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دو مدیرعامل تاکید کردند؛

ایجاد منطقه دوستدار کودک در اراضی
عباسآباد

دردیدارفاضلنظریمدیرعامل
کان�ون پ�رورش فکری ک�ودکان
و نوجوان�ان و سیدمحمدحس�ین
حج�ازی مدیرعام�ل منطق�ه
فرهنگی و گردش�گری عباسآباد
بر ایجاد منطقه دوس�تدار کودک
در اراض�ی عباسآباد تاکید ش�د.
به گزارش اداره کل روابط عمومی
و ام�ور بینالمل�ل کان�ون ،در این
دی�دار ضم�ن تاکی�د ب�ر افزایش
همافزای�ی و تعام�ل دو مجموع�ه
ب�رای بالندگ�ی برنامهه�ای حوزه

ک�ودکان و نوجوان�ان ،ب�ر ایج�اد
منطقه دوستدار کودک در جنوب
بوستان نوروز تاکید شد.
مدیرعام�ل کان�ون پ�رورش
فک�ری ک�ودکان و نوجوان�ان در
این نشس�ت با اش�اره به ظرفیت
و بس�تر آماده اراضی عباسآباد و
همچنین موقعیت جغرافیایی این
مجموع�ه در تهران و دسترس�ی
راحت خانوادهها ب�ه اراضی گفت:
در کن�ار اجرای برنامهه�ای فاخر
فرهنگ�ی در اراض�ی ،حض�ور

اس�تارتآپهای حوزه کودکان و
ارایه خدمات تخصصی به کودکان
در عباسآباد میتوان�د به ارتقای
کیفی فعالیتهای این حوزه کمک
کند.
فاضل نظ�ری اف�زود :یکی از
کمبوده�ای ح�وزه فرهنگ�ی در
بخش ک�ودکان فقدان همافزایی و
مش�ارکتهای نهادهای فرهنگی
اس�ت ک�ه امی�دوارم ب�ا همکاری
و مش�ارکت منطق�ه فرهنگ�ی و
گردش�گری عباسآب�اد ش�اهد

اتفاقه�ای مطلوب ب�رای کودکان
کشور باشیم.
مدیرعام�ل منطق�ه فرهنگی
و گردش�گری عباسآب�اد نی�ز با
اشاره به ظرفیت اراضی عباسآباد
اظهار داش�ت :با توجه به خانواده
مح�ور بودن برنامهه�ای فرهنگی
عباسآب�اد ،میتوان با مش�ارکت
و هم�کاری کانون پ�رورش فکری
ک�ودکان و نوجوان�ان ک�ه متولی
رس�می کش�ور در حوزه کودکان
اس�ت به ایج�اد چنی�ن نگرش و
رویکردی ویژه اهتمام داشت.
سیدمحمدحس�ین حج�ازی
ب�ا اعلام آمادگ�ی ب�ر همافزایی
بیشت�ر دو مجموع�ه ب�ر ل�زوم
اجرای برنامهه�ای تخصصی برای
خانوادهها و کودکان تاکید کرد.
گفتنی است اراضی عباسآباد
با وس�عتی حدود  ۶۰۰هکتار یکی
از مهمتری�ن پروژهه�ای توس�عه
فضاه�ای فرهنگ�ی و س�بز از
لحاظ وس�عت و کیفیت محتوایی
و عملک�ردی اس�ت ک�ه در نیمه
ش�مالی ش�هر تهران واقع ش�ده
است .این مجموعه شامل فضاهای
متع�ددی ب�ا کاربری گردش�گری
و تفرجگاه�ی ،هن�ری ،مذهب�ی،
علمی ،ادبی و ...است.

راهنمای پدرومادرها:

اینترنت امن برای کودکان
»»علی اکبر امینی

اینترن�ت در قرن ج�اری جای�گاه ویژهای
در مناس�بات ف�ردی و اجتماعی پی�دا کرده و
اس�تفاده از آن ب�ه نوعی بخ�ش جداییناپذیر
زندگی امروزی اس�ت .بااینوجود نبود آموزش
الزم برای اس�تفادهی ک�ودکان و خانوادهها از
این بس�تر جهان�ی در کنار نبود س�ازوکارهای
قانون�ی و حمایتی الزم در ای�ن زمینه میتواند
مش�کلزا باش�د .ای�ن مطل�ب بر آن اس�ت تا
بخش�ی از اقدام�ات الزم در ای�ن زمین�ه را به
پدرومادرها ی�ادآوری کند .اینترن�ت میتواند
ابزار مناس�بی برای کودکان باشد و برای مثال
ب�ه آنها در انج�ام تکالیف مدرس�ه ،ارتباط با
معلمها و همکالسیها و انجام بازیهای تعاملی
کمک کن�د .بااینحال دسترس�ی ب�ه اینترنت
میتوان�د با خطراتی مانند محتوای نامناس�ب،
آزار و اذی�ت و یا باجگی�ری اینترنتی نیز همراه
ش�ود .آزارگرها ممکن است در سایتهایی که
کودکان فعالیت میکنن�د در نقش یک کودک
با سایر کودکان دوست شوند .آنها کودکان را
ترغیب به تبادل اطالعات ش�خصی مثل آدرس
و ش�ماره تلفن مینمایند و ی�ا مجبور به انجام
تماس میکنند تا از ای�ن طریق اطالعات آنها
را ب�ه دس�ت آورن�د .در نتیجه والدی�ن باید از
محتوایی که کودکانش�ان در اینترنت میبینند
و میش�نوند آگاه باش�ند ،اینکه با چه کسانی
مالق�ات میکنند و چه چیزهای�ی را با آنها به
اشتراک میگذارند .پس همیشه با کودکانتان
حرف بزنید و درعینح�ال از ابزارهایی موجود
برای حمایت و مراقبت از آنها استفاده کنید.

