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با کودک رایان بیشتر آشنا شوید.
پاسخ

پرسش
«طرح ملی کودک رایان» چیست؟

طرح ملی کودک رایان با رویکرد فرهنگ سازی ،مهارتآموزی و تو سعه کارآفرینی برای کودکان
و نوجوانان با بهرهگیری از بستتتفر فناوری اطالعات و ارتباطات برای نخستتتفین بار توستتتک دکفر
محمدحستتن محمدپور در ستتا  1385مطرح شتتدد در اجرای فازهای مخفلف این طرح که مطابق با
سند چ شماندازه  1404ایران ا سالمی و سند تحو بنیادین آموزش و پرورش تو سعه یاففه ا ست،
عالوه بر برگزاری دورهها و کارگاههای آموز شی و مهارتی ویژهی نوآموزان ،کارگاهها و دورههایی
نیز برای مربیان ،فرهنگیان و والدین در نظر گرففه شده است تا فرهنگ عمومی جامعه را به سوی
مهارتآموزی و کارآفرینی هدایت نمایدد در این طرح ملی ،بستتتفههای آموزشتتتی هدفمندی تولید
می شود که در کنار ساخفار آموزشی هدفمند و سازماندهی شدهی آن ،سبب اشفغا زایی در سطح
ک شور میگرددد مفاهیم آموز شی در طرح ملی کودک رایان منطبق با توانایی و ا سفعدادهای سنی
نوآموزان میباشتتد و با در نظر گرففن آخرین دستتفاوردهای آموزش تی جهان توستتک کارشتتناستتان
منفخب از سرا سر ک شور تدوین شده ا ستد این طرح که عالوه بر اجرا در آموز شگاهها و مراکز
آموزشتتی ،به صتتورت فوق برنامه در مدارس نیز قابل اجرا استتت ،میتواند مراکز آموزشتتی را به
کانونهای علمی ،آموزشتتتی ،پرورشتتتی و مهارتی تبدیل کندد دورهای آموزشتتتی مهارتی طرح ملی
کودک رایان برای سنین  6تا  18سا استد

«کودک رایان» به چه معنا است؟

واژهی کودک به افراد زیر  18ستتتا اطالق میشتتتود و رایان به معنای اندیشتتتیدن ،هدایتکردن،
پردازش نمودن و م شاوره دادن ا ستد کودک رایان را ما به عنوان کودکِ اندی شمند و پر سشگر
تصور کردهایمد

این طرح چه خدماتی را ارائه میدهد؟

ارائه دورههای آموزشتتی ویژه که هرید دارای کفاب و بستتفههای آموزشتتی خاصتتی استتتد این
دورههای آموزشی در شش دسفه از خدمات آموزشی ارایه میشود:


مهارتهای فردی



مهارتهای اجفماعی



مهارتهای دستورزی



مهارتهای مهندسی و خالقیت



مهارتهای فناوری اطالعات و سواد رسانهای



مهارتهای تلفیقی

دورهها ،کفابها و بسفههای آموزشی برای برای سنین  6تا  18سا
چه گروه سنی مناسب است؟
ترت یب شتتتر کت در دوره های آموزشتتتی نوآموزان میتوانند کلیهی دورهها را از ستتطح  1آغاز کنندد فراگیرانی که ستتن آنها از محدودهی
توسک نوآموزان چگونه است؟

ستتنی تعریف شتتده بزرگفر استتت ،ستتطحهای باالتر را ثبتنام میکنند و مربی در جلستتات آغازین
مروری بر پیشدانسفههای مورد نیاز خواهد داشتد
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در هر خد مات آموزشتتتی چه دوره های در دورهی مهارتهای مهندسی و خالقیت ترتیب دورهها به صورت زیر است:
تدوین شده است؟



رازهای مغناطیس



رازهای الکفریسیفه



رازهای الکفرونید



رازهای مکانید



رازهای رباتید

تذکر :دورههای مرتبک با آشنایی با علم پرواز به طور مسفقل از دورههای دیگر است و با کفابهای
رازهای پرواز سطح  1تا سطح  7ادامه مییابدد
در دورهی مهارتهای فناوری اطالعات و سواد رسانهای ترتیب دورهها به صورت زیر است:


