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ý ها ها و كارگاه گام  

  كارگاه آمادگي �

 ، رفتـار بـا    )خانم نگين نابت  (رفتار با كودك    هاي     جديد گام  ي  دوره �

  ، )اـخانم فاطمه صهب ( تشويق و تنبيه،)پور خانم فاطمه ايران(نوجوان 

               و ارتبـــاط كالمـــي)خـــانم شـــيوا موفقيـــان( روابـــط زناشـــويي

  .شود  از شهريور آغاز مي)خانم مريم احمدي(

هاي رفتار با كـودك       راندن گام  شركت در گام ارتباط كالمي گذ      براي

  .ست  االزاميو يا خودشناسي كاربردي ا رفتار با نوجوان ي

  

  

  

  

  گردهماييظهر   ازعدب 5ساعتمرداد    نهم زرو در  موسسه  گروه نوجوانان  �

  .كنند برگزار مي )كاريكاتوريست( رستمي اردشير  آقاي حضور بارا  خود

ي سيزده آبـان از موسـسه بـه     ديد زنان منطقه  زداد برنامه با  روز دوم مر   �

  .ي كودكان دنيا انجام شد پيشنهاد موسسه

ــاعت  31 روز � ــرداد س ــا 6 م ــانو   8 ت ــسراي ب ــر در فرهنگ ــد از ظه        بع

  .برگزار خواهد شد ادگيهاي خانو جشن بازي

  .هاي داوطلب به روال معمول ادامه خواهد يافت هاي گروه  جلسه�

ýگام خودشناسيري پيگي   

ي خودشناسـي كـاربردي در موسـسه           تا كنـون سـه دوره      1381از بهمن   

.  مرداد همگي به پايان رسيده اسـت          اول   ي  برگزار شده است كه تا نيمه     

. هـايي بـراي پيگيـري كـار خـود هـستند        ها خواهان جلـسه  ي گروه   همه

بـار   گـروه مـاهي يـك    هاي خودشناسي براي هر       گيري گروه هاي پي   جلسه

  . است  ريزي شده برنامه

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 
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 1511715111-تهران
ــي  ــان ول عــصـر  خياب

    باالتراز شهيد بهشتـي
افـــــروز    دلكوچـــــه

    ـ زيــرزميــن9شماره
  صندوق پستي 

451-15115  
  تلفن و دورنگار

  8728317 و 8715424
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  ! دروــان نــادتــي
ي افرادي كه به  هاي داوطلب موسسه همچنين از همه ي گروه  همهاز  

پردازند، دعوت  هاي داوطلبانه در موسسه مي شكل فردي به فعاليت
 بعد از ظهر در 5/3 صبح تا 5/8 از ساعت 10/6/82كنيم روز دوشنبه  مي

  .هاي داوطلب شركت كنند ي گردهمايي گروه برنامه
  
  

   .ر در داخل نشريه آمده استتوضيح بيشت
  

  



  

  

ýموسسه در مطبوعات   

ي فرهنگ و پـژوهش      مصاحبه با سركار خانم مريم احمدي در نشريه       

   .1382 تير 10 تاريخ 113شماره 

هـا    چاپ اين مصاحبه حتي در بخش پرسش      الزم به ذكر است كه در     

ي محتـوايي گفتگـو اثـر     خورد كه بـر جنبـه   نيز تغييراتي به چشم مي   

  .داشته است 

  .كنيم را به اين نكته جلب مي ايشان نشريه توجه مسئوالن تشكراز ضمن

  

