
 ساعت کودکی چیست؟

 

پخش  بینیم که در اینستاگرام، چندنفر برنامهخیزیم و میبرمیبعدازظهر روز شنبه است؛ از خواب  81ساعت 

زنند؛ از خود بینیم که همه دارند از کودک و کودکی حرف میزنیم، و میدوتاشان سر میزنده دارند، به یکی

 پرسیم امروز چه خبر است؟می

های اجتماعی است. امسال به دلیل ترین ساعات حضور کاربران ایرانی در شبکه، معموال از شلوغ81ساعت 

توانیم از ی کودکان به شکل حضوری را نداریم، اما میهای ویژهکرونا، شانس برگزاری بسیاری از برنامه

تغییر  ملی کودک را به نام کودکان روز از هفته دومینهمین شلوغی و این ساعت استفاده کنیم، و ترافیک 

 دهیم.

ای باشد گذاری شده تا بهانهنام «ساعت کودکی»، در سراسر ایران به عنوان مهر81روز شنبه  81پس، ساعت 

مندان کودکان و نوجوانان، از نویسندگان و اهالی تئاتر، تا عالقه اندرکاران وبرای یک دعوت از عموم دست

ای، همه و همه در این ساعت گیر تا فعاالن رسانهتصمیمگذار و مربیان و معلمان، از اعضا نهادهای سیاست

وگو با عموم مخاطبان ساعته را به گفتای یکگویند تا برنامهملی کودک را لبیک می خاص، دعوت هفته

 خود با محوریت کودک و کودکی بگذرانند.

نیم تا در این ساعت، با کاز نویسندگان، مترجمان و شاعران، از تصویرگران کتاب کودک و نوجوان دعوت می

آثار خود حرف بزنند،  ی کودکی سخن بگویند؛ دربارهای زنده با مخاطبان صفحات خود دربارهاجرای برنامه

کتاب کودک معرفی کنند، مسایل مربوط به کودکان را با مخاطبان درمیان بگذارند، قصه بگویند و کتاب 

 خویش اختصاص دهند.بخوانند، و یک ساعت را به نام و یاد مخاطبان 

روز شنبه، با  81کنیم که در ساعت دهندگان این گروه سنی دعوت میاز مربیان کودک، از معلمان و آموزش

وگو با والدین ای زنده، با توجه به موضوع مورد عالقه و نیز تخصص خود، ساعتی را به گفتاجرای برنامه

های فرهنگی و هنری بگویند، از تاثیرات فرهنگ و هنر بر زشها و آموهای ایرانی بگذرانند؛ از انواع دورهبچه

گویی کنند، نقالی کنند، اند، قصههایی که با کودکان همراه بودهکودکان، از تجربیات خویش در سال



ها های ساده را به آنها، تکنیکخوانی برای بچهها و عموم مردم را ترغیب کنند به قصه و داستانخانواده

 شان را با توجه به توان و تخصص خویش پاسخ دهند.های احتمالیپرسشبیاموزند، 

های مجازی و متخصصان مطبوعات یا صاحبان صفحات اینترنتی ها، از تمام فعاالن شبکهاز عموم رسانه

تا در این ساعت  یمکنیم که به ساعت کودکی بپیوندند، از اهالی و هنر دعوت کنپرمخاطب دعوت می

کودکی به مخاطبان خویش، آنان را به حضور در _ساعت#ان سخن بگویند، با معرفی هشتگ ی کودکدرباره

( که اخبار آن در اغلب صفحات کانون پرورش فکری استانی و نیز صفحات liveهای پخش زنده )این برنامه

 رسانی این حرکت همراهی کنند.شود ترغیب کنند، در اطالعشخصی درج می

کنیم که با معرفی این برنامه و نیز هشتگ مربوط به آن، های استانی کانون دعوت میابط عمومیدر رو

 های مربیان هر استان، از روزهای قبل مخاطبان خود را با این ساعت آشنا کنند.رسانی برنامههمچنین اطالع

کننده دنبالما چندنفر در کنار کیفیت محتوا، تاثیر جمعی این حرکت، در کثرت آن است؛ مهم نیست که 

ی خود بگوییم که ساعت کودکی برای ما کنندهنفر دنبال 81 داریم، مهم این است که در آن یک ساعت، به

نفر را به سمت مشکالت و نیازهای کودکان سوق ذهن یکاگر حتی  هاماناهمیت دارد؛ و در میان حرف

 ایم.دهیم، کار خود را کرده

ی الیو برگزار ای از دوستان ما با یک موضوع برنامهاعت مشخص، بخش عمدهآید که در یک سکم پیش می

 .شانو توجه به مسائل و حقوق کنند. قدر این همراهی گروهی را بدانیم، به خاطر کودکان

 نشانیخود را به همراه  مربیان گرامی؛ الزم است که پس از اعالم آمادگی، عنوان و موضوع محوری برنامه

ها یا معاونت فرهنگی اطالع دهید تا قصد اجرای الیو دارید، به همکاران روابط عمومی در استانای که صفحه

 تان کنند.رسانی کمکدر اطالع

ی ملی، ساعت و محل اجرا و های هفتهها؛ لطفا با استفاده از فرم پوستر و فرم برنامههمکاران روابط عمومی

های خبری کل استان و نیز نشریات و سایتر صفحات ادارهها را دعنوان و سرفصل موضوعی این برنامه

 استان اعالم کنید.

 ی زنده:های پیشنهادی برای اجرای برنامهسرفصل



 ی ملی کودک، پرسش و پاسخ با عموم مخاطبان با محوریت کودکان، نیازهای ایشان، معرفی هفته

 معرفی روزها و شعارهای این رویداد.

 گویی و نقالی برای والدین، حرف زدن از تاثیرات ی قصههای سادهروش گویی و نقالی، آموزشقصه

 گویی در امور تربیتی و آموزشی.قصه

 ها و پیشنهادهایی برای انتخاب کتاب و محتوای خوانی و شعرخوانی، آموزشمعرفی کتاب، داستان

 مناسب برای کودکان.

 کرونا، و توجه دادن عموم مخاطبان به ی نیازهای مختلف کودکان، خصوصا در دوران صحبت درباره

 توجه بیشتر به این گروه سنی.

 ای تازه در این ساعت خاص، پدران و مادران با کودکان خود به گفتگو بنشینید منتهی از دریچه 

 های خاص کودکان باشند.تر شنونده حرفتر و با نشاطتر، نزدیکصمیمانه 

 های کانونی را که امکان توانند یکی از فعالیت، مربیان میهای متعدد مراکز کانونبا توجه به فعالیت

 های آن را توضیح دهند.اجرای پخش زنده دارد، برای عمومی مخاطبان اجرا کرده و روش

 ی ملی کودک، روز جهانی، و... سخن بگویند.ی هفتهی تاریخچهدرباره 

 الملل، محتوای مومی و امور بینکل روابط عهای موجود در صفحات مختلف ادارهبا نگاهی به فیلم

وگو کنند؛ معرفی کتاب، پیشنهاد مناسب را انتخاب کرده و با توجه به آن، با مخاطبان خود گفت

های کانون، های استفاده از کالسهای مختلف کانون، روشهای مناسب کانونی، معرفی فعالیتکتاب

 و....

  ...و 

 

 

 


