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توســعه و گســترش موسســه جوانــان آســتان قــدس رضوی طی دو ســال گذشــته
یکــی از چشــم اندازهایــی بــود کــه از همــان ابتــدای حضــور حجــت االســام
والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی؛ تولیــت آســتان قــدس رضــوی در راســتای
اجــرای مفــاد حکــم مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی مبنی بــر بهره گیــری از
ظرفیــت فرهنگــی عظیــم آســتان قــدس و اثرگــذاری در فضــای عمومــی کشــور و
جهــان اســام ترســیم شــد.
در همیــن راســتا یکــی از ماموریــت هــای موسســه جوانــان آســتان قــدس رضوی
بــا عنایــت بــه ســابقه مطلــوب تعامــل مســتقیم بــا مخاطبیــن از اقشــار مختلــف،
حضــور اثرگــذار در میــان نوجوانــان و جوانــان بــا اجــرای ماموریت هــای فرهنگی و
تربیتــی ذیــل سیاســت هــای کالن آســتان قــدس تعریف شــد.
تــورق کارنامــه ایــن مجموعــه طی دو ســال گذشــته حاکــی از گســترش و تعمیق
اقدامــات فرهنگــی ،معرفتــی و تربیتــی اســت بــه طــوری کــه می تــوان راه انــدازی
اردوگاه هــای فرهنگــی تربیتــی امــام رضــا علیــه الســام در شــهرهای مختلــف
کشور،گســترش کمــی وکیفــی طــرح زیرســایه خورشــید ،راه انــدازی ســاختمان
جدیــد موسســه و برگــزاری دوره هــای مختلف معرفتــی همچون اردوهــای «هفت
روز در بهشــت» را بــه عنــوان برخــی از ثمــرات و بــرکات ارزشــمند اقدامــات ایــن
مجموعه دانســت.
تمرکــز بــر اقدامــات ایــن مجموعــه فرهنگــی و تنــوع فعالیــت هــای آن کــه بــا
افزایــش تــوان اجرایــی مجموعــه همــراه بــود ســبب شــد تــا رســالت غنــی ســازی
اوقــات فراغــت نوجوانــان کارکنــان آســتان قــدس رضــوی در کنــار ســایر فعالیــت
هــای ایــن مجموعــه بــه موسســه جوانــان آســتان قــدس رضــوی محــول شــود.
تقبــل ایــن رســالت فرهنگــی کــه از تابســتان  96آغــاز شــد ،رشــد و شــکوفایی
فرزنــدان بدنــه اصلــی آســتان قــدس رضــوی در حــوزه هــای مختلــف را بــه همراه
داشــت کــه در بســتر موقوفــات حضــرت رضــا علیــه الســام و فضایــی امــن و
معنــوی زمینــه بــروز اســتعدادها و خالقیــت هــا را پدیــد آورد.
تــاش خدمــت گــزاران فرهنگــی ایــن مجموعــه در تابســتان  97نیــز ادامــه یافت
بــه ایــن امیــد کــه بــا عنایــت حــق تعالــی بتــوان گامــی اساســی در راســتای
پــرورش فرزنــدان خانــواده بــزرگ آســتان قــدس رضــوی در رشــته هــای مختلــف
همــراه بــا توســعه فرهنــگ نــاب رضــوی برداشــت.

طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت فرزنــدان کارکنــان آســتان قــدس رضــوی یکــی از مهمتریــن
برنامههــای معاونــت اداری و پشــتیبانی آســتان قــدس رضــوی بــرای خانوادههــای محتــرم
کارکنــان اســت کــه در دو ســال اخیــر ،توســط موسســه جوانــان برگــزار شــده اســت .ایــن طــرح
کــه از  13تیرمــاه آغــاز شــده بــود بــه مــدت  8هفتــه میزبــان نــوگالن خــاق و بــا اســتعداد
کارکنــان آســتان قــدس رضــوی بــود.
ایــن دوره هــا در میــان خانــواده بــزرگ رضــوی و بــا تاکیــد بــر کســب توانمنــدی هــای هنــری،
علمــی ،فنــی و فرهنگــی ،بهبــود وضعیــت تحصیلــی ،ارتقــاء رفتارهــای فــردی و اجتماعــی،
آمــوزش مهارتهــای کاربــردی بــا محوریــت تربیــت اســامی برگــزار شــد.
مخاطبــان ایــن طــرح غنــی ســازی در ســه رده ســنی جوانــه شــامل گــروه ســنی  7تا  10ســال ،
امیــد  10تــا  12ســال و رده ســنی متوســطه شــامل گــروه ســنی  12تــا  18ســال اعــم از دختران
و پســران بودنــد .در ایــن فرصــت برابــر کــه همــه ســاله بــرای تمامــی کارکنــان مجموعــه هــای
مختلــف آســتان قــدس رضــوی ایجــاد مــی شــود ضمــن مهــارت آمــوزی مخاطبــان در زمینــه
هــای مختلــف فرهنگــی ،آموزشــی ،هنــری ،فنــی ،ورزشــی ،مهارتــی و تفریحــی ،ارتبــاط و تعامل
مســتمری نیــز بــا والدیــن فرزندان بــه منظــور توانمندســازی و هماهنگی بــا ایشــان در موضوعات
تربیتــی انجــام می شــود.
کــه در همیــن راســتا  5همایــش آموزشــی ویــژه والدیــن فرزنــدان شــرکت کننــده در طــرح بــا

عناویــن تاثیــر رســانه در تربیــت فرزنــدان ،نقــش تغذیــه در تربیــت نوجــوان ،مهــارت هــای فرزند
پــروری ،ارتبــاط موثــر بــا نوجــوان و مدیریــت هیجــان و احساســات برگــزار شــد .ایــن همایــش ها
بــا موضوعــات کاربــردی در حــوزه تربیــت و بــا حضــور اســاتید برجســته برگــزار شــد و عــاوه بــر
ایجــاد فرصتــی بــرای پرســش و پاســخ ،مربیــان و مشــاورین تربیتــی طــرح توانســتند در تعامل با
والدیــن مســائل ناظــر بــه فرزنــدان را منعکــس نمایند.
دختــران متوســطه در ایــن طــرح توانســتند بــا انتخــاب خــود از میــان  23عنــوان کارگاه و کالس
آموزشــی ویــژه دختــران اســتعداد هــای خــود را شــکوفا نمایند و پســران نیــز از میــان  23انتخاب
متنــوع بــه اســتقبال ایــن دوره هــا رفتند.
بســته آموزشــی مقطــع جوانــه هــا و امیــد نیــز بــا کارگاه خالقیــت  ،کارگاه آمــوزش
نمــاز و احــکام  ،آمــوزش نقاشــی ،خــط تحریــری ،ســفال گــری ،کتابخوانی(قصــه گویــی)،
ســرود و تئاتــر ،آشــنایی بــا رایانــه ،آمــوزش روخوانــی و روانخوانــی قــرآن کریــم ،بــازی و
ســرگرمیهای هدفمنــد ،اردو و ...همــراه بــود.
فعالیــت هــای فــوق برنامــه چــون بازدیــد از کارخانــه نــان قــدس رضــوی ،اردو در اردوگاه امــام
رضــا علیــه الســام ،پــارک ســاحلی آفتــاب ،تشــرف بــه حــرم مطهــر و شــهربازی از دیگــر
برنامــه هــای اجــرا شــده در راســتای غنــی ســازی اوقــات فراغــت تابســتان 97بــود کــه بــا
استقبال مخاطبان مواجه شد.

