عملکرد اداره آموزش ومشارکت های اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

1

طرح استقبال از بهار

21

برپایی غرفه های نوروزی – جشن استقبال از بهار در مدارس – سرای محالت – بوستان ها

2

برگزاری جشن اختتامیه مشکات

1

میزبانی پهنه شرق تهران  -تقدیر از برگزیدگان محله ای و منطقه ای مشکات 5

3

برگزاری کارگاه های آموزشی

4

افتتاح مهد سرای کرمان

1

5

برگزاری هفته جهانی کودک

52

6

تور های نیم روزی شهر در دست بچه ها

32

7

برگزاری کالس های آموزشی نسیم بهشت

127

حضور مبلغ مذهبی -آموزشی در بوستان ها – سرای محالت  -مدارس

8

تجهیز کانون کودک

13

تهیه و تجهیز جوایز – تورهای آموزشی و تفریحی

9

پوشش اخبار اداره آموزش و مشارکت ها

46

پوشش خبری در پرتابل شهرداری – روزنامه همشهری

10

اوقات فراغت پایگاه های تابستانی در مدارس

11

انتخابات شهردار مدرسه

12

استقبال از مهر

13

حمایت از مدارس

63مدرسه

14

مدارس استثنایی

2

15

سوادآموزی

6

 312کارگاه

9مدرسه
12سرفصل
20مدرسه
20اجرا
37مدرسه
 11سرفصل

با موضوعات راهکارهای کاهش تولید پسماند -آشنایی با اخالق و مهارت های زندگی در شهر-
آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی -آشنایی با سبک زندگی ایرانی – اسالمی و .....

افتتاح اولین مهد سرای استاندارد در شهرداری تهران
برگزاری اردو – مسابقه – جشن عیادت از بیمارستان کودکان – توزیع بسته آموزشی -نمایش
عروسکی – برپایی نمایشگاه از کاردستی کودکان
برگزاری تورهای نیم روزی در باغ موزه مینیاتور – بوستان ترافیک – برج میالد – باغ کتاب و
نمایشگاه کتاب  -کاخ گلستان و....

طرح تبلیغی – آموزشی نسیم بهشت ،اجرای نمایش خیابانی با موضوع آموزش حقوق شهروندی-
کارگاه های آموزشی با محوریت سالمت و آسیب های اجتماعی-مسابقات ورزشی-اردوهای
گردشگری-دورهای کارآفرینی -بازیافت و پسماند
برگزاری مراسم انتخابات در مدارس منتخب
تهیه و توزیع بسته آموزشی-طرح تبلیغی – آموزشی نسیم بهشت-برگزاری آیین آغاز تحصیلی -
برگزاری اردوی آموزشی-برگزاری دوره ها و کارگاه ها-اهدای بن-برگزاری نمایشگاه و جشنواره-
اجرای نمایش -آموزش محیطی-مسابقات فرهنگی و تفریحی-برگزاری فعالیت های ورزشی
احصاء نیازهای عمرانی  ،تجهیزی و برنامه ای – اقدام در خصوص رفع نیازهای عمرانی ،تجهیزی و
برنامه ای مدارس
فعالیت تجهیزی ،عمرانی و برنامه ای
تبلیغات و اطالع رسانی به شهروندان – هماهنگی سرای محالت برای برگزاری کالس های درس
سوادآموزان
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