بسته آموزشی «دردسرهای
یوزپلنگی»
معرفی بسته آموزشی
برنامه آموزشی «دردسرهای یوزپلنگی» ،عالوه بر محتوای آموزشی کالس «رفیق شما؛
یوزپلنگ» ،اجرای تئاتر را نیز خواهد داشت .این برنامه آموزشی فرصتی است تا
دانشآموزان با یوزپلنگ آسیایی ،ویژگیهای ظاهری و آناتومی ،نوع زیستگاه و رژیم غذایی
آن آشنا شوند .همچنین عوامل تهدید این گونه در خطر انقراض را خواهند شناخت و درباره
دالیل حفاظت از یوزپلنگ خواهند اندیشید .در این کالس آموزش با مشاهده فیلم و
نماهنگ ،اجرای تئاتر و استفاده از ابزارهای آموزشی آمیخته میشود تا دانشآموزان در کنار
تجربه یک فضای آموزشی لذتبخش ،درباره یوزپلنگ آسیایی و مسائل مربوط به آن
بیاموزند.

بسته آموزشی «دردسرهای یوزپلنگی»
کاری از بخش آموزش و ظرفیتسازی انجمن یوزپلنگ ایرانی

نام برنامه« :دردسرهای یوزپلنگی»
زمان مورد نیاز 57 :دقیقه
( 03دقیقه زمان قبل و بعد از اجرا ،برای چیدمان الزم است)
گروه سنی مخاطب :پیش دبستان و دبستان
تعداد دانشآموزان 03 :تا  033نفر
اهداف:
آشنایی دانشآموزان با ویژگیهای ظاهری و بدنی یوزپلنگ آسیایی و تفاوت آن با دیگر گربه سانان
آشنایی دانشآموزان با برخی ویژگیهای رفتاری و رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی
آشنایی دانشآموزان با عوامل تهدید و دالیل حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
آشنایی دانشآموزان با دوربین تلهای و استفاده آن در پژوهش درباره یوزپلنگ آسیایی و لزوم انجام پژوهش برای طراحی
برنامه حفاظتی گونههای در معرض خطر انقراض
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مکان اجرای مورد نیاز:



سالن اجتماعات (متناسب با تعداد دانشآموزان)
فضایی مناسب برای اجرای تئاتر همراه با دسترسی به برق و امکان نصب بنر

امکانات مورد نیاز:




صندلی به تعداد دانشآموزان
ابزار پخش فیلم (دیتاپروژکتور ،کامپیوتر و اسپیکر)
سیستم صوتی پرتابل (میکسر پرتابل و  0میکروفون بیسیم)

نیروی اجرایی:


 0نفر آموزشگر انجمن یوزپلنگ ایرانی



 0نفر مستندساز ( 0نفر از همکاران مدرسه و  0نفر از همکاران انجمن)



 0یا  0همکار مدرسه جهت نظمدهی

ترتیب برنامه:
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آشنایی و معرفی موضوع
نمایش پاورپوینت
نمایش فیلم
نمایش دوربین تله ای و فیلمهای و عکسهای مرتبط
اجرای تئاتر
پاسخگویی به سواالت دانشآموزان
توزیع هدایای آموزشی
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تعهدات انجمن یوزپلنگ ایرانی:
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تدوین محتوا و طراحی و ساخت ابزارهای مورد نیاز
حضور  0آموزشگر متخصص در روز اجرا و  0مستندساز
تامین سیستم صوتی پرتابل و آکسسوار برای اجرای تئاتر
اجرای برنامه طبق محتوای توافق شده با سفارشدهنده

تعهدات سفارش دهنده:
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تامین مکان و امکانات اجرای برنامه طبق محتوای ارائه شده در طرح برنامه
تامین مالی برنامه طبق قرارداد منعقد شده
در اختیار گذاشتن نیروی انسانی طبق موارد بخش نیروی اجرایی طرح
هماهنگی حضور دانشآموزان جهت شرکت در برنامه

هزینه برنامه:
متناسب با محل اجرا ،تعداد دانشآموزان ،تعداد آموزشگران و دیگر نیازهای اجرای برنامه ،هزینه برنامه تعیین خواهد شد.
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انجمن یوزپلنگ ایرانی یک مؤسسه

غیردولتی زیست محیطی ،مستقل و
غیرانتفاعی فعال است که از مرداد ماه
سال  0083با شماره ثبت  00643به
صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده
است .محل دفتر مرکزی این انجمن در
تهران و حوزه فعالیت آن در سرتاسر
کشور است .انجمن به همکاری با سایر
نهادهای فعال در زمینه حیات وحش در
سطح بینالملل نیز میپردازد .بخش
آموزش و ظرفیتسازی انجمن یوزپلنگ
ایرانی با هدف آگاه سازی ،حساسسازی
و ظرفیتسازی با موضوع تنوع زیستی
(با تاکید بر گوشتخواران) فعالیت میکند
و چشمانداز خود را تالش برای رسیدن

به حیات پایدار میداند .این بخش با
ساخت و تولید ابزارهای آموزشی ،اجرای
پروژههای آموزشی ،اجرای پروژههای
ظرفیتسازی ،انتشار مقاالت آموزشی در
رسانههای مطبوعاتی یا مشارکت در تولید
برنامههای رسانههای جمعی و مشارکت
در کمپینهای (کارزار) ترویجی در
راستای اهداف خود تالش میکند.
بهرهمندان

فعالیتهای

این

بخش،

موسسات ،سازمانها و صنایع مرتبط

نشانی دفتر:

دولتی ،سازمانها ،شرکتها و صنایع

تهران ،خیابان کارگر شمالی ،روبروی بیمارستان قلب ،خیابان

خصوصی ،گروههای غیردولتی مردمی،

شکراله ،پالک  ،431طبقه دوم ،واحد 5

گروههای مختلف اجتماعی و ساکنین

روستاها و شهرهای مرتبط در ایران
هستند.

تلفکس:
584-22555088
education@wildlife.ir / www.wildlife.ir