اردو ها و فوق برنامه ها
از جملــه مســائلی کــه در برگــزاری طــرح اوقــات فراغــت فرزنــدان کارکنــان
آســتان قــدس رضــوی بــه صــورت ویــژهای مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت،
مباحــث تفریحــی دانــش آمــوزان و شــرکت کننــدگان بــوده اســت .فــوق
برنامــه هــای تفریحــی و آموزشــی ایــن طــرح بــهصــورت دورهای و در
روزهــای پایانــی هفتــه برگــزار شــد.
از جملــه ایــن برنامــه هــا میتــوان بــه تشــرف دســته جمعــی بــه حــرم
مطهــر رضــوی و بهرهمنــدی از مهمانســرای حضــرت رضــا علیهالســام،
اردوهــای یــک روزه و دو روزه در اردوگاه فرهنگیتربیتــی امــام رضــا
علیهالســام همــراه بــا مــواردی همچــون کالس نجــوم ،مســابقه آشــپزی،
پینــت بــال ،صخــره نــوردی ،فوتبــال دســتی و  ،...بازدیــد از مراکــز تولیــدی
و کارخانجــات آســتان قــدس رضــوی ،اســتخر و مجتمــع آبــی ،بازدیــد از مــوزه
علــوم و تاریــخ طبیعی خراســان  ،شــهربازی سرپوشــیده  ،شــهربازی معارفــی ،موزه
هــای آســتان قــدس رضــوی ،تحریریــه روزنامــه قــدس ،پایــگاه آداب زیــارت حــرم
مطهــر اشــاره کــرد.

اوقات فراغتی
مهارتمحور
برای 600
دانش آموز

هنرهایکاربردی
گزارشــی از طــرح غنــی ســازی اوقــات
فراغــت فرزنــدان
کارکنان آستان قدس رضوی
مــوج گرمــا همه ســاله بــا فــارغ شــدن نوجوانان
از نــه مــاه تحصیــل علــم و دانــش همــراه اســت،
گرمایــی پرحــرارت تــوام بــا اشــتیاق که نــه تنها
نوجوانــان را خانــه نشــین نمــی کنــد بلکــه آن
هــا را روانــه میــدان پــرورش اســتعدادها یشــان
می کند.
در ایــن میــان نهادهــای مختلفــی در تــاش انــد
تــا بــا فراهــم نمــودن بســتر آمــوزش ،تفریــح و
خالقیــت اوقــات فراغــت نوجوانــان را بــا غنــای
بیشــتری همــراه ســازند .آســتان قــدس رضــوی
یکــی از همیــن نهادهایــی اســت کــه همه ســاله
در چارچوبــی خــاص آمــوزش هایــی را بــرای این
قشــر در نظــر مــی گیــرد.

کالسهای مهارت محور
موسســه جوانــان آســتان قــدس رضــوی تابســتان امســال بــرای دومیــن
ســال متوالــی متولــی برگــزاری دوره هــای فراغــت مختــص فرزنــدان
کارکنــان آســتان قــدس رضــوی بــود و در راســتای غنــی ســای اوقــات
فراغــت نوجوانــان تــاش نمــود تــا اســتعدادهای این ظرفیــت ویــژه را در
زیــر ســایه امام هشــتم شــکوفا نمایــد و طرحــی را به قالــب اجــرا درآورد
کــه میتــوان آن را از حیــث کمــی و کیفــی ،الگویــی کامــل و متفــاوت
بــرای طــرح هــای اوقــات فراغــت دانســت.
کالسهــای ایــن دوره از برنامههــا بــا تأکیــد بــر کســب توانمندیهــای
هنــری ،علمــی ،فنــی و فرهنگــی ،بهبــود وضعیــت تحصیلــی ،ارتقــای
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی ،آمــوزش مهارتهــای کاربــردی بــا
محوریــت تربیــت اســامی برگــزار شــد .از نقــاط تمایــز ایــن دوره بــا
دورههــای گذشــته میتــوان بــه رشــد دو برابــری ثبتنــام کننــدگان
اشــاره کــرد ،همچنیــن  45درصد شــرکت کننــدگان بــرای اولین بــار در
ایــن طــرح شــرکت کردنــد.

