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 ار کودکاندبه نام خداوند دوست

 :مقدمه

شی شود؛ هیچ تالی توان هر جامعه محسوب میترین نشانهرشد و بالندگی کودکان روشنجا که وضعیت زندگی، از آن

توانند ارزشمندتر از بخشیدن فرداهایی روشن به کودکان وجود ندارد، چرا که کودکان شهروندان شریفی هستند که می

 ای بهتر یار و یاورمان باشند.در ساختن آینده

ای دقیق و تواند بدون برنامهی کودکان باشد، نمیبدون تردید حرکت از موقعیت فعلی به شرایط مطلوب که شایسته

بر کار فکری مداوم، کسب فرآیندی است متکی ،های فکریمی صورت بگیرد. این جریان همانند تمامی حرکتعل

ی ویژهمباحث  به نوعی باهایی که ی آنبرای همه های جدیدنوین، افزایش همکاری و تفاهم و کسب مهارت دانشِ

 ی کمال یافتگی آنان را دارند.هستند و دغدغهمرتبط  کودکان

های موجود در راستای تامین و برآورده کردن نیازهای ه به اهمیت دوران کودکی و ضمن توجه به حساسیتبا توج

ربط عوامل ذی سویی مجموعه، ضرورت هماهنگی و همامنیتی کودکاناشتی و بهدی فردی، اجتماعی، روانی، گسترده

ی دایمی این برنامه به تفکیک ذیل خانهدر دبیر ،شود. بر این اساس اهداف مشترک اعضابیش از پیش احساس می

 قابل تبیین است:

 :اهداف

 های کودکان امروز، نیازها و خواستههاویژگیاهمیت دوران کودکی و  سازیبرجسته 

 رها و نهادهای متولی کودک در سراسر کشوهای دستگاهافزایی فعالیتهم 

 ا نیازهای ویژهب به ویژه کودکان ارتقای آگاهی جامعه نسبت به حقوق کودکان 

 کودکان مشارکت با نشاط با فضای ایجاد 

  ها و اولیای تربیتیخانواده»به جامعه به ویژه  هاآنهای ظرفیتو  ی کودکهای فعال در حوزهسازمانمعرفی» 

 (کودک حقوق با رابطه در) اسالم مبین دین هایآموزه از گیریبهره و ملی هویت به توجه 

 شعار:

 «آینده را باید ساخت»شعار همچون سال گذشته بار دیگر  هابینی و اجرای برنامهرویه در پیشدتبه منظور ایجاد وح

 است. شدهانتخاب داشت این هفته برای گرامی
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 :هارویکرد

با این هفته، به  صفردر سال جاری و با توجه به تقارن زمانی ایام ماه  ملی کودک یهفتهضمن اهتمام به شعار 

ساز عاشورا و جهاد در راه خدا در ذهن و روح کودکان و ترویج این های تربیتی و انسانکردن ارزشمنظور نهادینه

های آموزهداشت این هفته به رویکردِ های گرامیبرنامه فرهنگ در جامعه، شایسته است؛ در تدارک و اجرای ویژه

 توجه شود. عاشورا،

به روزهای سوگواری اربعین  8931هفته ملی کودک در سال های شدن زمان برگزاری برنامهنزدیکدر عین حال 

 هایی متناسب با این روزها در دستور کار قرار بگیرد.ها و طراحی برنامهحسینی باعث شده است تا توجه به مالحظه

ها به انتقال این برنامههنری و ها در مراکز فرهنگیبرگزاری برنامههای هفته ملی کودک ترین رویکرد برنامهمهم

 های استانی است.های عضو دبیرخانه مرکزی و دبیرخانهها و ادارهو سازمانها و فضاهای خارج از مراکز کانون محیط

 –که روزهای آن نسبت به سال گذشته کمی تغییر یافته است  –گذاری روزهای هفته به همین منظور و با توجه به نام

 هایی تدارک دیده شود.ها برنامهرکت کانون و در فضاهای آن ادارهها درخواست شده با مشااز هریک از سازمان

توانند ریزی دقیق مسئوالن و کارشناسان استانی و مسئوالن مراکز میدر همین زمینه اعضای مراکز کانون نیز با برنامه

 ها شرکت کنند.در این برنامه

حق آموزش و محیطی، بحران آب و انرژی و زیستبه جامعه مانند مسایل توجه به مسایل و مشکالت مبتالهمچنین 

، توجه به کودکان (به صورت غیر مستقیم)با توجه به شعار سال  رونق تولید ملیجویی و مساله صرفه تحصیل همگانی،

