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پیام شورا

گروه بررسی آثار و دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان،
آماده دریافت دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان است.

درصورتی که تمایل دارید این دست نوشته ها در گروه بررسی
شود، خواهشمند است آن ها را به آدرس شوراي کتاب کودك

ارسال کنید. اعضاي گروه، یکشنبه ها بعدازظهر در شورا
حضور دارند و آماده پاسخ گویی هستند.

 ادبیات کودکان و

نوجوانان

 فرهنگنامه کودکان و

نوجوانان

 خانه کتابدار و ترویج

خواندن

شوراي کتاب کودك

© 1400 تمامی حقوق براي شوراي کتاب کودك محفوظ است.

نادر موسوي نامزد ایرانی دریافت جایزه ي IREAD (من می خوانم) 2022



 

 

بنیاد شن ژن در چین و دفتر بین المللی کتاب براي نسل جوان(IBBY)، اخیراً جایزه اي براي مروجان برجسته ي کتابخوانی به نام IREAD(من می خوانم) تعیین کرده اند. هدف از طرح این

جایزه، تشویق به تعهد پایدار در حوزه ي ترویج کتابخوانی و گسترش ترویج کتابخوانی در میان همه ي مردم کره ي زمین است. افرادي که براي دریافت این جایزه نامزد می شوند، باید حداقل

سه سال با نوآوري و خالقیت در زمینه ي خواندن و شیوه هاي مختلف آن در میان کودکان و نوجوانان فعالیت مستمر کرده باشند. شوراي کتاب کودك به عنوان شاخه ي ملی دفتر بین المللی

کتاب براي نسل جوانIBBY) ) نامزد این جایزه را انتخاب و معرفی می کند. 

معیارهاي انتخاب نامزد براي جایزه ي IREAD (من می خوانم) : پایداري، اثرگذاري، الهام بخشی، کاوشگري و نوآوري در اجراي پروژه هاي کتابخوانی، پایبندي و احساس مسئولیت در ایجاد

عشق به خواندن، توانمند کردن کودکان در امر خواندن در مناطق محروم و بی ثبات و تداوم آن از طریق فعالیت هاي مختلف مانند طرح پروژه هاي کتابخوانی، اجراي فعالیت هاي پویا در این

پروژه ها، ترویج مؤثر خواندن، داشتن راهبرد در این راستا و حمایت از حق کودکان براي خواندن است.
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پیام شورا

گروه بررسی آثار و دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان،
آماده دریافت دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان است.

درصورتی که تمایل دارید این دست نوشته ها در گروه بررسی
شود، خواهشمند است آن ها را به آدرس شوراي کتاب کودك

ارسال کنید. اعضاي گروه، یکشنبه ها بعدازظهر در شورا
حضور دارند و آماده پاسخ گویی هستند.

 ادبیات کودکان و

نوجوانان

 فرهنگنامه کودکان و

نوجوانان

 خانه کتابدار و ترویج

خواندن

شوراي کتاب کودك

© 1400 تمامی حقوق براي شوراي کتاب کودك محفوظ است.

اکنون شوراي کتاب کودك با افتخار نادر موسوي را به عنوان نامزد ایرانی دریافت جایزه يIREAD (من می خوانم) 2022 معرفی می کند.

نادر موسوي، نویسنده و آموزشگر و مروج کتابخوانی، به شکل مستمر و خستگی ناپذیر درزمینه ي ترویج کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان افغانستانی مناطق مهاجرنشین ایران فعالیت

دارد. او نه تنها مروج کتابخوانی، بلکه مؤسس مدارس خودگردان براي کودکان مهاجر افغانستانی در ایران است.

نادر موسوي در روستاي علی چوپان شهر مزار شریف استان بلخ در افغانستان به دنیا آمد و در سال 1362 به دلیل جنگ و درگیري ها همراه با خانواده به ایران مهاجرت کرد. او دوران

دبستان و دبیرستان را در شهر بندرعباس گذراند و پس از غلبه بر تنگناهاي موجود براي تحصیالت دانشگاهی مهاجران افغانستانی، از رشته ي مهندسی کشاورزي دانشگاه تهران

دانش آموخته شد. موسوي مدرك کارشناسی ارشد خود را در رشته ي جامعه شناسی با پایان نامه اي درباره ي کارکردهاي مدارس خودگردان، در سال 1391 دریافت کرد.

در سال 1377 با تسلط طالبان بر افغانستان، موج دوم مهاجران افغانستانی به ایران آمدند: هزاران خانواده که در افغانستان خطر طالبان، ناامنی و گرسنگی تهدیدشان می کرد در شهرهاي

مختلف ایران مستقر شدند و نادر موسوي رؤیاي مدارس خودگردان را براي کودکان این مهاجران به اجرا درآورد. در سال 1384 خورشیدي در سراسر ایران حدود چهارصد مدرسه ي

خودگردان وجود داشت که نود هزار دانش آموز مهاجر افغانستانی در آن ها درس می خواندند.

