نمازکلید بهشت
(طرح آموزش عملی نماز)

سازمان نهضت سوادآموزی
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مقدمه :

سازمان نهضت سواد آموزی با توجه به وظیفه ذاتی خود ،تصحیح نماز ،تعمیم و تعمیق فرهنگ آن را در
سرلوحه فعالیت های آموزشی خود قرار داده وشرایط مناسبی در برنامه ها بوجود آورده است ،تا همه مخاطبان
بزرگسالی که از رشد عقلی  ،عاطفی و اجتماعی برخوردارند در کالس ها /گروه ها وبرنامه های سوادآموزی به
تصحیح  ،تعمیق و تثبیت آموزش نماز بپردازند .به این منظور عالوه برآموزش های جاری که در طول دوره ها ارائه
می شود ،طرح آموزش عملی نماز با عنوان« کلید بهشت» را با مشارکت ستاد اقامه نماز کشور برای اجرا در سال
 6931ابالغ می نماید  .امید است با درایت همکاران ارجمند ،در اجرای دقیق آن در استانها و شهرستانهای کشور ،
اهداف پیش بینی شده محقق و فرهنگ دُرست خوانی نماز ،در جامعه گسترش یابد.
اهداف :

 -1ترویج معارف نماز و فرهنگ درست خوانی نماز دربین آموزش دهندگان و سوادآموزان
 -2تقویت میزان آشنایی مخاطبان با احکام نماز
 -9تصحیح قرائت نماز سوادآموزان
مخاطبان :

 -1آموزش دهندگان سوادآموزی ،بالغ بر 0555نفر
 -2سوادآموزان دوره های مختلف سوادآموزی ،حداکثر  00555نفر
محتوای آموزشی :

کتاب آموزشی " نماز ،کلید بهشت" و راهنمای آن
لوح آموزشی ( اپلیکیشن) برای استفاده درگوشی های هوشمند
زمان اجرای:

این طرح همزمان درکنار برنامه های آموزشی سوادآموزی ،از اوّل مهر ماه  6931به اجرا در می آید.
مکان اجرا  :این طرح درکلیّه کالس ها  ،گروه ها  ،آموزش های فرد به فررد و مراکرز یرادگیری محلری شهرسرتان
منتخب استان  ،اجرا خواهد شد(.لیست شهرستانهای منتخب در جدول پیوست)
حجم فعالیت استان  :کلّ سوادآموزان یکی از شهرستان منتخب استان است.
شیوه اجرا:
گام اول ) -تشکیل کمیته اجرایی

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و حسن اجرای برنامه ،شورای سیاستگذاری و کمیته اجرایی مشترکی در
سطوح ملی  ،استانی و شهرستانی تشکیل و فرآیند اقدامات را برنامه ریزی  ،راهبری و نظرارت مری نماینرد .
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الف) شورای سیاستگذاری عبارتنداز :

معاون وزیرورئیس سازمان نهضت سوادآموزی  -معاون امور آموزشی و مدیرکل دفتر برنامه ریرزی دوره هرای
سوادآموزی  -قائم مقام ستاد اقامه نماز و معاون فرهنگ ،آموزش وپژوهش
ب) کمیتۀ اجرایی ستاد عبارتنداز:

مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره ها ،مدیر حوزه ریاست وروابط عمومی  ،رئیس

اداره سوادآموزی و کارشناس مسئول برنامه ریزی دوره های سوادآموزی سازمان و معراون فرهنرگ ،آمروزش
وپژوهش  ،مدیر امور آموزشی  ،مدیر امور فرهنگی وپژوهشی ،مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز ومدیر مرکز
تخصصی نماز قم
ج) کمیته اجرایی استان :با ترکیب معاون سوادآموزی  ،رئیس اداره سوادآموزی و نماینردگان اسرتان وشهرسرتان
همچنین مدیر  ،کارشناس آموزش و دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان مجری تشکیل و فرآینرد اجرایری راپیگیرری
می نمایند.
گام دوم)-

تأمین و توزیع محتوای آموزشی :

محتوای آموزشی طرح حداکثر تا دهم مرداد ماه  6931از سوی سازمان به تعداد عوامل اجرایی ،آموزش دهنده ها
و سوادآموزان شهرستان منتخب  ،به دفتر استان ارسال می شود  .شایسته است در کوتراه تررین زمران  ،در اختیرار
شهرستان مجری ،برای توزیع بین آموزش دهنده ها قرار گیرد.
الف) محتوای ویژه آموزش دهنده ها :کتاب" نماز ،کلید بهشت"  ،راهنمای آموزشی و لوح آموزشی (اپلیکیشن).
ب) محتوای ویژه سوادآموزان  :کتاب" نماز ،کلید بهشت" و اپلیکیشن ( درصورت داشتن گوشی هوشمند)
گام سوم) -توجیه عوامل آموزشی و اجرایی :

