ـسِب ل هل لرمحن لرحمی

برنامه اجرایی

تابستان 3109
کانون فرهنگی محراب

گروه تبلیغی محراب
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زمان بندی کلی:
ان شاءاهلل از  11الی  20اردیبهشت ثبت نام برای ایجاد گروه جدید انجام شود.
اردوی پذیرشی برای تثبیت پذیرفته شدگان در تاریخ  8تیرماه  1930در اردوگاه بومهن برگزار می گردد.
شروع رسمی کالس ها و برنامه ها به حول و قوه الهی از یکشنبه  12تیرماه 1930

شاخه های اصلی فعالیت:
الف) آموزشی و فنی:
باید شامل کالس های دینی ،درسی ،پرورش خالقیت و تفکر
ب) ورزش و اردو:
برای تکمیل جنبه سالمت بدن و ایجاد تفریحات سالم باید شامل ورزش های روزانه ،اردوهای کوتاه مدت
و بلند مدت مثل کوه نوردی ،بازدید از موزه ها و...
ج) فرهنگی و تربیتی:
اجرای مراسمات و ویژه برنامه ها ،جلسات مشاوره خانواده و فعالیت های تبلیغ عمومی
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توضیح اجمالی هر شاخه و بیان فعالیت ها:

الف  )1 -برنامه های آموزشی:
قرآن :سه جلسه در هفته (روخوانی ،مفاهیم و تفسیر)
احکام :دو جلسه در هفته.
خالقیت :دو جلسه در هفته
کندوکاو فلسفی :یک جلسه در هفته
کتابخوانی :هرروز یک ساعت
خوشنویسی (خط تحریری) :یک جلسه در هفته
آداب مسلمانی :یک جلسه در هفته
پخش فیلم :یک جلسه در ماه
زبان انگلیسی :هر روز یک ساعت
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الف  )2 -برنامه های فنی:
رایانه :دو جلسه در هفته
نوآوری و اختراع :دو جلسه در هفته
کاردستی :دو جلسه در هفته
ب  )1 -برنامه های ورزشی:
شنا ،کوهنوردی ،تیراندازی ،والیبال ،فوتبال ،پینگ پنگ.
مسابقاتی در قالب «جام رمضان» در سه رشته تیراندازی ،پینگ پنگ و فوتبال در ماه مبارک رمضان بین تمام
دانش آموزان متقاضی برگزار گشته و از تیم های برتر تقدیر به عمل آید.
ب  )2 -اردوها
اردوی کوه نوردی :تپه نورالشهدا  -کلکچال
اردوی تفریحی :منطقه اوشان
بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
شرکت در مسابقات بین المللی قرآن کریم
هماهنگی جهت دیدار ممتازین قرآنی با مقام معظم رهبری در دیدار میهمانان مسابقات قرآن کریم
اردوی علمی به پارک فن آموز
حرم امام (ره) و بهشت زهرا
اردوی میان دوره حداقل  4روز (محل پیشنهادی :همدان)
اردوی اختتامیه به مشهد مقدس (حداقل  1روزه)
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ج –  )1برنامه های فرهنگی عمومی:
اقامه نماز «ظهر و عصر» و «مغرب و عشا» در مجتمع و امامزاده
برگزاری مسابقات کوتاه احکام بین نماز ظهر و عصر
برقراری میز پاسخ به مسائل شرعی در امامزاده
برگزاری مسابقات اذان بین اعضای مجتمع
برگزاری برنامه های هیئت دانش آموزی (منتظران المهدی عج اهلل فرجه) به صورت هفتگی

ج –  )2مراسمات و ویژه برنامه ها:
برنامه های زیر جهت اجرا در طول ماه مبارک و تابستان تدارک دیده شده است:
برنامه تالوت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و اجرای مسابقات روزانه با موضوعات قرآنی
برگزاری جشن نیمه رمضان همراه با اطعام و افطاری عمومی ( 29مرداد)
برگزاری دورهای مسابقات قرآن کریم بین افراد کانون فرهنگی محراب با دعوت از اساتید قرآنی
برگزاری مراسم غبار روبی در محل امامزاده اهل بن علی و سیده ملک خاتون علیهما السالم
برگزاری احیای دانش آموزی در محل کانون در شام شهادت مولی امیرالمؤمنین علیه السالم ( 22مرداد)
برگزاری احیای عمومی در محل امامزاده اهل بن علی علیه السالم
برگزاری برنامه اختتامیه برنامه های کانون فرهنگی محراب ( 6شهریور)
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ج –  )3برنامه های تربیتی و مشاوره:
جلسات مشاوره خانواده :حداقل  4جلسه در طول تابستان با دعوت از اساتید روانشناس
 برگزاری مسابقات فرهنگی ،کتابخوانی ،مسابقه احکام و  ...در این جلسات توصیه می شود.جلسات مشاوره خصوصی بین مربیان و والدین دانش آموزان

ج –  )4کالس های ویژه خواهران در ماه مبارک رمضان:
برنامهای جزئی مشابه کانون محراب برای خواهرِ اعضای مجتمع و جهت اصالح ساختار خانواده و تأثیر
هرچه بیشتر برنامهها در خانواده توصیه میشود
جهت آموزش مربیان (همسر مربیان) میتوان کالس آموزشی با حضور حجت االسالم ابطحی برگزار نمود
به طور کلی برنامههای زیر توصیه می شود:
 .1قرآن (روخوانی ،مفاهیم و تفسیر) :دو جلسه در هفته
 .2خالقیت  :یک جلسه در هفته
 .9هنر های تجسمی (کاردستی ،نقاشی ،جعبه سازی و )...
 .4اردو و ورزش

