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 -1عنوان برنامه  :نکته های شهروندی
 -2هدف :ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه تربیت شهروندی.
-3مخاطبین :دانش آموزان
-4مجری طرح :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  5/111:نفر
-7شرح برنامه  :طراحی و تهیه کارت های آفرین ویژه ی دانش اموزان با تصاویر و نکات شهروندی با
موضوعات مختلف از قبیل پیشگیری از اسراف آب ،احترام به پدر و مادر ،کتابخوانی،حفظ بهداشت فردی و
اجتماعی ،رعایت حقوق دیگران ،حفظ نظم و غیره .با توجه به این که این قبیل کارت ها بسیار مورد توجه
دانش آموزان است لذا ،توزیع کارت ها با محتوای هدفمند دارای تاثیرگذاری باالیی خواهد بود.
 -8زمان اجرای برنامه  6/1:تا 8/31
-11مکان :مدارس دبستان
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-1عنوان برنامه :پیام شهروند
-2هدف:ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه تربیت شهروندی.
-3مخاطبین  :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

-5سابقه  :فاقدپیشینه
-6حجم پیش بینی شده  111:نفر
-7شرح برنامه  :طراحی تصاویر مرتبط با موضوعات مختلفی از قبیل آپارتمان نشینی ،رزق حالل ،صله رحم،
خوش اخالقی و کاهش مصرف آب و نوشتن جمالت ناقص مربوطه و برپایی مسابقه ی تکمیل جمله از
طریق ارسال این تصاویر بر روی شبکه های اجتماعی و همچنین نصب بنر در سطح شهر.
-8زمان اجرای برنامه  3/1:تا 12/29
-9مکان :سطح شهر
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 -1عنوان برنامه  :کتابچه های شهروندی
 -2هدف :ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه تربیت شهروندی.
--3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  5/000:نفر
-7شرح برنامه  :تهیه و چاپ کتابچه های شهروندی در قالب مباحث مختلفی از قبیل صله رحم ،خوش اخالقی و
فرهنگ رانندگی و توزیع آن در اماکن عمومی و در بین شهروندان.
 -8زمان اجرای برنامه 2/1:تا 12/29
-9مکان :اماکن عمومی
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 -1عنوان برنامه  :نمایش محله
 -2هدف :اعتال ،اخالق فردی و اجتماعی شهروندان از طریق فراگیری آموزش های شهروندی.
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 11/111:نفر
-7شرح برنامه :اجرای تئاتر های محله ای در پارک های سطح شهر در قالب موضوعات شهروندی با موضوع
اعتیاد و مصرف مواد مخدر ،توسط دو گروه حرفه ای تئاتر به صورت هفتگی.
 -8زمان اجرای برنامه  2/1:تا ( 6/31پنج شنبه ها و جمعه ها)،
-9مکان :پارک های سطح شهر
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 -1عنوان برنامه  :شهروندان کوچک شهرمن
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه ی
آموزش ها ی تئوری و عملی در حوزه ها ی شهروندی
-3مخاطبین :دانش آموزان مقطع دبستان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  711:نفر
-7شرح برنامه :این دسته از برنامه ها ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می شود و طی آن مباحث مرتبط با
کودکان از قبیل راستگویی و صداقت و احترام به پدر و مادر ،در قالب های کارگاهی و جشن به کودکان
ار ائه می شود .این کارگاه ها به صورت عملیاتی توسط کارشناسان شهروندی در قالب بازی ،قصه گویی و
نمایش برگزار می شود.
 -8زمان اجرای برنامه  7/15:تا ( 12/15یکشنبه ها و دوشنبه ها)
-9مکان :زورخانه ذوالفقار
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 -1عنوان برنامه  :جشن های شهر خوب ،شهروند خوب
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش های
تئوری و عملی در حوزه های شهروندی – بهبود و ارتقاء فرهنگ تفریح و ارائه الگوهای سالم به منظور افزایش
نشاط در بین شهروندان.
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری :کمیته شهروندی
 -5سابقه  81:مورد
 -6حجم پیش بینی شده  411:نفر در هر برنامه
 -7شرح برنامه  :این جشن ها در قالب برنامه های جشن به صورت متوالی در شش ماهه ی اول سال جاری برگزار
خواهد شد ،در این برنامه موضوع حقوق زن ،شوهر و فرزند و خوش اخالقی در محیط خانواده ،در قالب برنامه های
نمایشی مطرح خواهد شد ،در این برنامه ها ،تئاتر طنز با موضوعات مذکور ،موسیقی تکنوازی ،حرکات آکرباتیک و
ارائه ی مطلب توسط کارشناس مرتبط و طرح سوال از بین مطالب برگزار خواهد شد .در جنب این جشن ها کارگاه
های مختلفی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد که در آن کارشناس مربوطه بر روی صداقت و راستگویی و
هنر نه گفتن در قالب بازی و قصه گویی به ارائه مطلب خواهد پرداخت.
 -8زمان اجرای برنامه  2/1:تا ( 6/31پنج شنبه ها و جمعه ها)
-9مکان :پارک های سطح شهر