ها در کنار دیگر کودکان و نوجوانان و اهمیت دادن به حوزه فضای های برابر برای آنو ایجاد فرصت با نیازهای ویژه

 ترین رویکردهای برنامه امسال هفته ملی کودک است.از مهمباز هم  های نوینآوریزی و فنمجا

توجه بیشتر به کودکان مناطق کم برخوردار و ساکن نقاط دور از شهرها و سخت دسترسی همچنین کودکان بیمار 

ترین رویکردهای هفته یز از مهمهای اصالح و تربیت نکار کانونها، کودکان کار و کودکان بزهبستری در بیمارستان

مناطق و های دارای دفتر یا شعبه در این نسازماهای رود. در این زمینه استفاده از ظرفیتشمار میملی کودک به

 شود.های سیار شهری و روستایی توصیه میخانههای کتابویژه تقویت برنامههای کانون پرورش فکری، بهظرفیت

 :انمخاطب

 سراسر کشور جوانانو نو کودکان 
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 و والدین اولیای تربیتیمعلمان،  ،مربیان 

 ها:سطوح اجرای برنامه

ها، دو سطح ذیل در نظر سازمان های این هفته و ارائه توانمندیبینی برنامهبه منظور ایجاد سهولت در طراحی و پیش

  است.گرفته شده

 ربیتی و والدیناولیای تمعلمان، ی مربیان، ب( ویژه ی کودکانویژهالف( 

 در استان محلی و بومی سنن و رسوم آداب،ی کودک، همچنین توجه به های دین مبین اسالم در حوزهآموزه به توجه

 ها بسیار حایز اهمیت است. آیین و مراسم اجرای

 ی کودکان الف( ویژه

  آوردفراهم میکودکان را  ی مشارکتکه زمینه ...،و علمی ادبی، ،هنری ،های فرهنگیی فعالیتکلیهانجام. 

های فرهنگی، هنری، ادبی و ها در این بخش، جلب مشارکت کودکان، ایجاد شور و نشاط، کسب تجربههدفِ بارز برنامه

 است. و... های غیرمستقیمها، ارتقای آگاهی کودکان از طریق آموزشعلمی به شکل گروهی و در کنار خانواده

 :کانکود های پیشنهادیبرنامهویژه

 ب عملکرد ی کودک به منظور بازتا، اولیای تربیتی و متولیانِ حوزهمربیان ،کودکان از آثار هاییبرگزاری نمایشگاه

 سازمان مربوطه در استان

  مراکز  عضویت رایگانمانند ) ی ملی کودکهای ویژه و یا رایگان در طول هفتهخدمات با تخفیفانجام

 (کانونهنری فرهنگی

 رنشاطپهای هدفمند، متنوع، آموزنده و مهر( با اجرای برنامه 81وز جهانی کودک )داشت رگرامی 

  المللیهای استانی و بینها و جشنوارهبرنامه کودکانِ برگزیدهتقدیرِ سازمانی از 

    فرهنگای و  مسائوالن اجتمااعی  هنرمنادان، نویساندگان و   اندیشای کودکاان باا    هام برگزاری جلسااتِ دیادار و ،

 ناستا سیاسیِ

 ا باا «آینااده را بایااد ساااخت»عنااوان هماهنااگِ  بااه همااراه کودکااان و بااا تلویزیااونی هااایاجاارای ویااژه برنامااه

 ی ملیمشارکت رسانه
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 هااایشاابکه منظااور پخااش هماهنااگ تیاازر هفتااه ملاای کااودک از هااا بااهساایما در اسااتان رایزناای بااا صاادا و 

  استانی تلویزیون

  نشااین، روسااتاییباارای کودکااانِ حاشاایه سااازمانی اناااتهااا و امکگیااری از ظرفیااتاجاارای برنامااه بااا بهااره ،

 برخوردارو کودکان ساکن در مناطق کم عشایری

   اجتمااعی  یدیاده سرپرسات و کودکاان آسایب   هاا، مراکاز حمایات از کودکاان بای     اجرای برناماه در بیمارساتان 

 احمر، اورژانس و ...نشانی، هاللمراکز فرهنگی شهرداری، آتش بهزیستی،

 کان با مسئوالن کشوری و استانیدیدار کود 

 کودکیادمان شهدای  و های اجتماعیاز فرزندان شهدای مدافع حرم، شهدای مبارزه با آسیب تجلیل 

 بازی، سرگرمی و..ی کتاب، اسباباهدا.. 

