عنوان طرح :ایجاد ایستگاه مطالعه برای دانش آموزان (کتاب خانه باز )
محل اجرا :مدرسه دخترانه شهید محمودی ناحیه  3تبریس
ی
مدیریت آموزشگاه :خانم حمیرا سعادت
هدف:
 ایجبد حس اػتمبد متمبثل  ،امبوتذاسی ،حس تؼلك ،مسئًلیت پزیشی ،تشغیت ي تطًیك داوص آمًصان ثٍ مطبلؼٍثٍ ضیًٌ غیش مستمیم  ،دستشسی آسبن ي ثذين ياسطٍ ثٍ کتت غیش دسسی
ایجبد فضبیی مفیذ ثشای داوص آمًصان تب ثب فشَىگ کتبثخًاوى آضىب ضًوذ. تطًیك داوصآمًصان ،ثٍ کتبثخًاوی ثٍ ػىًان مىجؼی کٍ حبيی مؼبسف ثطشی است ي ارَبن آوبن سا ثشای خًةفُمیذن ،ثُتش اوذیطیذن ي دسمًضغ صحیح تش لشاس گشفته آمبدٌ میکىذ.
 ساَىمبیی ي آضىب کشدن داوصآمًصان ثب سيشَبی صحیح ثشخًسد ثب یکذیگش ثب استفبدٌ اص تجشثیبت پیطشفتٍثطشی ثٍ دلیل ایهکٍ اَمیت ثسیبسی دس اجتمبػی ضذن داوصآمًصان داسد.
شرح اجمالی از طرح اجرایی:
فشَىگ ،محًسیتشیه ثشگ ًَیتی یک ملت محسًة میضًد ي یکی اص ساٌَبی مُم تًسؼٍ فشَىگی اَمیت دادن
ثٍ مسألٍ کتبة ،کتبةخًاوی ي تشيیج مطبلؼٍ دس جبمؼٍ ،خصًصبً دس میبن داوصآمًصان است .کتبة ثُتشیه يسیلٍ
اوتمبل میشاث ادثی اص وسلی ثٍ وسل دیگش است ي ثٍ اوسبنَب کمک میکىذ تب میشاث فشَىگی ي اسصشَبی دیىی
يتبسیخی خًد سا ثطىبسذ ي ثٍ آن اسج وُىذ .آمًصش ي پشيسش اص جملٍ وُبدَبیی است کٍ می تًاوذ ثب ثشوبمٍسیضی-
َبی َذفمىذ خًد ثٍ ویبصَبی سيحی داوصآمًصان پبسخ دَذ ي اوگیضٌ مطبلؼٍ ،ضىبخت فضبئل اخاللی ،فکش کشدن
ي لزت خًاوذن سا ثشای داوصآمًصان فشاَم کشدٌ ي وسلی دیىذاس ،ثب اخالق ،ثشدثبس ،فذاکبس ي داوطمىذ تشثیت کىذ .
ثذیه مىظًس طشح کتبةخبوٍ ثبص دس سطح آمًصضگبٌ دس ساستبی تحمك اَذاف مزکًس الذامبت ثٍ ضشح ریل مؼمًل
گشدیذ:
 تجُیض کتبةخبوٍَبی مذسسٍ ثٍ اوًاع کتبةَبی دیىی ي ػلمی ي فشَىگی ایجبد کتبةخبوٍ لفسٍ ثبص ثٍ صًست ایستگبَی دس تمبمی سبله َبی آمًصضگبٌ متىبست ثب سدٌ َبی سىی داوص-آمًصان

 اختصبظ جبیگبٌَبی مخصًظ مطبلؼٍ داوصآمًصان(کتبثخبوٍ مجلی) -ایجبد فضبی خبظ ثشای داستبنخًاوی ي داستبنوًیسی وًیسی داوصآمًصان (اتبق لصٍ)

 -تُیٍ ي تذيیه کتبثچٍَب تًسط داوصآمًصان جُت اوس ثیطتش داوصآمًصان ثٍ امش مطبلؼٍ ي کتبةخًاوی

 فشيش کتبثچٍَبیی تًلیذی داوصآمًصان دس آمًصضگبٌ ثشگضاسی وطستَبی داوصآمًصی ي لذسداوی اص داوصآمًصان -ثشگضاسی مسبثمٍ کتبةخًاوی دس ثیه داوصآمًصان

