
 به نام خدا

 مقدمه:

و ترویج  خوانیی فرهنگی هر کشوری در گرو اهمیت دادن به کتابتوسعهخوانی یک ویژگی ممتاز فرهنگی است و کتاب

در بین کودکان ونوجوانان و  خوانیکتاب ترویج و توسعه مطالعه در جامعه، خصوصا در میان کودکان و نوجوانان است.

از این رو اداره کل کانون پرورش  .است برخوردار ایویژه اهمیت از و بوده کانونمربیان  توجه مورد همواره ،خانواده ها 

ج و ترویتوسعه  طرحهایهمزمان با آغاز هفته کتاب وکتابخوانی در نظر دارد فکری کودکان ونوجوانان استان زنجان 

 ممحتر مربیان یهمه یدلسوزانه و متعهدانه هایتالش به نهادن ارج ضمن . در فضای مجازی اجرا نمایدرا  خوانیکتاب

مطابق شیوه نامه محور  های کتاببه اجرای برنامهو دقیق نسبت با برنامه ریزی درست   همکاران ، انتظار می رود ر مراکزد

 الزم به توضیح است این فعالیتها در دو قالب مجازی و حضوری )حقیقی( اجرا گردد. اقدام نمایند.ارسالی 

 

 کلی:هدف 

 در میان کودکان و نوجوانان و خانواده ها خوانیکتاب مطالعه وتوسعه و ترویج فرهنگ  -

 

 اهداف جزيی:

  تقویت سواد خواندنارتقای 

  های کتاب محور در مراکزسطح کمی و کیفی فعالیت ارتقای 

 خوانیهای کتابتشویق و ترغیب کودکان برای شرکت در برنامه 

 ی مطالعهزندگی به واسطههای ارتقای سطح مهارت 

 

 مخاطبان:

 کودکان و نوجوانان 

 مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون 

 ها و اولیای تربیتیخانواده 

 

 تاريخ برگزاری:

 

 1400 سال طول در اجرا فرآیند

 خوانی کتاب و کتاب هفته در جشن ها و ویژه برنامه ها اجرای

 

 



 :عناوين بخش فرهنگی

  توسط  «1400کتابخوانی ارسالی در تاریخ خرداد ماه  های نو و خالقشیوهطرحها و »اجرایی نمودن

محور مانند های کتابستفاده از فعالیتبا ا ،  دقیقه ای 15الی 5 در قالب فیلمهای مربیان فرهنگی هنری و ادبی

، و داستانر های شعنگاری، کارگاهشعرخوانی، نشریهمعرفی شخصیت، کتاب، کتاب، معرفیروخوانی کتاب، بحث

 انیمیشن، سرود و ... .

 برای عالقه خود را به شیوه های مختلف  معرفی کتاب دوست داشتنی من ) اعضا ، کتابهای مورد

  معرفی می کنند.(ثانیه ای  90های فیلم قالب در دوستانشان

 اننویسندگ معرفی ، کتاب ،معرفی گویی قصه:  موضوعات با ای دقیقه 10 الی 5 پادکست ارسال و تهیه 

 نفره تک یا گروهی صورت به مصاحبه و شاعران و

  سازمانها و نهادهای فرهنگیمدارس ، اجرای برنامه های مشارکتی جشن کتاب با همکاری 

  تجلیل از مروجان کتابخوانی/ ناشرین / کتابفروشی ها و...بازدید از چاپخانه و 

 معرفی کتاب در صدا و سیما 

  به صورت مجازی و حقیقی(استان کانون کتاب محور درمراکز  و برنامه های اجرای فعالیتها( 

 مراکز کانون استانکتابخوانی در جشن های هفته کتاب و  برگزاری 

 کتاب در اداره کل با همکاری مراکز کانون استان بزرگ جشن برگزاری 

  اجرای فعالیتهای کتاب محور توسط کتابرسانان سیار استان در مدارس 

 فضاسازی موضوعی مراکز 

 با موضوع بازآفرینی قصه های کهن برگزاری انجمن قصه گویی 

 

 :عناوين بخش هنری

  فمختل تکنیکهایمتریالها و  بامن  عروسک شخصیتهای کتاب مورد عالقهو ارسال تصاویر ساخت 

  صورت می پزیرد.( ) الزم به ذکر است با سازندگان عروسکهای منتخب جهت دریافت عروسکها هماهنگی های الزم

  با موضوع در اداره کل استان حضوری یک جلسه ای برای کودکان و مادران  کارگاه آموزشیبرگزاری

  در طول هفته کتاب  -کتابسازی با متریالهای کاغذ یا پارچه

 برگزاری انجمن عکاسی با حضور خانم نسرین والی ، با همکاری استان همدان 

  محسن اکرمی از استان یزداقای نمایش با حضور انجمن برگزاری 

 برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای کارگاه کودک و مادر 

 برگزاری انجمن منطقه ای سرود با حضور استاد سعید شادفر استان همدان 

 



 

 

 :ادبیعناوين بخش 

 ونجوم  علوم برگزاری وبینار تخصصی بررسی آثار خانم طاهره ایبد با حضور نویسنده )باهمکاری مرکز

 1400آبان  24زمان -و مرکز افرینش های ادبی استان و دبیرستان غیر دولتی رشد زنجان(

 اجرای برنامه های نقد و بررسی کتاب در گروههای مجازی مراکز دارای مربی ادبی 

 برگزاری جلسه انجمن ادبی 

 1400آبان  30و29زمان  –)نقد داستان و شعر(  پنجره دو برنامه ویژه اجرای 

 

 عناوين بخش پژوهشی

  (ادبی و .... تاریخی، علمی، هنری ،)موضوعات مختلف پژوهشهای کتاب محوراعضا با ارسال 

 

 پژوهی( نحوه ارسال گزارشات و آثار)فرهنگی ، هنری ، ادبی و           

 

 5/9/1400و مستندات ( تا تاریخ ، عکس  گزارش دریافت گزارش هفته کتاب و کتابخوانی )فرم 

 ، 25/9/1400آثار پژوهشی و..( تا تاریخ دریافت آثار مربیان و اعضا )فیلم ،کلیپ ، عروسک 

 .آثار فاقد مشخصات در چرخه ارزیابی قرار نمی گیرد 
 

 

 

 

   
      1400پاییز  – کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان - مربیان و آثاراعضا مشخصات فرم                           

                                                                                                                                                                        
 مورداستفاده کتاب مشخصات و عنوان نوع اثر تماس شماره نام صاحب اثر مرکز نام نام استان ردیف

 

 

 

      


