مقاوم سازي فرهنگي هدف مهم امورزنان شهر تهران درتدوين واجراي برنامه ها است
امورزنان آموزش و پرورش شهر تهران اعالم كرد
مرحله دوم كارگاه هاي آموزشي از برنامه هاي عملياتي اموربانوان شهر تهران به شرح ذيل وبا هدف :ارتقاءدانش
وآگاهي گروه هدف مبتني بر ارزش هاي اصيل اسالمي وايراني ،كاهش هنجارشكني هاي فرهنگي دختران
درجامعه وارتقاءسالمت جامعه ،پرورش ابعاد شخصيتي دختران ،كيفيت بخشي به رفتارهاي فردي و اجتماعي
دختران ،مادران ومربيان،اصالح نگرش گروه هدف نسبت به تشكيل خانواده ،ترويج الگوي مصرف مناسب براساس
نيازها و ضرورت هاي زندگي ،تقويت هويت ملي و فرهنگي گروه هدف ،ترويج قانون مداري و مسئوليت پذيري
درگروه هدف ،تبيين ارتباط قانون مداري با سالمت جامعه در بهمن ماه برگزار مي شود .
گفتني است براي هر كارگاه آموزشي شيوه نامه و در هرشيوه نامه عناوين سرفصل آموزشي در سه سطح دانش
آموز،والدين ومربيان تعريف شده است .
-1قانون گرايي وجامعه پذيري با عناوين آموزشي :آگاهي گروه هدف از قوانين و مقررات اجتماعي و حقوق
شخصي ،ارتقاءتوانايي اتخاذ تصميم منطقي و كنترل رفتار فردي بر اساس اصول اخالقي و مذهبي مطلوب ،ايجاد
حس وطن پرستي و تقويت روحيه بردباري و تحمل و انتقاد پذيري،تقويت نگرش اولياء نسبت به اجراي قوانين
اخالقي ،مذهبي و جامعه پذيري فرزندان؛
-2هويت فرهنگي من با عناوين آموزشي :تقويت هويت ملي و فرهنگي نوجوانان منطبق بر آموزه هاي ديني،
انتقال ارزش هاي ملي و مذهبي به نسل جديد كشور،تقويت قدرت تشخيص هنجار از ناهنجار در عصرارتباط،
تبيين نقش مادران درحفظ هويت فرهنگي فردي دختران  ،تبيين ميزان سهم مربيان در شكل گيري هويت
فرهنگي و ملي دانش آموزان دختر؛
-3دين باوري و عزت نفس با عناوين آموزشي ،:تبيين جايگاه ونقش دين در تقويت عزت نفس و تبيين ارتباط
عزت نفس باسالمت جامعه،تأثير روابط خانوادگي مبتني بر آموزه هاي ديني در تقويت عزت نفس دختران،تأثير
روابط خانوادگي منسجم در ايجاد امنيت رواني دختران؛
-4طعم زندگي با عناوين آموزشي:توجه جدي به آينده فردي با رويكرد تشكيل زندگي مشترك ،تبيين نقش
خانواده در ساده زيستي،اصالح نگرش گروه هدف نسبت به تشكيل خانواده در زمان مناسب،تبيين نقش ازدواج
به هنگام در تأمين سالمت جسمي  ،روحي و عاطفي قشر جوان ،تبيين اهميت كسب روزي حالل در كيفيت وطعم
زندگي ؛
 -5آسيبب هاي نوپديد و دختران باعناوين آموزشي :بهسازي و سالم سازي روابط دختران نوجوان در مدرسه و
اجتماع بر اساس آموزه هاي ديني،آموزش خود كنترلي در مواجهه با آسيب هاي فرهنگي اجتماعي
نوپديد،پيشگيري ازناهنجاري هاي رفتاري و تقويت عزت نفس در دانش آموزان ؛عالوه بر كارگاه هاي فوق دو
همايش نيز با موضوع ما يك خانواده ايم با رويكرد پرهيز از سلطه گري و سلطه پذيري درخانواده ومادرانه با
رويكرد تبيين نقش زنان در استحكام خانواده از ديگر برنامه هايي اجرايي بهمن ماه مي باشد.