نمــد دوزی
یکــی از هنرهای
آمــــوزشی ویــژه
طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغت
دخــــــتران در
کارکنــان آســتان قــدس رضــوی بــود کــه بــا اســتقبال دختــران
 12تــا  18ســال روبــرو شــد .الهــه یکــی از مخاطبیــن ایــن کالس
اســت کــه از هنــرش کــه کیفــی بــزرگ و دســتی اســت در ســال
تحصیلــی جدیــد اســتفاده خواهــد کــرد .مربــی ایــن کالس کــه
از ارائــه ایــن هنــر در بــازار کســب در آمــد مــی کنــد مــی گویــد:
مــی توانــد از عالقــه منــدان کســب درآمــد از ایــن محــل کــه در
ایــن دوره آمــوزش دیــده انــد ،اســتفاده نمایــد.
ویتــرای ،هنــر رنــگ آمیــزی بــر روی شیشــه چــوب و کاغــذ
اســت کــه دختــران نوجــوان بســیاری را جــذب خــود کــرده
اســت مربــی ایــن دوره معتقــد اســت بــرای یادگیــری ایــن هنــر
نیــازی بــه ماهــر بــودن در هنرنقاشــی نیســت وهمچنیــن بــرای
ایــن هنــر هزینــه زیــادی الزم نیســت هــر چنــد کــه در اولیــن
فــروش کل هزینــه آن بــر مــی گــردد.
خیاطــی از دیگــر آمــوزش هــای ایــن دوره اســت کــه ماحصــل آن
دوخــت و دوز انــواع دامــن بــرای دختــران شــرکت کننــده در آن

اســت .زهــرای  12ســاله یکــی از مخاطبــان ایــن دوره اســت کــه
توانســته بعــد از  4جلســه بــرای خــود یــک دامــن بــدوزد او مــی
گویــد :بــرای خیاطــی بایــد بــه ســاح صبــر و حوصلــه و دقــت
مســلح باشــیم.
رایانــه ایــن روزهــا حکــم الفبــای ورود بــه عصــر ارتباطــات را
دارد و آشــنایی بــا آن از ضروریــات جامعــه امــروز اســت و تعــداد
زیــادی از مخاطبــان فراغــت خــود را در ایــن کالس هــا ســپری
مــی کننــد.
رباتیــک از خالقیــت هــای عصــر جدیــد اســت کــه غالبــا
فکــر مــی کننــد بــرای حضــور در آن بایــد نخبــه باشــی
در حالــی کــه بســیاری از شــرکت کننــدگان در ایــن دوره
دانــش آمــوزان پرتــاش و یــا عالقــه منــدان بــه وســایل
الکترونیکــی انــد .آرمــان مخاطــب  13ســاله ایــن کالس
مــی گویــد :بــرای ســومین ســال اســت کــه در ایــن کالس
ثبــت نــام مــی کنــد و مــی خواهــد ربــات آب پــاش یــا
آتــش نشــان بســازد.
معــرق ،روزنامــه نــگاری ،مهــارت مطالعــه و ...از دیگــر
دوره هــای آموزشــی و پــر مخاطــب طــرح اوقــات فراغــت
فرزنــدان کارکنــان آســتان قــدس رضــوی در تابســتان
 97بــود کــه ســاعات و ایــام پــر ثمــر و لــذت بخشــی را
بــرای نوجوانــان بــه همــراه داشــت ،لحظاتــی نــاب در ســایه
امــام مهربانــی هــا و فرصتــی بــرای تامــل و تفکــر در کنــار
آمــوزش ،تفریــح و خالقیــت.
یکــی از راهبردهــای ایــن دوره ،رســیدن بــه یــک محصــول
نهایــی در هــر کالس بــود کــه بهتریــن آنهــا در مراســم
اختتامیــه بــرای اولیــاء بــه نمایــش درخواهــد آمــد.
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مقطع متوسطه دختران
فن بیان و قصه گویی
نویسندگی خالق
خط نستعلیق -خط تحریری
شیرینی پزی و دسر

خیاطی
ویترای-معرق چوب
ورزش و حرکات اصالحی
دست سازه های نمدی

مقطع متوسطه پسران
فتوشاپ
تزئینات داخلی منزل
مهارت های تحصیلی
مهارت های اجتماعی

مهارت کار با رایانه
مهارت های فنی
کمک های اولیه
مستندسازی با موبایل
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کالس های
آموزشی