 و مراکاز  هاا  و رساانه  هاا یو خبرگازار  مایصادا وسا   ،...هاا، آثاار تااریخی، ملای و    هایی مانند موزهبازدید از مکان

جمعاای مربااوط بااه خااروج دسااته سااازمانی هاااینامااهنامااه و آیااینرعایاات شاایوه)و تفریحاای و طبیعاای یدنیااد

 .(مورد تاکید است کودکان،

 :اولیای تربیتی و والدین معلمان، ،ی مربیانویژهب. 

، شناسانی کودک، کارهای ارتقای سطح دانش و آگاهی در فعاالن حوزهکردن زمینههایی با هدف فراهمویژه برنامه

 از اهداف این سطح از برنامه است.  اولیایی تربیتی و والدینمعلمان، مربیان، 

 های پیشنهادی:برنامهویژه

 مرتبط با کودکان های متناسب با محورها و موضوع ترویجی -صی و علمیهای تخصنشست برگزاری 

 و سرگرمی فرهنگی، محصوالت بولتن، کتاب، تولید... 

 مهر( 81) کودک در روز جهانی ویژه مراسم برگزاری 

 اهسایر سازمان با هماهنگی و تعامل طریق از کودک، موضوع با مرتبط اجتماعی نهادهای معرفی هایغرفه برپایی 

 بین سازمانی  مشترک هایپروژه اجرایها و افزاییِ ظرفیتهم 

 تی و بزرگساالن با موضوع کودکان مربیان، اولیای تربی از سویها و آثاری که ی محصوالت فرهنگی، برنامهعرضه

  .تهیه و تولید شده است
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 کودکان و رسانی به تاویژه توسط پیک امید استانی در هفته ملی کودک با هدف خدمهای برگزاری برنامه

 برخوردار مناطق کمنوجوانان 

 و برپایی هفته فیلم کودک فیبا تخف های مناسب کودکانملیاکران ف 

  مایمختلف صدا و س یهااز شبکه یدیتول یاهبرنامهو  زریپخش ت  

 در این ، ی دیگرشهرهاو در سطح تهران کودکان و نوجوانان  دهیبرگز یهایاکران آثار نقاشو  یشهر غاتیتبل

قصد دارد در روزهای هفته ملی کودک « شهری که دوست دارم»زمینه شهرداری تهران با برپایی مسابقه نقاشی 

 اداره مشارکت با کهشهر تهران در معرض دید شهروندان قرار دهد. این آمادگی وجود دارد آثار برگزیده را در سطخ 

 بگیرد. قرارهم  هااستان این آثار در اختیار تهران استان کانون و تهران شهرداری شهروندی هایآموزش کل

 های مناسبتی های ویژه کودکان با رعایت مالحظهاجرای تئاتر و نمایش 

 گاه از آثار منتخب اعضا و مربیان کانونبرپایی نمایش 

 یکانون پرورش فکر یهنریدر مراکز فرهنگتواند می هاتیفعال نیکودک ا یهفته مل یروزها ی: در تمامتبصره 

 . شودانجام نیز کودکان و نوجوانان سراسر کشور 

 : زمان اجرا

 8931مهر سال  83تا  89

 هفته ملی کودک :  روزشمار

 13 برابر هایفرصت ویژه، نیازهای اب انکودک: مهر 

 14 ایمنی و سالمتآموزش،  کودک،: مهر 

 15 و گردشگری فرهنگی میراث، زیست محیط کودک، :مهر 

 16 نشاط و بازی صلح، کودک،: مهر 

 17 ارتباطات و رسانه کودک،: مهر  

 18 مطالعه فرهنگ و کتاب کودک،: مهر 

 11  :یاسالمکودک، خانواده، سبک زندگی ایرانیمهر 

 



7 
 

 

 :ریزیآیند برنامهفر

 کانوندبیرخانه آن در ها که استان تهران و در کودک ملی یهفتهدبیرخانه مرکزی و استانی  رایزنی با اعضای .8

 های برون سازمانی منظور طراحی برنامهبه پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقر است

اساتان و  مراکاز کاانون   ملای کاودک در ساطح     باه مناسابت هفتاه   هاا  برناماه و  ریازی فعالیات  طراحی و برنامه .2

بااودن بااه اربعااین هااای مناساابتی نزدیااکدرنظاار گاارفتن مالحظااه )بااا و روسااتاهای مختلااف کشااور شااهرها