7

 -1عنوان برنامه  :تور کمپوست
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارتهای شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش
های تئوری و عملی در حوزه های شهروندی
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 11/111:نفر
-7شرح برنامه  :طی این برنامه شهروندان مختلف در فواصل دوره ای از سایت بازیافت دیدن می کنند و با
روند تفکیک زباله و بازیافت از نزدیک آشنا می شوند ،الزم به ذکر است که این برنامه به صورت اجباری
برای مربیان و شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مراکز در نیمه اول سال و ویژه دانش آموزان در
نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.
 -8زمان اجرای برنامه 7/31:تا12/28
-9مکان :سایت بازیافت
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 -1عنوان برنامه  :تیرک رشد
 -2هدف :ایجاد انگیزه جهت افزایش گرایش شهروندان به مطالعه
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 1111:نفر
-7شرح برنامه  :تیرک رشد ،جهت اندازه گیری قد و وزن کودک استفاده می شود ،ما در این تیرک اقدام به
معرفی کتابهای مناسب کودک در گروههای سنی مختلف می نماییم و شعاری در مورد مطالعه و ایجاد
عالق مندی به کتاب در کودکان در آن نوشته می شود ،این تیرک ها به شبکه بهداشت داده می شود تا در
اختیار خانواده ها جهت استفاده برای کودکانشان قرار گیرد.
 -8زمان اجرای برنامه  4/1:تا 6/1
-9مکان :شبکه بهداشت
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 -1عنوان برنامه  :طرح یک ایده
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارتهای شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش
های تئوری و عملی در حوزه شهروندی
-3مخاطبین :دانش آموزان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  1111 :نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه ویژه دانش آموزان مقطع دبستان برگزار میشود و به صورت ماهیانه طی یک سوال
به مدارس ارائه می شود ،سواالت مختلفی از قبیل :ما به عنوان یک شهروند چگونه می توانیم مصرف آب را
در خانه های خود کمتر کنیم؟ چگونه به پدر و مادر خود احترام بگذاریم؟ چگونه عصبانیت خود را کنترل
کنیم؟ چرا باید همیشه راستگو باشیم؟ هر روز چرا و چقدر باید کتاب بخوانیم؟ این سواالت طی پرسشنامه
هایی به دانش آموزان ارائه می شود و پس از تکمیل پاسخ ها توسط هر دانش آموز ،نهایتا به بهترین پاسخ
های دریافت شده جوایزی اهدا خواهد شد.
-8زمان اجرای برنامه  7/1:تا 12/29
-9مکان :مدارس
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 -1عنوان برنامه  :سفیر سفر
 -2هدف  :ایجاد انگیثثزه جهت افزایش گرایش شهروندان به مطالعه
-3مخاطبین :دانش آموزان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  1111 :نفر
-7شرح برنامه :طی این برنامه کارت های متعددی تهیه و پشت صندلی اتوبوس های شهر نصب می شود ،تا
مسافران در طی مسیر به مطالعه مطالب ارائه شده در قالب داستان بپردازند ،این کارت ها به صورت ماهیانه
عوض می شود و در هر ماه موضوعات متعددی همچون:فرهنگ رانندگی ،تفکیک زباله ،آپارتمان نشینی،
روابط همسایگی ،کاهش مصرف آب ،صله رحم ،رزق خالل و خوش احالقی طی متن های کوتاه و یا در قالب
داستان به شهروندان ارائه می شود.
 -8زمان اجرای برنامه  2/1:تا 12/29
-9مکان :اتوبوسها

11

 -1عنوان برنامه  :تولید اپلیکیشن های موبایلی
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارتهای شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش
های تئوری و عملی در حوزه شهروندی
-3مخاطبین :عموم شهروندان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  1111 :نفر
-7شرح برنامه :طی این برنامه اپلیکیشن های متعددی با موضوعاتی همچون:فرهنگ رانندگی ،تفکیک زباله،
کاهش مصرف آب ،رزق خالل و خوش احالقی تهیه و در سطح گسترده در بین شبکه های اجتماعی توزیع
می شود.
 -8زمان اجرای برنامه 5/1:تا12/29
-9مکان :شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی
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 -1عنوان برنامه  :نقاشی های شهر من
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارتهای شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش
های تئوری و عملی در حوزه شهروندی
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری  :کمیته شهروندی

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  1111 :نفر
-7شرح برنامه :کتابچه های نقاشی و رنگ آمیزی از مکان های مختلف در شهر شاهین شهر تهیه و چاپ شده
و در اختیار کودکان مهد کودک قرار داده می شود تا به رنگ آمیزی آن بپردازند ،در هر یک از صفحات
مطالب مرتبط با مباحث شهروندی که به عکس هر صفحه مربوط باشد در آن نگاشته می شود.
-8زمان اجرای برنامه  8/1:تا 9/1
-9مکان :مدارس
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 -1عنوان برنامه  :جشنواره داستان نویسی
 -2هدف  :افزایش دانش و مهارتهای شهروندی با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی از طریق توسعه آموزش
های تئوری و عملی در حوزه شهروندی
-3مخاطبین :کودکان
-4مجری  :کمیته شهروندی  -ستاد

 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده  1111 :نفر
-7شرح برنامه :این برنامه در سطح استانی و در دو بخش دانش آموزی و آزاد برگزار می شود و طی آن،
شرکت کنندگان در قالب موضوعات مختلف از قبیل فرهنگ ترافیک ،روابط همسایگی ،خوش اخالقی ،صله
رحم ،رزق حالل ،کاهش مصرف آب ،احترام به پدر و مادر ،فرهنگ مطالعه ،اعتیاد و مواد مخدر اقدام به
ت هیه و ارائه داستان های خود می نمایند ،پس از بررسی و داوری آثار رسیده بهترین آنها برگزیده و در
مراسم ویژه ای ضمن اجرای برنامه هایی از قبیل نقالی ،قصه گویی و موسیقی با اهداء جوایز ،از نفرات برتر
تقدیر خواهد شد ،در جنب جشنواره کارگاههای داستان نویسی برگزار خواهد شد و در این برنامه بهترین
آثار ارسالی در کتابچه های شهروندی سازمان به تولید خواهد رسید.
 -8زمان اجرای برنامه 10/2:
 -9مکان» تاالر شیخ بهایی
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