مقطع جــوانـه
کارگاه خالقیت
آموزش نقاشی
کتابخوانی(قصه گویی)
گروه سرود

آموزش روخوانی قرآن کریم
روانخوانی قرآن کریم
بازی و سرگرمیهای هدفمند

مقطع امید
چهره به چهره
( کارگاه آموزش نماز و احکام)
خط تحریری
گروه سرود

آمــوزش روخوانــی و روانخوانــی
قــرآن کریــم
کارگاه خالقیت
ورزش

آشپزی و سفره آرایی
طراحی با مداد
نقاشی رنگ روغن
مهارت کار با رایانه
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والدیــن دغدغــه منــد رضــوی همــواره
بــه دنبــال کیفیــت برنامــه هــای
تربیتــی هســتند و بــا اطمینــان خاطــر
دوره هــای فراغتــی موسســه جوانــان را
بــر مــی گزیننــد چــرا کــه بــا دغدغــه
منــدی خادمــان فرهنگــی و تربیتــی
ایــن مجموعــه آشــنا و از ســازندگی و
راهگشــایی پیشــنهادات خــود آگاه انــد.

عم

وم
ی
و
ا
ل
دین

 .1همه چیز در حد انتظار بود ولی اگر می شود
کالس های آموزشی و غیره در طبقه منفی یک
ورزشگاه امام رضا برگزار بشود خوب است.
 .2تمام برنامه ها عالی بود هیچ نقاط منفی موجود
نمیباشد.

رضایت کلی از برنامه های
اوقات فراغت آستان قدس رضوی

 .3در مقطع جوانه ،آموزش ها را متنوع کنید.
 .4کالس های مشاوره ای برای پدران و مادران
برگزارکنید.
 .5لطفا کارت امیتاز بیشتری به مربی ها بدهید تا
آنها هم بتوانند به بچه ها کارت بیشتری بدهند.
 .6کالس های زبان و ریاضی را جزء برنامه کالس
هاقراردهید.
 .7بسیار خوب است در سال های آینده کالس هارا
ادامه دهید.
 .8نظرسنجی از خانواده ها قبل از شروع برنامه
های اوقات فراغت  ،انجام بشود.

میـزان رضایــت کلــی در مقایســه
برنامههــای اوقــات فراغت آســتان
قــدس رضوی با مؤسســات مشــابه

ارتباط با والدین

در طــرح اوقــات فراغــت فرزنــدان کارکنــان آســتان قــدس رضــوی 5 ،همایــش ویــژه والدیــن به
صــورت رایــگان در موضوعــات تاثیــر رســانه در تربیــت فرزنــدان ،نقش طــب و تغذیــه در تربیت
نوجــوان ،مهــارت هــای فرزنــد پــروری ،ارتبــاط موثــر بــا نوجــوان و همچنیــن مدیریــت هیجان
و احساســات با ســخنرانی اســاتیدی نظیر اســتاد کشــمیری ،استاد انوشــیروانی و اســتاد اصغری
نــکاح برگزار شــد.
در ایــن برنامههــا عــاوه بــر ســخنرانی ،اجــرای ســرود ،مداحــی ،قرعــه کشــی و اهــدای جوایــز
نیــز در دســتور کار بــود .در ایــن برنامههــا عــاوه بــر اینکــه فرصتــی بــرای پرســش و پاســخ
فراهــم والدیــن فراهــم شــده بــود ،بــا حضــور مربیــان و مشــاورین تربیتــی طــرح ،تعامــل بــا
والدیــن و مســائل ناظــر بــه فرزنــدان نیــز پیگیــری شــد.
ارتبــاط مســتمر بــا والدیــن از دیگــر پیوســت هــای تربیتــی و از امتیــازات ایــن طــرح بــود و
حضــور مشــاوران در میــان مخاطبــان و انجــام مشــاوره هــای فــردی و گروهــی و در صــورت نیاز
معرفــی بــه مراکــز روانشناســی از دیگــر اقدامــات ایــن دوره غنی ســازی اوقــات فراغت به شــمار
میرفــت .در ایــن راســتا ،نظرســنجی هفتگــی بــه صــورت تلفنــی و پیامکــی از والدین بــه انجام
رســید .یکــی از ویــژه برنامههایــی کــه در ایــن دوره بــرای والدیــن در نظــر گرفتــه شــد ،مســابقه
کتابخوانــی بــود کــه کتــاب ســبک زندگی توحیــدی از نــگاه امــام رضــا علیهالســام ،از تولیدات
موسســه جوانــان آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان منبــع مســابقه بــه والدیــن معرفــی شــد .از
دیگــر برنامههــای ویــژه والدیــن در ایــن دوره نیــز میتــوان بــه تماشــای خانوادگــی فیلــم تنگــه
ابوقریــب اشــاره کــرد کــه بســیار مــورد توجــه ایشــان قــرار گرفت.