6

توضیح تفصیلی برخی برنامه ها:

کالس قرآن با عنوان صدای عشق
جهت عالقهمند شدن دانش آموزان به بحث قرآن و لذت بردن از روخوانی قرآن
آشنایی با رسم الخط قرآن ،حروف ناخوانا ،برخی از قواعد تجویدی به زبان ساده و قابل فهم
گوش دادن به ترتیل قرآن و تقلید صدا
ترغیب بچه ها به تالوت روزانه قرآن و تصحیح غلط ها پیش والدین
آشنایی با مفاهیم و معانی آیات قرآن
استفاده از لوح قرآن برای آموزش روخوانی و روان خوانی

کارگاه خالقیت و هم اندیشی
این کالس به صورت جلسه گروهی برگزار خواهد شد .جلسه گروهی عبارت است از کالسی که تمام دانش
آموزان به طور فعال در بحث شرکت جسته و مربی نیز مانند هر کدام از دانش آموزان در بحث شرکت کرده
و نظرات خود را ابراز می کند.
محتوای کالس خالقیت و هم اندیشی عبارت است از مباحث خالقیت و نیز مباحث عقاید که در قالب بحث
گروهی ارائه خواهد شد .ضمناً احکام نیز در قالب قصه و داستان و نیز به صورت عملی در همین کالس
آموزش داده خواهد شد .مواد و محتوای این کالس به صورت جزوه ،کتاب و فایل های متنی ضمیمه این
نوشتار ارائه خواهد شد.
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کالس زبان
هدف از این کالس که با حضور حجت االسالم محمد بختیاری شکل خواهد گرفت ،آموزش زبان انگلیسی
نیست ،بلکه هدف اصلی آشنایی دانش آموزان با شیوه های آموزش زبان دوم و همچنین ایجاد انگیزه و شور
و نشاط در زمینه آموزش عربی و انگلیسی است .به عبارتی برای آنست که خالء آموزش و پرورش در این
زمینه مقداری جبران شود تا در طول سال دانش آموزان با انگیزه و شیرینی حاصل از این دوره در کالس های
مربوطه شرکت کنند.

کالس رنگین کمان
عناوین اصلی این کالس که با حضور حجت االسالم ابطحی برگزار خواهد شد از این قرار است:
 .1آشنایی با هنر کار با دست (کار با قیچی و چسب)
 .2آشنایی با رنگ ها و هنر رنگ آمیزی
 .9ایجاد خالقیت ،ابتکار ،نوآوری
 .4ایجاد هماهنگی بین چشم و دست
 .1تقویت روحیه همکاری و کمک به دیگران
 .6ایجاد نشاط و شادابی و تلطیف روحیه
 .2احساس رضایت مندی پس از پایان کار هنری
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کارگاه دست های من
هدف از این کارگاه  2چیز است:
 .1آشنا شدن با ابزار و جرأت پیدا کردن در انجام کار های فنی
 .2رشد شخصیت با انجام کارهایی که معموال بزرگترها انجام می دهند
فعالیت های اصلی این کارگاه عبارتست از:
 .1آشنایی با ابزار
 .2کار با ابزار
 .9آموزش نجاری
 .4آموزش فعالیت های فنی کاربردی

کالس کتاب خوانی
شاید گزاف نباشد که بگوییم بیشترین سفارش مقام معظم رهبری در باب مسائل فرهنگی به کتاب و کتاب
خوانی بر می گردد .تا جایی که حتی رهبری اسامی رمانهای خارجی را نیز در جمع های خصوصی و عمومی
ذکر کرده و مردم را تشویق به خواندن این کتاب ها می نمایند.
در این کالس با استفاده از روشهای مسابقه مانند رقابت برای خواندن صحیح متن قصه ،خالصه نویسی
داستان و بیان آنچه که هر کدام از دانش آموزان از کالس ها متوجه شده اند .ارائه کنفرانس از یک کتاب
داستان که آن را مطالعه کرده اند .کار در خانه ،اهدای جایزه و ...بر آنیم تا انس دانش آموزان را تا حد توان
نسبت به کتاب و مطالعه افزایش دهیم.
موضوعات:
سیره ،اخالق و رفتار شهدا ،داستان هایی در مورد برخی چهره های اسالمی مانند شهید مطهری ،ابوعلی سینا،
فداییان اسالم ،میرزا کوچک خان ،و مفاخر علمی ادبی دیگر که به مربیان ارائه خواهد شد .همچنین خاطرات
و داستان های تربیتی از زندگی حضرت امام قدس سره و مقام معظم رهبری مدظله العالی.
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کالس یک مرد ،یک اندیشه
دانش آموزان در حال ورود به اجتماع و ایجاد زمینه های ارتباطی با دیگران هستند .ندانستن شیوه ی ارتباط
سالم ،باعث بروز مشکالت عدیده ای برای فرد می شود .لذا در این کالس ،دانش آموزان می آموزند که از
همین سنین نوجوانی رابطه های مطمئن و پایدار را امتحان کنند و با مالک ها و معیارهای درست به انتخاب
صحیح و درست دست بزنند.

کالس رایانه
یک دوره کارگاهی  -عملی برای آموزش مبانی کامپیوتر با استفاده از کیت آموزشی تهیه شده و همچنین
آموزش یک دوره نرم افزار  Wordو تایپ البته به صورت کامالً عملیاتی .به این معنی که یک متن ساده از
زندگی شهدا به دانش آموزان داده می شود و در پایان دوره آن متن یک صفحه ای با ترکیبی از عکس و
صفحه بندی باید توسط دانش آموزان به عنوان پروژه نهایی تحویل شود.
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