایل مورد نیاز تهیه شده جهت دوره:

 -9میزان کل هزینه صرف شده برای دوره (حدود مبلغ هزینه شده) :
 -10موضوعات کارشده /آموزش داده شده در دوره (نام برده شود)

 -11منابع اموزشی مورد استفاده در کالس:
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 -12روش کار و اموزش در دوره:

 -13موانع و کمبودهای دوره:

 -14بازدهی  ،روند و تاثیر دوره بر مخاطبین از نظر شما چیست؟ تغییرات و رشد مشاهده شده در مخاطبین کدامند؟

-15تجربه و تاثیر این دوره اموزشی بر شما و مهارتهای اموزشی شما به عنوان یک فعال اجتماعی ومربی /تسهیلگر چه
بوده است؟ چه آموخته اید و تجربه کرده اید؟

-16چه پیشنهادهای عملی برای بهبود دوره و مرکز ارزنان به مهرپویان می دهید ؟

18

19

دوره آموزش عمومی بانوان :مهارتهای زندگی و رفتار با کودک

20

دوره کتابخوانی بانوان

21

دوره بافتنی بانوان

22

دوره سواد آموزی بانوان

23

24

25

دوره خیاطی بانوان

26

دوره چرم دوزی بانوان

27

دوره میناکاری بانوان

28

29

دوره زبان انگلیسی بانوان

30

دوره خردساالن  :قصه  ،نقاشی  ،بازی

31

32

دوره گپ و گفت با پسران

33

کتابخوانی و خالقیت کودکان

34

تاتر کودکان و نوجوانان

35

کالس موسیقی کودک و نوجوان

دف بانوان

36

37

38

دوره کامپیوتر

39

40

شرکت در جشنواره تفریحی  -ورزشی مهرماندگار

41

42

پیمایش مهر (طبیعت گردی ،اهدا کتاب وکتابخوانی با کودکان روستا)

43

44

45