 .9کارگاه طنز نویسی برگزار کنید.
 .10بازدید از شرکت ها و بیمارستان ها ،دادگاه ها
و دادسراها را با توجه به رشته تحصیلی مخاطبان در
برنامه قرار دهید.

کالس های حرفه ای

تربیــت و پــرورش حرفــه ای مخاطبــان در دوره هــای آموزشــی یکــی از رئوس مهــم برگزاری
طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت در تابســتان  97بــود کــه در ایــن راســتا نــه تنهــا از کادر
و مربیــان حرفــه ای از مراکــز تخصصــی اســتفاده شــد بلکــه جوانــه هــا و نوجوانــان شــرکت
کننــده موظــف بــه رفتــار حرفــه ای تــر چــون حضــور منظــم و بــه موقــع در کالس هــا
شــدند تــا ضمــن بهــره منــدی از آمــوزش هــای منظــم بتوانند ماحصــل فعالیــت خــود را در
نمایشــگاهی بــا عنــوان دســتاوردهای طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت فرزنــدان کارکنــان
آســتان قــدس رضــوی در پایــان دوره بــه نمایــش بگذارنــد .الزم بــه ذکــر اســت ،همــراه بــا
برگــزاری اختتامیــه ،نمایشــگاهی از دســتاوردهای مخاطبــان نیــز برگــزار خواهــد شــد.

لزوم توجه به آموزش
معــاون اداری و پشــتیبانی آســتان قــدس رضــوی در راســتای
فعالیــت هــای آموزشــی و تربیــت افــراد توانمنــد بــر اهمیــت امر
آمــوزش و نقــش ســازنده امور آموزشــی در آســتان قــدس تاکید
کــرد .احســان ارکانــی گفــت :جایــگاه آمــوزش کــه بــه ارتقــاء
بینــش و دانــش افزایــی و در نهایــت بــه بهــره وری از ظرفیــت ها
و قابلیــت هــا منتــج مــی گــردد ،امــروز بــر کســی پوشــیده نیســت.
وی افــزود :تــاش دســت انــدرکاران حــوزه آمــوزش نیــز بایــد در ایــن امــر مــورد توجــه ویــژه
قــرار گیــرد .احســان ارکانــی بــه ضــرورت شــیوه هــای نویــن آمــوزش تاکیــد کــرد و گفــت:
خوشــبختانه آمــوزش در آســتان قــدس رضــوی اکنــون بــه عنــوان یــک نشــان مطرح اســت
و ایــن موضــوع وظیفــه بهــره گیــری از آخریــن تکنولــوژی هــای آموزشــی را باتوجــه بــه
تاکیــدات تولیــت معــزز بــه امــر آمــوزش مضاعــف مــی ســازد

مجموعه های مشارکت کننده از آستان قدس رضوی
معاونت اداری و پشتیبانی آستان قدس رضوی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی
معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
معاونت محترم ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی
مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
اداره تدارکات،خدمات و نقلیه آستان قدس رضوی
بنیادفرهنگیرضوی
مدارس امام رضا علیه السالم(واحد های  5 ، 2و )6
سازمان موزه ها ،کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی
موسسه هنری قدس
کارخانه نان قدس رضوی

مجموعه های تخصصی همکار
دانشگاهفرهنگیان
حوزه هنری خراسان رضوی
موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان
موسسه کتاب پردازان
مجموعهپارکساحلیآفتاب
شهربازی سرپوشیده سرزمین بازی ها
مدرسه مهارت آموزی آوین
مدرسه کسب و کار فردوسی
موسسهفرهنگیشهیدروحی
جنــاب آقــای دکتــر انوشــیروانی؛ اســتادیار دانشــکده طب ســنتی
و مکمــل دانشــگاه علوم پزشــکی
جناب آقای دکتر اصغری نکاح؛ استادیار دانشگاه فردوسی