نادر موسوي تنها کسی نیست که درزمینه ي آموزش کودکان مهاجر فعالیت دارد، چیزي که او را از دیگران متمایز می کند، فعالیت هاي فرهنگی مختلف و تسهیل دسترسی کودکان مهاجر به

خدمات آموزشی است. موسوي هزاران نسخه از مجله هاي «طراوت»، «کودکان آفتاب» و «پیک گل سرخ» را با محتواي آموزشی آمیخته بافرهنگ، تاریخ و جغرافیاي افغانستان براي کودکان

مهاجر چاپ و پخش کرده است. این مجله ها به کودکان مهاجر که هرگز افغانستان را ندیده اند، کمک می کند که در هواي افغانستان نفس بکشند و از وضعیت سرزمین مادري خودآگاه شوند.

او نخستین ناشر تخصصی شعر و ادبیات افغانستان (آمو) است که هفتاد عنوان کتاب شعر و داستان ویژه ي بزرگسال و بیست عنوان کتاب براي کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. نادر

موسوي از سال 1390 به عنوان تنها نماینده ي کشور افغانستان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت می کند. انجمن نویسندگان کودك و نوجوان در سال 2020 نادر موسوي را براي

دریافت جایزه ي استرید لیندگرن (آلما) نامزد کرد. او که خود طعم مهاجرت اجباري را چشیده است، عمق رنج پایان ناپذیر کودکان افغانستان را به خوبی درك می کند.

 

دالیل نامزدي نادر موسوي براي  دریافت جایزه ي IREAD  (من می خوانم) 2022:

بیش از 21 سال فعالیت فرهنگی و آموزشی مستمر براي کودکان مهاجر، همکاري در تحقیقات دانشگاهی و پژوهشی مربوط به این حوزه، تألیف و چاپ کتاب هاي کودك و انتشار
مجله،

تأسیس مدارس خودگردان آفتاب ویژه ي کودکان افغانستانی ساکن ایران در مناطق محروم و مهاجرنشین. این مدارس ابتدا در تهران و پس ازآن در سراسر ایران گسترش پیدا
کرد،

تأسیس بیش از 350 مدرسه ي خودگردان (مدرسه هاي فرهنگ) در سرتاسر ایران با بیش از 150 هزار کودك (7 تا 18 سال) محروم از تحصیل در حاشیه ي شهرها و مناطق کم
برخوردار،
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پیام شورا

گروه بررسی آثار و دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان،
آماده دریافت دست نوشته هاي کودکان و نوجوانان است.

درصورتی که تمایل دارید این دست نوشته ها در گروه بررسی
شود، خواهشمند است آن ها را به آدرس شوراي کتاب کودك

ارسال کنید. اعضاي گروه، یکشنبه ها بعدازظهر در شورا
حضور دارند و آماده پاسخ گویی هستند.

 ادبیات کودکان و

نوجوانان

 فرهنگنامه کودکان و

نوجوانان

 خانه کتابدار و ترویج

خواندن

شوراي کتاب کودك

© 1400 تمامی حقوق براي شوراي کتاب کودك محفوظ است.

تأسیس کتابخانه در مدارس خودگردان و ترویج خواندن در میان کودکان باهدف عالقه مند شدن آن ها به مطالعه،

تأسیس خانه ي کودکان افغانستان براي کودکانی که ازلحاظ قانونی امکانی آموزش نداشته اند،

انتشار مجله ي مخصوص کودکان افغان،

تألیف کتاب هاي تاریخ و جغرافیا براي آشنایی کودکان مهاجر افغانستانی با سرزمین مادري خود،

برگزاري کارگاه داستان نویسی براي پرورش خالقیت مخاطبان و ترویج کتابخوانی با همکاري انجمن نویسندگان کودك ایران،

طراحی و اجراي مسابقات دنباله دار (نامه نویسی) در سرتاسر ایران،

تربیت معلم و مربی از بین دانش آموختگان مدارس خودگردان،

تهیه و تدوین برنامه ي آموزشی و فرهنگی برحسب نیاز کودکانی که آسیب هاي اجتماعی بسیاري دیده اند،

تشکیل باشگاه هاي کتابخوانی در مناطقی که مدارس خودگردان آفتاب قرار دارند،

طرح برگزاري (مسابقات افغانستان شناسی) جهت آشنایی کودکان افغان با زادگاه خود و تشویق آن ها به پژوهش و تحقیق در این حوزه،

جذب پشتیبان براي کمک هزینه ي تحصیلی، تهیه ي کیف و کفش و نوشت افزار کودکان بی بضاعت یا بی سرپرست. تاکنون با همیاري حامیان حدود سیصد کودك بورسیه ي تحصیلی
دریافت کرده اند،

تأسیس انتشارات خانه کودکان افغانستان باهدف تأمین نیازهاي درسی و آموزشی کودکان مهاجر افغان،

تالش براي شنیده شدن صداي کودکان افغانستان.

 

مطالب مرتبط

زهره قایینی، نامزد ایرانی دریافت جایزه ي
IREAD (من می خوانم) 2022



کانون توسعه ي فرهنگی کودکان نامزد
دریافت جایزه ي آساهی- ایبی 2022

 کتاب هاي برگزیده و شایان تقدیر سال
1398 از سوي شوراي کتاب کودك اعالم

می شود



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش هاي موردنیاز عالمت گذاري شده اند *

دیدگاه

نام * ایمیل * وب  سایت

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

اطالعات بیشتر

17 مرداد 1400 17 مرداد 1400 13 مرداد 1400
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