فناوری اطالعات کودک سطح  1تا سطح 8



ساخت بازی و پویانمایی با اسکرچ



تولید محفوای الکفرونید



طراحی سایت بدون کدنویسی

در دورهی مهارتهای دستورزی ترتیب دورهها به صورت زیر است:


کاغذ قیچی – دستسازههای خالقانه سطح  1تا 8



آشنایی با ابزارها



تولید صنایع دسفی

در دورهی مهارتهای فردی ترتیب دورهها به صورت زیر است:


رازهای ایدهپردازی سطح  1تا سطح 8



مجموعه فیلمهای درخت دانش

در دورهی مهارتهای اجفماعی ترتیب دورهها به صورت زیر است:


خانهی همیشه سبز



مدرسه مهربانی



ساکنین شهر اخالق



حقوق شهروندی

در دورهی مهارتهای تلفیقی ترتیب دورهها به صورت زیر است:


جغرافیای سرزمین من سطح  1تا 8



دنیای خوشمزهی سوغاتیها



آشنایی با جشنوارهی جابربن حیان



آشنایی با جشنواره خوارزمی
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شعبههای مخفلف طرح در چه ا سفانها و کودک رایان در سراسر کشور نمایندگی فعا میپذیردد
از مجموع بیش از  50درخواستتتت نمایندگی ،پس از بررستتتیهای به عمل آمده نمایندگیهای زیر

شهرهایی وجود دارد؟

فعا هسفند:
اسفان هرمزگان (نمایندگی بندرعباس ،نمایندگی میناب ،نمایندگی رویدر)
اسفان مازندران (نمایندگی آمل)
اسفان یزد (نمایندگی میبد)
نمایندهها چگونه فعالیت میکنند؟

ن مای نده ها پس از ا خذ ن مای ندگی ،طبق قوانین کودک را یان ف عال یت میکن ند و ا قدام به برگزاری
کالسها و فروش کفابها و بسفههای آموزشی مینمایندد

شرایک گرففن نمایندگی چگونه است؟

برای گرففن نمایندگی به وبستتتایت کودک رایان به نشتتتانی  kidscom.irمراجعه کنید و از بخش
ثبت نام نمایندگی درخواست خود را ارسا نماییدد کارشناسهای کودک رایان پس از بررسی اولیه
با شتتما تماس میگیرندد پس از تکمیل فرمها ،ارایه چد یا ستتففهی ضتتمانت و انجام خرید اولیهی
محصوالت ،گواهی نمایندگی صادر و به آدرس مفقاضی ارسا میشودد همچنین مفقاضیان میتوانند
قبل از ثبت نام ،راهنمای نمایندگان را مطالعه کنند و با تماس به شتتتماره  07633662380از
مشاوره مدیران طرح ملی کودک رایان بهرهمند شوندد

آ یا میتوان بدون ا خذ ن مای ندگی ف عال یت

بله ،بستتتیاری از مدارس و مراکز آموزشتتتی دوره های مخفلفی را برگزار میکنند که به ستتتادگی

آموزشی نمود؟

میتوانند با خرید کفابها و بستتتفههای کودک رایان ،به این دورههای آموزشتتتی جهت دهندد اخذ
نمایندگی سبب می شود که از مجموعه خدمات گسفردهی آموزشی طرح ملی کودک رایان بهرهمند
شوندد

مزایتتای اختتذ نمتتاینتتدگی کودک رایتتان اشفغا زایی و کارآفرینی
کسب درآمد از برگزاری دورهها و فروش کفابها و بسفهها

چیست؟

ارایه خدمات آموزشی ویژه به نوآموزان ثبتنام شده در نمایندگی
امکان اخذ گواهینامههای دوزبانهی کودک رایان برای نوآموزان و مربیان
ارایه وبگاهی ویژهی برای هر نوآموز به همراه تحلیل روانشناسی و آیندهپژوهی
درج اطالعات نوآموزان در باند اطالعات کودک و نوجوان
ارسا پروندهها و فیلمهای آموزشی به منظور اجرای صحیح دورهها و آموزش مربی و سرمربی
مربی چگونه با طرح همکاری میکند؟