 .11کالسهای چرتکه و زبان برگزار کنید.
 .12برنامه ها به عصر موکول شود.
 .13باتشکر از مربیان عزیز و زحمتکش ،لطفا اردو
بیشترببرید.
 .14از زحمات همه دست اندرکاران کالسهای اوقات
فراغت از پایین ترین سطح تا باالترین سطح کمال
تشکر را دارم.
 .15درصورتی که کالسهای ورزشی باسرویس
رفت و برگشت انجام شود ،بهتر است.
 .16برای مادران هم کالس هنری بگذارید تا آنها
هم شرکت کنند.
 .17حداقل یکی از اردو ها را خانوادگی یا به اتفاق
مادران در نظر بگیرید.
 .18برنامه های مشاوره های تحصیلی و
آموزش های زندگی برگزار کنید.
 .19اردوها خیلی خوب بود و باعث انگیزه بیشتر
بچه ها جهت شرکت در کالس ها می شد.
 .20کالس های کمک درسی هم برگزار کنید.

طرحی با پیوست تربیتی
برگــزاری طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت در موسســه جوانــان
آســتان قــدس رضــوی بــا تغییــر رویکردهایــی همــراه بــود و
کالس هایــی کــه در ســال هــای پیــش صرفا بــه صــورت مهارتی
برگــزار مــی شــد بــا گســترش کمــی مخاطبــان و بهره منــدی از
کادری تربیتــی بــه صــورت حرفـهای تــر برگــزار شــد.
در همیــن راســتا افزایــش کمــی و کیفــی طــرح در دســتور کار
قــرار گرفــت و برهمین اســاس در ســال جــاری ،مخاطبــان طرح،
از  380نفــر در ســال  96بــه  600مخاطــب در ســال  97افزایــش
یافــت .کالس هــا بــا حضــور اســاتید از مجموعههــای تخصصــی
هــر حــوزه بــه صــورت حرفــه ای تــر نســبت بــه گذشــته برگــزار
شــد .تعــداد مجموعههــای مشــارکت کننــده در طــرح نیــز
بــه  25مــورد افزایــش پیــدا کــرد .از ویژگــی هــای مهــم ایــن
دوره مــی تــوان بــه پیوســت تربیتــی طــرح اشــاره نمــود کــه
بــا بهــره منــدی از کادری مجرب شــامل  9نفــر از مربیان تربیتی،
مخاطبــان را در برنامــه هــای طــرح همراهــی می کردند .امســال
بــرای اولیــن بــار پیوســت تربیتــی در ایــن دوره طراحــی شــد،
ایــن پیوســت بــه معنــی اســتقرار کادر مربیــان بــا موضوعــات
تربیتــی و ارتبــاط بــا بچههــا ،برگــزاری هیاتهــای مناســبتی،
مســابقات کتابخوانــی ،برگــزاری آمــوزش و همایشهــای
والدیــن ،ارائــه مشــاورههای تربیتــی و خانوادگــی ،جوایــز و بانــک
امتیازدهــی ،برگــزاری کارگاههــای معرفتــی بــه صــورت جداگانــه
بــرای دانشآمــوزان دبســتانی و دبیرســتانی بــا موضوعــات تربیت
فرهنگــی در طــول دوره بــوده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ،نظــام امتیــاز دهــی طــرح یکــی از مشــوق
هــای پیــش بینــی شــده بــرای مخاطبــان ایــن دوره هــا بــود بــه
طــوری کــه بــرای هــر فعالیــت نســبت بــه اهمیــت آن امتیــازی
تعلــق مــی گرفــت ماننــد کتابخوانــی ،نظــم ،حضــور والدیــن در
همایــش هــا و ...امتیــازات در قالــب کارت هایــی بــه مخاطبــان
ارائــه کــه پــس از بررســی نهایــی ســطح بنــدی و جوایــزی بــه
نفــرات برتــر اهــدا خواهــد شــد.

