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موضوع  :آموزشي کنترل خشم و هیجان به کودکان و نوجوانان
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 طرح ايجاد مركز فراگيرى فرادهى (فرآموز) به منظور افزايش سطح آگاهى و نگرش كودكان و نوجوانان
به منظور پيشگيرى از آسيب رفتارهاى پر خطر و آموزش مهارتهاى زندگى برنامه ريزی شده است.
همه ما با حالت روحی خشم آشنا هستيم و در زندگی بارها آن را تجربه كرده ايم.خشم نوعی هيجان روحی
است كه اغلب بر اثر واكنش شخص نسبت به رفتار ناشايست ديگران بروز می كند.در هر حال پديده ای طبيعی
است  ،اماهنگامی كه از كنترل خارج ميشود ميتواند به يک حس مخرب تبديل گردد و پبامدهای ناگوار در
محيط مدرسه  ،روابط ميان فردی و درتمامی عرصه های زندگی افراد بوجود آورد .مركز فرآموز فرودس به عنوان
يکی از مراكز آموزش مهارتهای رفتاری كودک ونوجوان سعی نموده با بهره گيری از روشهای نوين و كارشناسان
مجرب به افزايش سطح آگاهی و نيز كاربرد روش های گوناگون به منظور كنترل رفتارهای پرخطر ازجمله ،خشم
در كودكان سرعت بخشيده باشد.
کارگاههای آموزشي و خدمات ارائه شده در مرکز فراموز فردوس:
 .1کارگاه بازی وشناخت
در اين كارگاه جنگل مصنوعی ويک بازی ويژه طراحی شده كه كودكان با جواب به سواالت منظور شده
داخل آن جنگل در آن بازی شركت نموده واز طريق بازی وجواب به سوالها ،آموزشهای قبلی در كارگاه های
گذشته ،مرور و يادآوری ميشود.و فعاليتهای آموزشی وپرورشی در جهت رشد كودكان و نوجوانان انجام می
پذيرد و در طی اين فعاليت برای كودكان تخليه انرژی صورت گيرد.

 .2کارگاه صورتک سازی
در اين كارگاه كودكان با استفاده از خمير مجسمه سازی تصاويری از 6هيجان اصلی را درست می كنند.بر
روی ديوارهای آن كارگاه قاب های چوبی قرار داردو مجسمه هايی كه كودكان درست می كنند درآن قرار
دارند.
 .3کارگاه قصه گویي
كودكان از طريق داستان ها و افسانه ها با حقايق و تجربه های زندگی آشنا می شوند.داستان سرايی به مثابه
تدبيری مداخله ای برای آموزش می تواند دانش آموزان را به كشف معنای منحصر به فرد بودن خود
ترغيبکند و توانايی آنها را برای برقراری ارتباط واقعی بين افکار را احساسات افزايش دهد.

.4کارگاه بحث وگفتگو
كودكان نياز دارند كه احساسات خود را بشناسند و به آنها آموزش داده شود كه چه طور چنين احساساتی را
به زبان بياورند.

 .5نمایش عروسکي
در اين كارگاه كودک با هيجان ترس آشنا می شود .كودک به طور مستقيم و اززبان عروسک ها می اموزدكه
چيزهايی كه دركودكی ما را می ترسانند .وقتی بزرگترمی شويم ديگر باعث نگرانی ما نمی شوند.
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