ý جـويي در اسـتفاده از        با عنوان صـرفه   شهريور ماه   عمومي   ي   جلسه

كارشـناس جلـسه   . شـود   برگزار مـي 4/6/82در تاريخ سه شنبه  زمان  

  .سركارخانم مريم احمدي است 

  
ý هاي داوطلب به سوي گردهمايي گروه  

ــا 5/8 از ســاعت 10/6/82روز  ي   بعــد از ظهــر برنامــه5/3 صــبح ت

  .شود موسسه برگزار ميهاي داوطلب در  گردهمايي گروه

هـاي    از اين گردهمايي آشنايي بيشتر تك تك اعـضاي گـروه           هدف

ها بـراي پيـشبرد بهتـر     داوطلب با يكديگر و نظرها و پيشنهادها گروه    

  .ها و كل موسسه است كارگروه

  : روزگردهمايي به شرح زير استبرنامه

  ها هاي هر يك از گروه ها و برنامه آشنايي با هدف .1

  ها  ها براي خانواده  با دست آوردهاي گروهآشنايي .2

  ي موسسه اي آيندهه هاي گذشته و برنامه آشنايي با فعاليت .3

  پيشنهادهاي هر گروه براي بهتر كردن كار گروهو شنيدن نظرها .4

  كار موسسه بهتر كردن  هابراي گروه و پيشنهادهاي  شنيدن نظرها .5

  هاي پيشنهادي هر گروه  آيين نامهي ارايه .6

ý 6و2و1كنيم، موضوع بندهاي  ها در خواست مي     گروه ي همهاز 

  .ه كنندد ماه به صورت كتبي به موسسه ارايرا تا آخر مردا

ý   يـاري  بـه موسـسه     فردي  شكل  به  كه  داوطلبي  دوستان  ي    همهاز

فعاالنه كنيم  ميدعوت نيستند، ها    گروهاز  يك  هيچ  و عضو   رسانند    مي

  .شركت كنند روزاين در 

ýها  براي مدرسههاي موسسه  طرح  

بجز ياري به والدين دانش آموزان و معلمان براي آشـنايي بيـشتر بـا             

ها، از دوسـال پـيش تـا         هاي دانش آموزان و ارتباط بهتر با آن         ويژگي

جشن بازي و به نام ) مام(كنون طرح ابتكاري موسسه مادران امروز     

يـك روز بـدون كيـف و    ها با نـام   به شكلي ديگر در مدرسه     كتاب

  .به اجرا در آمده است بكتا

  جشن بازي و كتاب چيست؟

اي اسـت     اي شاد و سرگرم كننـده     ه جشن بازي و كتاب عنوان برنامه     

در ايـن جـشن كـه در    . است ها طراحي كرده كه موسسه براي خانواده   

. شـود   هاي عمومي و مراكـز تفريحـي و فرهنگـي برگـزار مـي               مكان

گـويي آشـنا      تابخواني و قـصه   هاي ك   ها و شيوه    ها با انواع بازي     خانواده

. پردازنـد   گويي با هـم مـي       شوند و اعضاي خانواده به بازي و قصه         مي

   و ها تا كنون در فرهنگسرا1380هايي از اين جشن را از سال  نمونه

  

  .ايم هاي مختلف برگزار كرده مناطق مختلف شهرداري به مناسبت

ت نيز به صـور    هاي خانوادگي   جشن بازي جشن بازي وكتاب به شكل      

هـاي    كوشيم بازي   شن مي در اين ج  .شود  بانو اجرا مي    ايگسرفرهنمرتب در 

  . رواج دهيمها   كار آمد را بين خانوادهسنتي مفيد و

  يك روز بدون كيف و كتاب چيست؟

ها بـا نـام يـك روز بـدون كيـف و كتـاب                 جشن بازي و كتاب در مدرسه     

  .شود معرفي مي

هـاي    انجـام بـازي    زان بـه  در اين برنامه، يك روز تمام وقت دانـش آمـو          

  .يابد گويي اختصاص مي و قصه) و امروزي  سنتي(مناسب 

 بـا  هـاي تـوجيهي    جلـسه مدرسـه در همكـاران   و مسئوالنبراي اين كار   

 اهميت بازي و قصه در زندگي كودكان آشـنا           با  نمايندگان موسسه حضور  

 هـا  از آن  رسـد و     به اطالع ايـشان مـي      رنامهبشوند و چگونگي اجراي       مي

  .شود امه ياري گرفته ميبراي اجراي بهتر برن

تا كنون موسسه در پنج دبستان دخترانـه و پـسرانه در منـاطق گونـاگون                

  .است ام به برگزاري اين جشن كردهاقدآموزش و پرورش 

مدرسـه نـشان    آموزان و آموزگـاران و مـسئوالن         بررسي نظرهاي دانش    

شـادابي و نـشاط     ،   روابط بهتـر دانـش آمـوزان       دهد كه اين حركت در      مي

  .است بودهادگيري در مدرسه موفق هاي ي ها، همچنين تقويت جنبه آن

  دانش آموزو محيط زيست

ها پيـشنهاد      براي مدرسه   كاري ديگري از طرف موسسه    به تازگي طرح ابت   

  . است طرح دانش آموز و محيط زيستعنوان اين . است شده

در اين طرح بخشي از وقت دانش آموزان براي كار عملي و نظري درباره              

 اختـصاص  …نگي مثـل مـرغ و جوجـه و      پرورش گياهان وحيوانـات خـا     

نيز براي هاي طرح  هاي فرهنگي متناسب با هدف همچنين برنامه. يابد مي

هـاي ويـژه، كارهـاي        مثل بازديـدها، مطالعـه    ( . است    آن پيش بيني شده   

  )…گروهي هنري و

هـاي    بـا گـروه   ها در موسـسه       براي مدرسه  موسسه    يها   طرح هماهنگي  

ي همكـاران      بقيـه  گويي و كتابخواني اسـت و       بازي، محيط زيست و قصه    

  .كنند ها همكاري مي  با اين گروهحبراي اجراي بهتر طر

كه براي اجراي )  آموزش و پرورش 6منطقه  ( ي زينبيه     از دبستان دخترانه  

  .كند، بسيار سپاسگزاريم هاي نو با موسسه همكاري مي اين حركت

ý اسـسپ  

مـايش  از مسئوالن تاالر هنر و سركار خانم افسانه زمـاني كـارگردان ن             �

به خاطر دعوت اعضاي موسسه بـراي تماشـاي         ” حسن كچل “عروسكي  

 من سپاس از توجه مسئوالن برنامه به      موسسه ض . اين برنامه سپاسگزاريم  

هـايي   چنين برنامهمراكز فرهنگي و دعوت فراگير از آنان براي شركت در          

گـروه سـني مخاطـب را يـادآوري       كند در بروشورهاي خود       درخواست مي 

  .رنامه حاصل شودكنند تا حداكثر استفاده از ب

در ضمن موسسه از نويسنده و كارگردان اين نمايش و همكـاران ايـشان              

 هـا   كند تا در نشستي كارشناسانه به بررسـي نظرهـاي خـانواده             دعوت مي 

  .ي اين برنامه بپردازيم درباره

 يانگسـمن  آقـاي كمـال       از سركار خانم افسانه شهرزاد و همسر ايشان        �

   .ي اماني و تحقيقاتي موسسه  براي اهداي كتاب به كتابخانه


