
  

 بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 تی بهاهن ای ربای  آموزش سالم رد خانواده و اجتماع رب اساس قرآن و روا  ؛طرح کروان 

 اهل بیت مدرهس و   اجتماعیعلوم طرحی از مدرهس  با محوریت سوره مبارکه جمعه

 

انسان موجودی اجتماعی است و ناچار است مناسبت هایی اجتماعی داشته باشد. شرایط جوامع این انسان اجتماعی را به سمتی سوق 

ها، وجود اضافات در زندگی انسان فرضجمله این پیشهایی بوده است. از فرضداده است که زندگی و تعامالتش همواره دارای پیش

است که تا به امروز، انسان این اضافات را از ملزومات زندگی خود میدانست. تصورات غلطی که مانع بروز خالقیت و مدیریت امکانات 

 فردی و اجتماعی میشد.

زندگی  یای جدید کرد؛ تجربهجتماعی را میهمان تجربهگیر زندگی انسان شده است، این موجود ابا پیدایش ویروس کرونا که گریبان

 های به ظاهر الزم و دست و پا گیر.فرضبدون اضافات و پیش

فرض ها، انسان را به سمت ماشینی از پیش برنامه ریزی شده، آموزش نیز از جمله اموری است که تا به امروز با همین تصورات و پیش

 تر را بدون استفاده حمل میکرد.کرد و این بار هر روز سنگینخواستند را بار خود میمیبرد که فقط آنچه برنامه ریزان می

ولی شرایط امروز بشر، شگل دیگری به خود گرفته و به اجبار، اضافات را هرس کرده است. از این رو بر آن شدیم تا در شرایط فعلی 

م زده، با محوریت سوره مبارکه جمعه و با بهره گیری از معارف حقیقی که ویروسی به مراتب کوچک تر از حد تصور، قاعده بازی را بره

 و آسیب شناسی که سور مسبحات میدهند، گامی به سوی آموزش درست برداریم.
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 تی بهاهن ای ربای  آموزش سالم رد خانواده و اجتماع رب اساس قرآن و روا  ؛طرح کروان  عنوان طرح

 ضرورت طرح 
توانمندی افراد  های جدی نظام آموزشی فعلی، نظامی است کهجمعه یکی از آسیببر اساس سوره مبارکه 

نه اختیاری در پذیرش و عدم شناخته نمیشود. افراد در این نظام آموزشی  دو استعدادهای افرا شدهشکوفا ن

ه دوش ب صرفأ آنچه بر او حمل میکنند رابلکه . د و نه توان تصمیم گیری و مدیریت امکانات خودنپذیرش دار

 د.کشمی

حال که وجود ویروس کرونا به اجبار بساط این مدل آموزش را برچیده است، زمان مغتنم است. پس باید 

ار سد کنیم. تا در سایهنتوانم صحیحو معلمان و مربیان را در راستای آموزش  -با محوریت مادر خانواده-خانواده 

   ا شوند.ها و استعدادها شکوفتوانمندیاین چنین آموزشی، 

ف طرح  اهدا
 توانمند سازی مادران و مربیان 

 مخاطب/ مخاطبان
 و مربیانمادران  

 نحوه اجراء 

 

 مجازی 

 کارگاه به شرح ذیل خواهد بود: 6به صورت 

 جلسه اول: خانواده سالم در محضر سوره مبارکه جمعه

 نحوه ارتباط موثر در خانواده جهت سالم سازی تربیتجلسه دوم: 

 سوم: کودک نوپای من، بایدها و نبایدها در تربیت سالمجلسه 

 جلسه چهارم: چگونه کودک سالم داشته باشم؟

 جلسه پنجم: نو + جوانی؛ اولوالفضل هایی در جامعه

 های جامعه در نظام تربیت بر اساس سور مسبحاتبررسی آسیبجلسه ششم: 

 مجری طرح
 خانم مریم کوچک زادهارائه دهنده: 

 علمی: خانم سمیه افشارپشتیبان 

 پشتیبان فنی جلسه : خانم مرضیه علیخانی

 ربگزاری زمان 
 صبح 9تا  7ساعت  –روز  6ماه محرم به مدت  دوممصادف با روز  99ماه  شهریور 1از 

 نحوه شرکت رد دوره
 از طریق لینک ثبت نام

 زمان و محل تبلیغ
 مدارسازطریق کانال مجمع  99مرداد ماه  27روز دوشنبه 

 جامعه توحیدی –زندگی توحیدی 

 کانال روانشناسی

 