الف ) -از هر استان  2نفر عالقه مند ومجرب به اجرای این طرح ( یک نفر از شهرستان مجری و یک نفرر نماینرده
استان )  ،تحت عنوان مسئولین اجرایی طرح انتخاب و به سازمان معرفی می شوند .این افراد طی جلسه ای نسبت
به امور اجرایی و آموزشی طرح  ،بطور کامل توجیه می شوند .
ب ) -برای کلیه آموزش دهنده های شهرستان منتخب  ،قبل از شروع سال تحصیلی  ،دوره آموزشی ویژه برگرزار
خواهد شد.
ج)  -آموزش دهنده های مجری این طرح  ،با بهره گیری کامرل از بروشرور راهنمرای تردریس  ،لروح آموزشری
( اپلیکیشن) ارسالی  ،اقدام به آموزش می نمایند و در صورت مواجه شدن با اشرکال از مسرئول اجرایری پررو ه،
راهنمایی می گیرند.
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گام چهارم) -آموزش:

 -6شیوه آموزش  :پس از این که محتوای آموزشی در اختیار آمروزش دهنردگان و سروادآموزان  /فراگیرران قررار
گرفت،آموزش آغاز می شود .رویکرد اساسی درشیوه آموزشی این طرح ،تمرین وتکرار عملی است .لذا بررای
این که سوادآموزان به حد تسلط برسند ،الزم است هر روز درکالس  /گروه /آموزش فرد به فرد ،حمد و سوره
و… را قرائت کنند تا اشکاالت احتمالی آنها ،توسط آموزش دهنده برطرف گردد .
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روش تدریس :

روش تدریس احکام ومفاهیم نماز ،همان روش های مرسوم سوادآموزی از قبیل بحث گروهی ،

پرسش وپاسخ یا روش نمایشی (ایفای نقش) خواهد بود.
تذکر  :از بابت اجرای طرح آموزش نماز در دوره های سواد آموزی ،زمانی به طول دوره ها اضافه نمی شود.

نکات قابل توجه:

الف) -با توجه به اینکه زمینه ها وزمان یادگیری در افراد متفاوت می باشد ،الزم است در انجام آموزش نماز ،به
تفاوت های فردی در یادگیری توجه کرده و مراحل آموزش از آسان به مشکل ارائه گردد.
تذکر  :از بابت اجرای طرح آموزش نماز در دوره های سواد آموزی ،زمانی به طول دوره ها اضافه نمی شود.

ب ) -نظر به اینکه تشویق در هر سنی برای یادگیری تاثیر گذار است ،لذا سعی شود در مراحل آموزش به روش
های مختلف (کالمی و غیر کالمی) به نحو موثر ومطلوب استفاده شود.
ج ) -آموزش دهنده محترم سعی کند در آموزش ،به عنوان راهنما و تسهیل گر عمل کرده و تمامی نقرش هرای
عملی را به یادگیرنده ها محول کند.
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مدت زمان آموزش :

در طول اجرا  ،آموزش دهنده باید با توجه به شرایط یراد گیرنرده  /یادگیرنردگان ،در

اولین جلسه درسی هر روز  ،به مدت  65دقیقه به آموزش نماز بپردازد .بطوری کره هرر نفرردر 25جلسره
آموزشی  ،مجموعاً  255دقیقه به آموختن قرائت صحیح نماز بپردازد .
گام پنجم ) -ارزشیابی پیشرفت یادگیری :

ارزشیابی پیشرفت یادگیری سوادآموزان طرح  ،همانند روند جاری کالس ها مری باشرد .لذابره منظرور ایجراد
آمادگی بیشتر در سوادآموزان  ،الزم است برابر نمون برگ زیر ،ارزشیابی تکوینی به عمل آید.
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(نمون برگ راهنمای ارزشیابی تکوینی پیشرفت دُرست خوانی نماز)
نام ونام خانوادگی سواد آموز

