
 



تـاحـاال بـه شهـر فکر کرده اید، اینکه چـطور بـه وجـود آمـده و االن چـه چیزهـایی را در دل خـود دارد؟ هـر شهـری تشکیل می شـود از 

یک عـالـمه چیز که مـا بـا یکپارچـه دیدن آن هـا بی تـفاوت از کنارشـان می گـذریم، از آدم هـا و اتـفاقـات مختلفی که در شهـر رخ 

می دهـد تـا بسـترهـا یا اشیایی که بـه هـر شهـر هـویت می دهـند. تـا حـاال بـه این فکر کرده اید که چـه چیز در شهـر بیش از هـمه 

تـوجـه شـما را بـه خـود جـلب می کند؟ رابـطه آدم هـا بـا یکدیگر، حـرکت مـاشین هـا در اتـوبـان هـا، آسـمان پـر دود زمسـتانی شهـر، 

درخـت هـای بـلند و سـبز پـارک هـا، پـرنـده هـایی که هـر روز صـبح صـدایشان تـمام شهـر را بـرمی دارد یا حتی حـرکت تـند گـربـه هـا از 

خیابـان؟ دربـاره کودک خـود چـه فکر می کنید؟ بـه نـظر شـما او چـگونـه شهـری را دوسـت دارد و چـه چیزی در شهـر او را بـه هیجان 

می آورد؟ در شهـر دوسـتداشـتنی مـن از دل بـازی هـا، داسـتان هـا و گـفتگو هـا پـروژه هـایی از دل شهـر در می آوریم و در کنار 

کودکان همراه خلق شهردوستداشتنی شان هستیم، شهری که خود کودکان دوست دارند، شهری زیباتر، شادتر و کودکانه تر. 

نـحوه اجـرای دوره 

این بـرنـامـه در قـالـب پـروژه هـای شخصی مـتناسـب بـا عـالقـه کودکان بـا مـحوریت شهـر دوسـتداشـتنی کودکان بـرگـزار خـواهـد شـد، 

بدین ترتیب در طول ۴ هفته کودکان به تدریج پروژه خود را با انواع دست سازه ها و یا فعالیت های دیگر تکمیل می کنند. 

بـرنـامـه دوره در روز هـایی که انـتخاب کرده اید. در قـالـب ۳ تـماس روزانـه در زمـان هـای تعیین شـده بـا کودک اجـرا می شـود. (این 

تماس ها به صورت تک نفره یا گروهی خواهد بود. )  

گـفتگوی صـبحگاهی: این تـماس شـروع کننده روز کودکان اسـت و در بـازه زمـانی ۹ تـا ۱۳:۳۰ بـرقـرار می شـود. طـول مـدت این •

تماس ۱۰ تا ۲۰ دقیقه خواهد بود. 

گـفتگوی عـصرگـاهی: این تـماس در بـازه زمـانی ۱۴ تـا ۱۸ عـصر بـرقـرار می شـود، و انگیزانـنده کودکان بـرای پیش بـرد پـروژه و •

آمادگی برای بازی با همساالن است. طول مدت این تماس ۱۰ تا ۲۰ دقیقه خواهد بود. 

بـازی گـروهی (تـماس ۳ تـا ۶ نـفره): این تـماس در بـازه زمـانی ۱۸ تـا ۱۹:۳۰ بـه مـنظور انگیزه بخشی بیشتر بـه کودکان بـا قـرار •

گـرفـتن در جـمع هـمساالن بـرقـرار می شـود در این تـماس کودکان بـا بـازی هـای گـروهی مـهارت هـای جـمعی خـود را افـزایش می 

دهـند. همچنین هـر کودک می تـوانـد دسـتاورد هـای پـروژه شخصی خـود را در گـروه بـه اشـتراک بـگذارد. طـول مـدت این تـماس 

۲۰ تا ۳۰ دقیقه خواهد بود.  

تماس حمایتی والدین: در طول دوره با دریافت بازخورد هایی والدین این تماس ها در صورت نیاز برقرار خواهد شد. •

 توجه کنید که بعد از ثبت نام زمان برقراری تماس با کودک شما ثابت خواهد شد و طبق برنامه تماس ها برقرار می شود.  ❖



نـحوه اجـرای دوره 

مـوارد تکـمیـلی ثـبت نـام 

- در طول دوره با دریافت بازخورد از مربی و والدین در صورت نیاز تماس های حمایتی با متخصصین برقرار خواهد شد. 

