کانون"مادر و کودک" :واحدی است غیر انتفاعی و غیررسمی که با هدف به کارگیری مادران در امور آموزشی،
تربیتی ،اجتماعی و فرهنگی و شناساندن وضعیت و جایگاه اجتماعی کودکان و نیز مشارکت موثر در موضوعات،
مسایل و برنامه های آنان تشکیل می گردد.
مقدمه
مادران در دنیای امروز باید با شناخت صحیح از کودکان خود بتوانند به نیازها و توانایی های آنها پی برده و با برنامه
ریزی مناسب در کنار به کارگیری فن آوریهای مدرن احساس ذوق و زیباشناسی ،تخیل ،ابتکار ،خالقیت و
نوآوری ،نظم و دقت و مهارتهای زندگی را در کودکان پرورش دهند تا ضمن کنترل ناتوانی ها و کم توانائی های
کودک از زیاد شدن ضعف و ناتوانی پیشگیری کنند .بهترین راه مناسب برای شناخت مادر از کودک خود هنگام
بازی است .کودکان بهنگام بازی بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار گرفته و بازی را بخشی از زندگی
عادی خویش به حساب می آورند .کودکان از طریق بازی ،خود و دنیایشان را می شناسند و نسبت به آن آگاهی و
تجربه کسب می کنند.
بازی با کودک رابه هیچ عنوان نمی توان وقت تلف کردن دانست زیرا بخش مهمی از آینده کودک با بازی کردن
با او شکل می گیرد و استعدادهای نهفته و پنهان او فرصت شکوفایی می یابد .باتوجه به این موضوع و در راستای
احداث خانه های اسباب بازی و همچنین با عنایت به ضرورت مشارکت مادران درامور آموزشی ،تربیتی ،فرهنگی و
اجتماعی ،تشکیل کانون «مادر و کودک» در کنار خانه های اسباب بازی به منظور آشنایی بیشتر و بهتر والدین از
کودکان خود (رشد شناختی ،روانی ،عاطفی و جسمانی) در جهت ایجاد رابطه طبیعی ،صمیمانه ،توام با احترام و
پذیرش ،ایجاد محیط مناسب برای پرورش و از بین بردن تاثیرات تربیت نامطلوب و جلوگیری از اشتباهات و ضعف
های احتمالی مادران الزم و ضروری به نظر می رسد.

هدف کلی:
ارتقای سطح سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی مادران و کودکان.
هدف جزئی:
.1

افزایش اطالعات والدین در تربیت و پرورش کودکان

.2

شناخت والدین با مراحل رشد هوشی ،حسی -حرکتی ،ذهنی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی کودکان

.3

رشد ارتباطات کالمی و غیر کالمی مادر و کودک

.4

آموزش مهارت ها و تمرین های الزم در کسب مهارتهای زندگی به کودکان و مادران

.5

جلب مشارکت والدین به منظور مدیریت خانه های اسباب بازی در تعامل با والدین دیگر

.6

افزایش خالقیت مادران در جهت به کارگیری مناسب اسباب بازی و شیوه های بازی برای کودکان و تعامل

هدفمند مادر و کودک
.7

ترغیب و توانمندسازی مادران برای شرکت در فعالیت های گروهی

.8

آموزش به منظور تنظیم سبد اقتصادی خانواده براساس نیازهای جسمی و روانی کودکان

.9

آموزش نحوه تربیت کودکان به مادران از طریق ارتباط گیری موثر با کودک خود و دیگر کودکان

شرح وظایف کانون:
.1

همکاری و تعامل با مدیریت خانه اسباب بازی

.2

به کارگیری تواناییها ،دانش و مهارتهای مادران در ایجاد ارتباط موثر با کودکان

.3

مشارکت و تعامل در مدیریت خانه های اسباب بازی

.4

ترغیب و تشویق مادران غیر عضو برای شرکت در فعالیتهای گروهی کانون

.5

تشکیل گروههای بازی کودک و مادر شامل بازیهای اجتماعی ،بازی با اشیاء ،بازی های نمایشی ،بازیهای

سمبلیک و...
.6

برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای هنری ،آموزشی ،تفریحی ،ورزشی و ....

.7

برپایی جلسات مشاوره ای عمومی جهت رفع مشکالت مادران با کودکان

.8

معرفی یکی از اعضا به عنوان دبیر کانون جهت هماهنگی فعالیتهای کانون

.9

ارائه گزارش ماهانه از عملکرد کانون به مدیر خانه اسباب بازی

اعضای کانون:
مدیر خانه سالمت محلهمدیر و مربی خانه های اسباب بازیافراد عالقمند شامل :مادران ،کارشناسان ،متخصصان و دست اندرکاران امور کودک ،و...:وظایف اداره سالمت مناطق
.1

تبلیغات و اعالم فراخوان به منظور عضویت مادران

.2

برنامه ریزی ،زمان بندی و اجرای فعالیتها آموزشی ،تفریحی و ....

.3

هماهنگی و کمک به تامین امکانات به منظور اجرای فعالیتهای هنری ،فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی و ....

.4

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و کلیه فعالیتهای کانون

.5

توجیه کارشناسان و مربیان خانه های اسباب بازی و سالمت محله به منظور اجرای طرح کانون «مادر و

کودک»
وظایف اداره کل سالمت:
.1

سیاستگذاری و نظارت بر شکل گیری کانون

.2

ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور پیشبرد کانون

.3

کمک در اجرای برنامه های کانون از طریق منطقه

فعالیت های پیشنهادی کانون:
شرح فعالیتهای ذیل در راستای تشکیل کانون «مادر و کودک» به منظور توانمندسازی مادران در اجرای برنامه های
خانه ی اسباب بازی اعالم می گردد.
 -1فعالیتهای آموزشی :
 رشد خالقیت کودکان آشنایی با بازیها (سنتی ،گروهی ،حسی -حرکتی و)... رفتار با کودک آشنایی با انواع بازیها براساس محیط بازی ،بازیکن ،جنس ،وسیله بازی و.... آشنایی با مهارتهای زندگی در ارتباط با کودک مراحل ارتباط گیری موثر با کودک و..... -2فعالیتهای فرهنگی -هنری
 اجرای تئاتر توسط مادر و کودک و.... تهیه کتاب قصه ی کودک از زبان مادر داستان سرایی مادران برای کودکان نمایش فیلم و تحلیل فیلم های تربیتی توسط کارشناسان برای مادران -تهیه نشریه کودک توسط مادران

 و..... -3فعالیتهای تفریحی
 برگزاری تورهای تفریحی -آموزشی با حضور کودکان و مادران برگزاری جشن ها به مناسبت های مختلف ملی ،مذهبی ،تولد کودکان و.... -4فعالیت های ورزشی
 برپایی مسابقات مختلف ورزشی اجرای بازیهایی با فعالیتهای تحرکی توسط مادر و کودک و.... -5برگزاری دوره های مشاوره برای مادران و کودکان
نظیر مشاوره های تربیتی ،مشاوره خانواده و...
 فعالیتهای اجتماعی بررسی مشکالت محله (توسط مادر و کودک) -مشارکت و تعامل مادران ،کودکان و مربیان در نگهداری خانه ی اسباب بازی و...

