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دسته بندی نشده / خانه موقعیت فعلی شما : 

کالس های شعر و نویسندگی برای کودکان افغانستانی

نادر موسوی مدیر ماهنامه کودکان آفتاب: با توجه به مغفول ماندن شعر برای کودکان افغانستانی تالش داریم با برگزاری کالس های
آموزشی، نویسندگان و شاعران خوبی به جامعه مهاجر تحویل دهیم.

به گزارش کودک پرس ، «نادر موسوی» مدیر ماهنامه کودکان آفتاب در مراسم رونمایی از سایت «ماهنامه کودکان آفتاب» که در

دفتر خانه کودکان افغانستان برگزار شد، با اشاره به جای خالی کتاب  با موضوع افغانستان برای کودکان، گفت: سعی کردیم این

کمبود را با پیک نوروزی، فصلنامه و یا گاهنامه برای بچه ها پر کنیم، پیک های نوروزی بنام پیک گل سرخ که از سال ۸۱ منتشر

کردیم و تصمیم گرفتیم این مسأله را به صورت حرفه ای دنبال کنیم.

وی در این رابطه افزود: با توجه به تجربه ای که در طول دوران کار برای همکاران بوجود آمده بود خوشبختانه توانستیم مجوز

فعالیتش را بنام «کودکان آفتاب» دریافت کنیم.

موسوی تصریح کرد: این مجله سعی می کند دستاوردهای کودکان افغانستان، افراد نخبه ای که می توانند برای کودکان الگو باشند،

همچنین مطالب مربوط به افغانستان، ترسیم چهره مثبت و آینده ای روشن از افغانستان. تمام محورهای مجله روی این نوع

مسایل است و از طرفی دیگر برای یادگیری زبان فارسی این مجله را منتشر نمودیم.
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برچسب ها : نویسندگی  نادر موسوی  ماهنامه کودکان آفتاب  کودکان افغانستان  کودکان آفتاب  کودک  شعر 

IO به اشتراک بگذارید :  S  R  Q

 کالس های نویسندگی در خانه کودکان افغانستان

موسوی  از برگزاری کالس های نویسندگی در دفتر خانه کودکان افغانستان خبر داد و گفت: ما قصد داریم کالس های آموزشی شعر

و نویسندگی را با تدریس «حسن نوروزی» که خودشان شاعر کودکان هستند را برگزار کنیم.

موسوی با اشاره بر اینکه در بخش بزرگساالن جامعه افغانستان نویسندگان و شاعران بزرگی دارد از اینکه در بخش کودکان شاعران

و نویسندگان کمتری دارد اظهار ناراحتی کرد و گفت: متاسفانه در بخش شعر و نویسندگی کودک بسیار فقیر هستیم.

وی افزود: ما سعی بر این داریم که حداقل برگزاری کالس های اموزشی شعر و نویسندگی را برای کودکان فراهم کنیم تا بتوانیم

نویسندگان و شاعران خوبی به جامعه مهاجر تحویل دهیم.

کمک برای گسترش ماهنامه کودکان آفتاب

 موسوی از همه دوستداران کودکان و زبان فارسی و افغانستان درخواست کرد تا ماهنامه کودکان آفتاب را برای گسترش کمک و

پشتیبانی نمایند.

بسیاری از خانواده های کودکان مهاجر و همینطور داخل افغانستان توانایی تهیه و خرید این ماهنامه را برای کودکانشان دارند که

عالقمندان می توانند با همکاری خانه کودکان افغانستان و پرداخت حق اشتراک کودکان زیادی را تحت پوشش قرار داده و مجله را

ماهیانه به دست آنان برسانند.

عالقمندان برای مراجعه به سایت کودکان آفتاب به آدرس اینترنتی www.koodakaneaftab.com مراجعه نمایند.

منبع:   خبرگزاری فارس

یادداشت  j

ایمیلنام و نام خانوادگی

ارسال

دیدگاه شما

نظرات خود را بیان کنید.
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پربازدیدترینجدیدترین

کودک پرس

راه اندازی اولین انجمن
عکاسی نوجوانان کشور در

کودک پرس

کتابخانه های تخصصی کودک
در کشور افزایش می یابد

کودک پرس

کاغذ باطله هایی که تبدیل
کتاب برای کودکان بیمار ش

mقتل رومینا اشرفی و مواضع مدعیان تریبون به دست و قلم به دست کودک همسری

mمجلس در خصوص الیحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان کم کاری می کند/ فیلم

mجریانی در سینما، مانع تولید فیلم های کودک و نوجوان است

۷m میلیون کودک افغان با خطر گرسنگی روبه رو هستند

mتاثیرات فضای مجازی بر روی نوجوانان

mراهکارهای جذب کودکان به نماز

mهمه چیز درباره رشد و تکامل ذهنی در کودکان صفر الی شش ساله

mکودکان کار جهان در چه وضعیتی به سر می برند؟

mشما هم دغدغه مدیریت حضور کودکان در شبکه های اجتماعی را دارید؟

mبا وضعیت کودکان کار ایران تا چه حد آشنایی دارید؟

mسال ۹۹ رادیو کودک احیا می شود

mانتشار «آن چهارده نفر» با نگاهی متفاوت به زندگی چهارده معصوم (ع)

mدر انفجار موتورسیکلت انتحاری، یک کودک کشته شد

mپایه گذار قوام ادبیات کودک و نوجوان نوین ایران، امیرحسین فردی است

mتامین امکانات زیرساختی در شرق هرمزگان پس از جانباختن دو کودک

mسوء تغذیه ۷۰۰هزار کودک افغانستانی

mپسر بچه ای 6 ساله پیراهن تیم فوتبال باشگاهی ایتالیا را طراحی کرد

mوالدین فرزندان را در فرآیند خرید کتاب آنالین مشارکت دهند

mنیش عقرب و نبود راه مواصالتی مناسب قاتل دختر ۷ ساله بشاگردی شد

mکودک 2 ساله در حادثه برخورد با خودروی پراید جان باخت

mدر پویش همدلی در شهرستان البرز تعدادی از مالکان حامی کودک شرکت کردند

mجانباختن پسر بچه 10 ساله کرمانشاهی بر اثر برق گرفتگی

mراهنمای سفر به مشهد

mتولد ۱۴ هزار کودک در خراسان جنوبی/ کاهش ۸ درصدی والدت

mکودک پیش و پس از خواندن زیستی دگرگونه دارد

mواکنش ها و هیجانات مادر چه تاثیراتی بر سالمت روان کودک دارد؟

۱۴m اثر جدید «حمیدرضا برقعی» برای کودکان به زودی منتشر می شود

mدومین زایمان مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل+ فیلم

mاهدای رایگان کتاب به کودکان و نوجوانان

mبرنامه ریزی برای حمایت از مهدهای کودک و مراکز روزانه

mتحویل ۸۲ کودک داعشی از عراق به آذربایجان

mبرگزاری چهل و ششمین دوره مسابقات ملی قرآن فیلیپین+ تصاویر

mوسایل بهداشتی به زودی به دست ۲۰۰ کودک کار می رسد

m«تربیت دینی کودک» آیت اهللا حائری شیرازی(ره) به چاپ پنجم رسید
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