مربی با مراجعه به نمایندگی ها ،پس از مشتتتاهدهی فیلم آموزش مرب یان یا شتتترکت در دوره های
حضوری برای تدریس دورههای آموزشی آماده میشودد

شتتترایک مربی شتتتتدن در کودک رایتتان کلیهی فرهنگیان ،مربیان و عالقمندان به فعالیتهای آموزشی میتوانند پس از شرکت در دورههای
چیست؟

آموزشی ،برای تدریس در دورههای کودک رایان آماده شوندد

درصد سود مربیان چقدر است؟

مربی به دو صورت میتواند با نمایندگی فعالیت کند:
 :1قرارداد کار معین با دریافت حقوق قانون کار و بیمه
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 :2قرارداد حقالفدریس با دریافت مبلغ حقالفدریس دورهی برگزار شدهد
آیا سودی برای مدر سه و مدیران در نظر مدیران مراکز آموزشی به دو صورت میتوانند در برگزاری دورههای آموزشی منففع شوند:
گرففه شده است؟
سود نمایندگانیها چقدر است؟



اخذ نمایندگی کودک رایان و بهرهمندی از حق نمایندگی



انعقاد قرارداد با نمایندگان و بهرهمندی از حق مدیریت

بیش از  60درصتتتد از مبلغ دریاففی نوآموزان در اخفیار نمایندگان استتتت تا عالوه بر پرداخت
حقالفدیس مربیان و برگزاری دورهها ،بفوانند تبلیغات الزم را انجام دهندد

آیا هر زمان که خواستتتیفم میتوانیم دوره بله شتتما هر زمانی که قصتتد برگزاری دورههای کودک رایان دارید ،با کارشتتناستتان یا نمایندگان
کودک رایان هماهنگ کنید ،کفاب ها و بستتتفهها را تهیه نمایید و دورههای آموزشتتتی خود را آغاز

برگزار کنیم؟

کنیدد برای برگزاری دورهها هیچ محدودیفی وجود نداردد
تعداد شتتترکتکنندگان در دوره ها چقدر حداقل  10شرکتکننده باید برای شروع کالس ثبتنام کنند تا برآورد مالی صورت گرففه محقق
شودد

است؟

آیا امکان پرداخت قستتتطی خریدها وجود در حا حاضر با توجه به نوسانات بازار چاپ کفاب ،امکان پرداخت قسطی وجود نداردد
دارد؟
کیفیت کفابها به چه صورت است؟

کیفیت کفاب ها به بهفرین نحوه چاپ موجود در بازار استت و ستعی کودک رایان در این نوستانات
حفظ کیفیت کار بوده استتتد هرچند به درخواستتت مفقاضتتیان کفابهای جدید با حفظ قیمت (و نه
افزایش آن) ارایه شده استد

آیا شما مجوز رسمی دارید؟

کلیه مجوزها و تقدیرنامه ها در بخش تاالر اففخارات ستتتایت کودک رایان در دستتتفرس و قابل
مشاهده استد

آیا شتتتما تایید شتتتده از طرش آموزش و

بله کودک رایان از طرش وزارت آموزش و پروزش تایید شتتده و دارای مجوز رستتمی از آموزش و

پروزش هسفید؟

پرورش استد

روند آموزشی نوآموزان چگونه است؟

کودکان از  6ستتالگی تا  18ستتالگی میتوانند تحت آموزش دورههای کودک رایان قرار بگیرند تا
مهارتهای زندگی ،مهارتهای کارآفرینی و مهارتهای ششگانهی کودک رایان را تجربه نمایندد

آیا به شتتترکتکنندگان مدرک نیز اعطا بله ،شتتترکتکنندگان در دورههای آموزشتتتی طرح ملی کودک رایان مدرکی دو زبانه با هولوگرام
میشود؟

کودک رایان دریافت میکنند و نوآموزان به محض ثبتنام در دوره های آموزشتتتی ،دارای وبگاهی
در باند اطالعات کودک و نوجوان خواهند شدد

هزی نه ث بت نام در دوره های آموزشتتتی هزینهی ثبتنام در هر دورهی آموز شی در سا  1399-1398مبلغ  200000تومان ا ست که در
چقدر است؟

طی دوره کفاب و بسفهی آموزشی در اخفیار نوآموزان قرار میگیردد
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