ردیف

تاریخ ارزشیابی

محتوای یادگیری

دوره تحصیلی

نتیجه ارزشیابی
عالی

6

آشنایی با مقدمات نماز

2

قرائت صحیح اذان و اقامه

9

صحت انجام وضو

0

قرائت صحیح حمد

0

قرائت صحیح سوره

1

انجام وقرائت صحیح ذکر رکوع

7

انجام وقرائت صحیح ذکر سجده

0

قرائت صحیح قنوت وانجام آن

3

قرائت صحیح تسبیحات اربعه

65

انجام اقامه نماز  9 ، 2و  0رکعتی

66

آشنایی با احکام وضو و تیمم و غسل

62

آشنایی با احکام نماز جماعت

69

آشنایی با نماز مسافر

60

آشنایی با طهارت

خوب

نیاز به تالش بیشتر

ضمناً به منظور اخذ آزمون پایانی  ،الزم است از سوی ستاد اقامه نماز شهرستان ،ازمباحث کتاب نماز  ،پرسش
های هدفمند تهیه و در اختیار آموزش دهنده قرار گیرد تا به صورت عملی و کتبری ارزشریابی بعمرل آورد .در
صورتیکه سوادآموزی نمره قبولی (  62نمره از  25نمره کتبی) کسب نماید ،برابر نمرون بررگ زیرر بررای او،
توسط رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان گواهی قبولی صادر می شود.

"گواهی قبولی آموزش نماز"
با سالم واحترام ؛
به این وسیله گواهی می شود ،سرکار خانم  /جناب آقای  ...............نام پدر  .............دارنده
شماره ملی  .....................در طرح آموزش قرائت صحیح نماز سال  6931شرکت کرده و در
آزمون مربوط  ،امتیاز الزم را کسب نموده است .توفیق ایشان را در انجام صحیح فریضه نماز از
خداوند متعال خواستاریم .
نام ونام خانوادگی رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان...................
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تاریخ و امضا ....................

گام ششم  :نظارت آموزشی

همانند سایر برنامه های سوادآموزی ،نظارت بر روند اجرای طرح از سوی کارشناسان آموزشی  ،مسرئوالن
سوادآموزی  ،مدیران مراکز یادگیری محلی و به طور موردی از سوی اعضای کمیته های اجرایی انجام می شود .در
جهت حسن اجرای طرح و بهبودکیفیت آموزش  ،اقدام الزم به عمل می آید.
تشویقات :

به منظورتقویت انگیزۀ عوامل اجرایی  ،معیارهایی از سوی گروه بهبود کیفیت استان تعیین شود ،تا در پایان
اجرای طرح  ،برابر آن معیارها در هرشهرستان  /منطقه  ،فعال ترین افراد نسبت به بقیه در اجرای این طرح ،از میران
کارکنان سوادآموزی  ،آموزش دهنده ها  ،مدیران مراکز یادگیری محلی و سواد آموزان  ،شناسرایی شرده و توسرط
مدیرکل آموزش وپرورش با اهدای لوح تقدیر ،از آنها قدردانی به عمل آید.
مقررات مالی واداری:

 -6اعتبارات مورد نیاز طرح  ،از ردیف  620555برنامه های سوادآموزی تأمین وپرداخت می شود.
 -2هزینه های مربوط به توجیه عوامل انسانی و تشویقات درپایان طرح براساس گزارش شهرستان و تأیید استان ،
پرداخت خواهد شد.
 -9تأمین مدرس به عهده ستاد اقامه نماز کشور می باشد،که از طریق مرکز تخصصی نماز قم اعرزام خواهرد شرد.
هزینه حق التدریس مدرسین و ایاب وذهاب تا استان توسط ستاد اقامه نماز پرداخت خواهد شد.
تقویم زمانی اجرای :
اقدام

مسئول

زمان

تهیه طرح و تصویب وابالغ به استانها

تا اواخر تیر 69

دفتر برنامه ریزی دوره ها

توزیع محتوای آموزشی ویژه آموزش دهنده ها وسوادآموزان

تا اواخر تیر ماه 69

دفتر منابع انسانی و پشتیبانی

برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی نمایندگان استانها

مرداد ماه

سازمان و ستاد اقامه نماز

آغاز فرآیند آموزش و توجیه آموزش دهنده ها

از هفته دوم مرداد

استان

آموزش سوادآموزان

از اول مهر ماه

شهرستان

نظارت وکنترل برحسن اجرای طرح

در طول اجرا ی طرح

دفتر برنامه ریزی دوره ها  ،مشاوران

توزیع اعتبار به استانها

پایان بهمن

دفتر طرح وبرنامه

برگزاری جشن استانی

تا  20اسفند

استانها

تهیّه وارسال گزارش به سازمان

تا اواخر فروردین 69

استانها
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