افتتاحیه دوره شهر دوستداشتنی من

قرار بازی برنامه جمعی صبح

گروه های ۳ تا ۶ نفرهبرنامه جمعینوع ارتباط

از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ (طبق برنامه اعالم شده در ابتدای ۱۱ تا ۱۲ صبح روز اول دورهبازه زمانی
دوره)

همراهی کردن و آشناکردن کودکان با پروژه شهر و عالقه هدف 
مند کردن آن ها در ورود به دوره

آشنایی بچه ها با گروه قرار بازی و شناسایی عالقه مندی 
بچه ها در حوزه شهر. 

برنامه روز های مینیایی

قرار بازیگفتگوی عصرگاهیگفتگوی صبحگاهی

گروه های ۳ تا ۶ نفرهاختصاصی با کودکاختصاصی با کودکنوع تماس

فراخوانی کودک به توجه به یکی از عناصر هدف از تماس
شهر و پیشبرد آن. 

ارتباط با همسال و انگیزه گرفتن از بقیه پیگیری فعالیت های طول روز کودک.
بچه ها در پیش برد پروژه و افزایش 

مهارت های جمعی کودکان در بازی 
گروهی 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ (طبق برنامه اعالم بازه زمانی
شده در ابتدای دوره)

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ (طبق برنامه 
اعالم شده در ابتدای دوره)

از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ (طبق برنامه اعالم 
شده در ابتدای دوره)

۲۰ تا ۳۰ دقیقه۱۰ تا ۲۰ دقیقه۱۰ تا ۲۰ دقیقه مدت زمان

اسکایپاسکایپاسکایپبستر تماس

اختتامیه دوره 

قرار بازیگفتگوی صبحگاهی

گروه های ۳ تا ۶ نفرهاختصاصی با کودکنوع تماس

تکمیل پروژه شهر و اماده شدن برای ارائه و مسافرت به هدف از تماس
شهر دوستان

مسافرت به شهر دوستان و ارائه پروژه هر کدام از بچه 
ها

از ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ (طبق برنامه اعالم شده در ابتدای بازه زمانی
دوره)

از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ (طبق برنامه اعالم شده در ابتدای 
دوره)

۲۰ تا ۳۰ دقیقه۱۰ تا ۲۰ دقیقه مدت زمان

اسکایپاسکایپبستر تماس



در مـدت دوره، مکانی بـرای تکمیل پـروژه کودک در نـظر بگیرید که تـا پـایان دوره دسـت سـازه هـا و سـایر فـعالیت هـای کودک -

در آن قرار بگیرد. این مکان می تواند مقوایی به اندازه A2 باشد. 

در هنگام برقراری تماس کودک را همراهی کنید تا پروژه خود را در مقابل دوربین قرار دهد.  -

مکانی برای برقراری تماس انتخاب کنید که کمترین میزان توجه به محیط برای کودک وجود داشته باشد.  -

پیش از برقراری تماس گروه مربوط به دوره را چک کنید و لوازمی که احیانا در گروه ذکر شده را برای کودک فراهم کنید. -

پیش از برقراری تماس ها نیازهای اولیه کودک (دستشویی، غذا و …)  را برطرف کرده و کودک را آماده شروع گفتگو کنید.  -

عکس و فیلم کودکان در حین تماس ممکن است در مستندات (آفالین یا آنالین) مینیا و شادمانا استفاده شود. -

بـرقـراری تـماس بـا کودک در این دوره در بسـتر اسکایپ خـواهـد بـود، لـطفا پیش از شـروع دوره در این نـرم افـزار اکانـت بـسازید -

و کار کردن با این نرم افزار را بررسی کنید. 

بـعد از ثـبت نـام زمـان بـرقـراری تـماس هـا بـا تـوافـق شـما معین خـواهـد شـد و بـعد از تـوافـق در صـورت عـدم حـاضـر شـدن کودک در -

زمان مقرر امکان جایگزینی جلسه دیگر وجود ندارد. 

در صـورت غیبت در گـفتگو هـا حـتما پیش از گـفتگو غیبت خـود را بـه مـربی اطـالع دهید. در صـورت سـه بـار غیبت بـدون اطـالع -

در تماس های اختصاصی آن تماس برقرار نخواهد شد.  

پیش از شـروع کالس هـا از کیفیت اینترنـت و زیرسـاخـت شـبکه خـود اطمینان حـاصـل کنید، در صـورت قطعی اینترنـت از سـمت -

شما و از دست رفتن جلسه یا برگزاری جلسه با کیفیت پایین امکان جایگزینی جلسه ای دیگر وجود ندارد.  

تکمیل فـرم در سـایت و واریز هـزینه دوره بـه مـنزلـه ثـبت نـام در دوره می بـاشـد و بـعد از ثـبت نـام امکان کنسل کردن و عـودت -

هزینه ثبت نام وجود ندارد.  

به امید ساختن شهری دوستداشتنی برای همه مان 

مینیا :) 