 حسینی(

هااا کااه از سااوی دبیرخانااه هااا و سااازمانهااای مشااترک ادارههااا و برنامااههااا، نمایشااگاهمشااارکت در برنامااه .9

 ریزی شده است.کشوری و استانی هفته ملی کودک برنامه

 ..و.. فرهنگی مراکز ها،سازمانتبلیغات محیطی، فضاسازی  .4

 های تبلیغات سطح شهرآمار و عکسدر قالب  ندسازی مراحل اجرا و آرشیو آثارمست .5

 برنامه ، نظارت و ارزیابی فرآیند برگزاریکنترل .1

 :ی ملی کودکریزی هفتهدر برنامه هاسازمان نکات قابل توجه

 روزشمار هفته  وحتوایی متناسب با گروه سنی کودک ریزی مبرنامه 

 های اجرایینوآوری و خالقیت در روش 

 ارایاه هاا گزارشای مبساوط    االمکاان از اجارای برناماه   حتای هاای مخاطاب محاور )   و اجرای برناماه ی حطرا 

 شود(.

 و استانی ی مرکزیمعرفی نماینده و رابط سازمان به دبیرخانه 

  ی ملای کاودک در کاانون    ساازمان مربوطاه باه دبیرخاناه دایمای هفتاه       ز ساوی ااجرایای  ریز برناماه  ارایه

هااا و ، شاایوهیی اجرایاانااوع برنامااه) :)مفاااد مناادرج در ایاان طاارح شااامل هاااو در اسااتان پاارورش فکااری

هااای فرهنگاای جهاات اهاادا بااه مخاطبااان، اعااالم    آورد و بسااته، اعااالم رههااای مااورد نظاار تکنیااک

 داشت این هفته(جهت همکاری و ارتقای کیفی گرامی های موجود در سازمان درظرفیت

  هابرنامهانتخاب مجریان و مربیان مجرب در جهت ارتباط موثر با مخاطب در 
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  هاسازمانهمکاری و مشارکت فعال با 

 هاگزارش پس از اجرای برنامهارایه سازی و مستند 

 :های استانی به دبیرخانه ییاجرا هایتوصیه

 و...  حقاوق کاودک  علمای،  ، دینای، تااریخی،   ع معتبار و قابال رجاوعِ فرهنگای، هناری، ادبای      مندی از مناببهره

متناسااب بااا  و غرورآفاارینِ ملاای هااای امیااد بخااش نمادهااا و نشااانه مناادی ازبهااره هااا.در ارجاااع فعالیاات

 هامکان در فضاسازیی عاشورا و حماسهی ملی کودک و هفتهموضوعات 

 هااجرایی در استان هایدستگاه ب همکاریِمشارکت و جل 

 مرکازی  دبیرخاناه  نهادهاای  و هاا ساازمان  تماامی  نماینادگان  از اساتانی  ایدبیرخاناه  هاای نشست تشکیل برای 

 باومی  شارایط  فراخاور  باه  توانناد مای  نیاز  هاا اساتان  نهااد  ماردم  هایسازمان و نهادها این بر عالوه شود دعوت

 باشند. هانشست این عضو استان هر

  غیرمتمرکزصورت بهی ملی کودک های هفتهبرنامهاجرای 

 ی ملی کودکاستانیِ هفتهی ول دبیرخانهئتعامل با ستاد از طریق معرفی مس 

  در مستقرویژه هفته ملی کودک با هماهنگی دبیرخانه جشنواره، ... بنر، بیلبورد وتیزر، پوستر، شامل اقالم تبلیغی 

قرار کننده و نهادهای مشارکتهای استانی در اختیار دبیرخانه نکانو المللبین امور و عمومی روابط کل اداره

 شود.گیرد و توزیع میمی

 رسانیسازی و اطالعمستند و ثبت منظوربه شهری تبلیغات از عکاسی و تصویربرداری 

 هاای به منظور پوشش خبری گسترده برنامههای روزانه خبری، تصویری و رسانهارایه گزارش  

 شاود  هاای اساتانی درخواسات مای    احی و انتشاار پوساتر از ساوی دبیرخاناه مرکازی، از دبیرخاناه      با توجه به طر

دبیرخاناه مرکازی هفتاه ملای کاودک در اداره       باا  اساتانی  کننادگان از نشاان مشاارکت   اساتفاده  و تبلیغات برای

وسااتر هااای الزم صااورت بگیاارد و از طاارح اصاالی پالملاال کااانون هماااهنگیکاال روابااط عمااومی و امااور بااین

 استفاده شود.

 

 


