بسمه تعالی

مهد قرآن شکوفهها
آئین نامه فضا و تجهیزات
الف) شرایط و ویژگی های فضا و محیط آموزشی:

پیوست فرم ج

 -1متأثر از دو فضای رسمی "مدرسه" و غیر رسمی "خانه" باشد.
 -2فضای مستقل و بنای مستحکم و دارای در ورودی مستقل و استاندارد به عرض حداقل یک متر ،دارای سند
مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا تفاهم نامه کتبی برای استفاده اهدایی در مدت زمان معلوم با مالک به نام
مسئول مرکز یا با وکالت قانونی و بهره برداری تا حداقل تاریخ تفاهم نامه.
 -3امکان اجرای فعالیت های فردی و گروهی را برای کودکان فراهم آورد.
 -4امکان حضور والدین کودکان و مشارکت آنها در فرایند یاددهی – یادگیری را فراهم کند(کارگاه والدین و
کودک).
 -5امکان اجرای فعالیت های متنوع یاددهی یادگیری اعم از بازی ،قصه گویی ،نمایش  ،دست ورزی و  ...را
داشته باشد.
 -6دارای فضای باز مناسب و ایمن (حفاظ دیوارها و  )...برای فعالیت های ورزشی  ،باغبانی ،بازی کودکان و ...
باشد.
 -7قرار گرفتن کالسها – تاحد امکان -در طبقه همکف.
 -8قراردادن حفاظ راه پله ها  ،پنجره ها  ،شیشه ها  ،بالکن و پوشاندن لبه دیوارها ،وسایل بازی و پله ها با
پوشش های ضربه گیر  ،عدم وجود موانع آسیب زا و نیز در پوش برای پریزهای برق که در ارتفاع پایین
قرار دارند .
 -9لغزنده نبودن کف اتاق ها و سالن ها و همچنین قابل شستشو بودن و ضد عفونی کردن آن ها.
 -11استفاده از رنگ های روشن و قابل شست و شو در رنگ آمیزی دیوارها (حداقل تا ارتفاع  1/5متر قابل
شست و شو باشد).
 -11رعایت تعداد و اندازه سرویس های بهداشتی (توالت و دستشویی) متناسب (حداقل  2تا  3چشمه) الزامی
می باشد .
 -12دارای فضایی مستقل(ترجیحاًَ اتاق) جهت ثبت نام و بایگانی پرونده کودکان و کارکنان که مجهز به دوربین
و لوازم اداری مانند :میز ،صندلی ،فایل پرونده کودکان ،تلفن و ...باشد.
 -13دارای حداقل سه کالس حدود  11متر (با احتساب  1متر مربع برای هر کودک)
 -14رعایت دور بودن واحد مهد قرآن شکوفهها از محیط های پر سر و صدا  ،خطوط راه آهن  ،محل انباشت
زباله و سایر مراکزی که تولید دود ،بو ،گرد و غبار و آلودگی می نماید.
 -15آشپزخانه مجهز به تجهیزات الزم نظیر یخچال  ،فریزر ،اجاق گاز  ،کابینت  ،ظروف مناسب کودک و ...

ب) امکانات  ،وسایل ،تجهیزات
 -1لوازم بهداشتی عمومی از جمله  :دستمال کاغذی ،مایع دستشویی ،سطل زباله دردار و ...
 -2لوازم بهداشت فردی برای هر کودک از جمله  :حوله ،لیوان ،پیش بند بازی و ( ...ترجیحاًَ توسط والدین تهیه
شود).
 -3میز و صندلی مناسب ،کمد یا قفسه نگهداری کتاب  ،وسایل و پوشه های فعالیت های کودکان .
 -4وسایل و امکانات ایمنی  ،بهداشتی و رفاهی از جمله  :سیستم حرارتی و برودتی ،دستگاه تهویه هوا و
لولهکشی آب سرد و گرم ،آب آشامیدنی تصفیه شده ،نور مناسب  ،اطفای حریق ،جعبه کمک های اولیه،
سطل زباله تر و خشک و ...
 -5تابلو های آموزشی مانند :جدول آب و هوا  ،فصلها ،تقویم روزانه ،مسئولیت ها ،حضور و غیاب کودکان و ...
 -6تابلوهای اعالنات اعم از دیواری یا متحرک برای نصب منشور فعالیتهای مهد قرآن شکوفه ها ،
بنر آئیننامه ،اطالعیه ها و ...
 -7وسایل و لوازم مورد نیاز و مناسب برای فعالیت های تربیتی  ،دینی و انس با قرآن مانند :لوح فشرده صوتی
و کارتهای قصه گویی ،بازی ها و ...
 -8وسایل صوتی  ،تصویری مانند :تلویزیون ،رایانه دستی ،دستگاه پخش لوح فشرده و ...
 -9تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز با تأکید بر رشد همه جانبه کودکان و برنامههای ارائه شده مانند  :انواع
عروسکهای نمایشی  ،پارچه ای ،پالستیکی  ،وسایل نقاشی ،کاردستی ،باغبانی ،مقوا و کاغذهای رنگی ،
گل و سفال ،خمیربازی  ،توپ های بزرگ و کوچک  ،تاب  ،سرسره  ،االکلنگ و ...
 -11وسایل و لوازم مورد نیازی که زمینه ساز بروز خالقیت  ،ذوق هنری و یادگیری مفاهیم مورد نظر در برنامه
و فعالیتهای آموزشی تربیتی مهد قرآن شکوفه ها است .
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با مطالعه دقیق موراد فوق تعهد خود را به آماده سازی و تجهیز فضا تا

تاریخ  ......................................................با شرایط مذکور اعالم میکنم .
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