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عکس  :نازنین سالمیان

سرمقاله

درکنارهم
با یک هدف و شعار

«جانان»
مژگان بیات در گفتوگو با «صبا» :

را خیلیخوب درک کرد م
ت وگو با «صبا» :
بهزاد فراهانی در گف 

پس از  40سال فیلم خودم را میسازم
نگاهی به ویژگیهای ساز کیبورد

ترکیبی از انواع سازها

حامد رهنما
دبیر هفته ملی کودک

محوریت برنامههــای هفته ملی کــودک و روز جهانی کودک،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است .کانون با بیش از
هزار مرکز که در سراسر کشور دارد ،فعالیتهای فرهنگی ،هنری،
آموزشی و سایر فعالیتهایی که در اهداف این کانون است را در
طول سال انجام میدهد ،اما بنای «هفته ملی کودک» بر این است
که با مشارکت سازمانها و مجموعههایی که بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در حوزه کودک فعالیت دارند به شکل مانوری در کل
استانها ،برنامه ارایه کنند.
بسیاری از برنامهها که در طول ســال موازیکاری میکنند را
مشاهده میکنیم؛ ما با مشارکت سازمانها و مجموعههایی که در
کنار هم هستیم ،میتوانیم رزمایش و همایشی در این هفته داشته
باشیم تا فعالیتهایمان را به یکدیگر معرفی کنیم و از ظرفیتها
استفاده کنیم.
هدف اصلی هفته ملی کودک ،برجستهســازی اهمیت توجه به
کودکان است؛ شاید در طول سال همه مجموعهها ،وزارتخانهها
و ارگانهای مختلــف برای کودک کار کنند امــا اینکه در یک
هفته همه در کنار هم با یک هدف و شــعار مشــخص بتوانند
فعالیتهایشان را ارایه دهند بهطور حتم مفید است .شعار سال
گذشته «آینده را باید ساخت» بود و شعار امسال هنوز مشخص
نیست.
هدف اصلی تمام فعالیتهای مجموعههای مختلف این است که
بتوانیم کودکانی را تربیت کنیم تا در آینده برای کشورشان مفید
باشند.
برای گروه سنی کودکان تعاریف مختلفی داریم اما در هفته ملی
کودک برای کودکان  3تا 15ســاله برنامههای مختلفی در نظر
داریم.
سال گذشته در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان این برنامه را بهصورت متمرکز داشتیم و اکنون
در برنامهریزیهایی که در حال انجام آنها هســتیم قصد داریم
تمرکززدایی انجام شود.
با توجه به اینکه هفته ملی کودک در استانها برگزار میشود و
همه استانها در این زمینه فعال هستند ،در صددیم برنامههایمان
را در سطح شهر تهران و سایر استانها برگزار کنیم.