ابزارهای محافظت آنالین

نرمافزاره�ا و برنامههای�ی وج�ود دارد که
برای ش�ما امکان کنت�رل دسترس�ی کودکان
ب�ه محتوای بزرگس�االن را فراهم م�یآورد و

از کودکانت�ان در مقاب�ل آزارگ�ران اینترنتی
محافظت میکند .برخی از ش�رکتهای ارائهی
خدمات اینترنتی ( )ISPدارای گزینهی کنترل
برای والدین هس�تند .همچنین شما میتوانید
از نرمافزارهایی برای مس�دود کردن دسترسی
ب�ه س�ایتها و جلوگی�ری از ارس�ال اطالعات
شخصی اس�تفاده کنید .نرمافزارهایی هم برای
رص�د و دنابل کردن فعالیتها به صورت آنالین
وجود دارد.

در فعالیته�ای آنالی�ن ک�ودکان
مشارکت کنید.

بای�د در نظر داش�ت که مهمتر از مس�دود
ک�ردن محت�وای نادرس�ت ،آم�وزش رفت�ار
مس�ئوالنه و امن در فضای مج�ازی به کودکان
و مراقب�ت از آنان در این فضا اس�ت .برای این
کار میتوانیم موارد زی�ر را با کودکانمان برای
حضور در فضای مجازی درمیان بگذاریم:
از قوانی�ن خان�واده و س�رویسدهندهی
اینترنت پیروی کن.
هیچگاه عکس شخصی رد و بدل نکن.
هی�چگاه اطالعات ش�خصی مث�ل آدرس،
ش�ماره تلفن ،اس�م ی�ا موقعیت مدرس�ه را به
اشتراک نگذار.
رمز عبورت را جز برای والدین با کس�ی به
اشتراک نگذار.
هیچگاه قرار با کس�ی برای دیدار حضوری
نگذار مگر با تایید یا نظارت والدین.
هی�چگاه به ایمیل ،پیام و س�ایر محتواهای
تهدیدکننده پاسخ نده .

در مورد ارتباط و مکالمات ترسناک
یا آسیبرس�ان با والدی�ن یا یک فرد
مورد اعتماد صحبت کن.

پدرومادره�ا نی�ز میتوانن�د با پ�یروی از
دس�تورالعملهای زی�ر فض�ای امن�ی را برای

استفادهی کودکشان از اینترنت فرآهم کنند:
زمانی را برای همراهی کردن کودکانتان در
فضای مجازی و آموزش رفتار مناس�ب به آنها
اختصاص دهید.
رایان�ه را در مکانی قابل رؤی�ت قرار دهید
(ن�ه در مکانهای خصوصی مثل اتاق خواب) تا
بتوانید آن را رصد کنید.
ب�ر زمانی ک�ه کودک ش�ما ب�ا کامپیوتر یا
تلفنهای هوش�مند وقت میگذران�د نظارت و
کنترل داشته باشید.
س�ایتهای م�ورد عالق�هی فرزندانتان را
برای دسترسی راحتترشان نشانهگذاری کنید
حس�اب بانک�ی و قب�ض تلف�ن را ب�رای
فعالیته�ای مش�کوک مرتبا چ�ک کنید .اگر
کودکتان شکایتی از مسئلهی ناراحتکنندهای
در اینترنت داشت آن را جدی بگیرید.

در پایان با عالئمی آش�نا شویم که
میتوانند نش�اندهندهی سوءاستفاده
از کودک توسط فرد آزارگر باشد:

س�اعتهای طوالنی آنالین بودن مخصوصا
در شب.
تم�اس تلفن�ی از اش�خاصی ک�ه ش�ما
نمیشناسید.
بستههای ناشناس پستی.
ب�ه محض ورود ش�ما ب�ه ات�اق ،کودکتان
سریعا رایانه را خاموش کند.
س�رباز زدن از زندگی خانوادگی و اکراه از
صحبت در مورد فعالیتهای آنالین.
فراموش نکنید که ش�ما به عنوان بزرگتر
باید با کودکتان صحبت کنید .بسیار مهم است
که مس�یر را برای ارتباط باز بگذارید و مطمئن
ش�وید که کودکتان در صورت وجود مش�کل
با ش�ما احس�اس راحتی خواهد کرد و به ش�ما
رجوع میکند.

نگاهی به برنامههای انجمن تازه تاسیس هنرهای نمایشی کانون

از آموزش تا اجرای عمومی تئاتر در کارگاههای انجمن هنرهای نمایشی
»»گزارش از فرناز میری

نخستین دورهی کارگاههای آموزشی انجمن

نمایشی بیش�تر تسهیلگر اس�ت تا از بخشها

هنرهای نمایشی کانون هفتهی آینده و در استان

و توانمندیهای مختلف کانون بتوانیم اس�تفاده

چهارمحال و بختیاری آغاز میشود .این کارگاهها

کنیم تا دستاندرکاران و عالقهمندان این حوزه

خروجی شرکتکنندگان این کارگاه
در نهایت چه خواهد بود؟

با هدف ارتقا س�طح کیفی تولیدات نمایشی قرار

بتوانند فعالیتهای نمایشیشان را داشته باشند،

است در تمامی استانها و برای مربیان و اعضای

ت را اجرا کنند.
به تولید برسانند و این تولیدا 

ک آن س�اخته ش�ده ،بازیگران�ش
ک�ه عروس� 

در بخش آم�وزش انجم�ن هنرهای
نمایش�ی چه برنامهای را در دست اجرا
دارد؟

ارشد برگزار شود .همچنین با مساعدت مدیران

استانی خروجی کارگاههای آموزشی برای عموم

نیز اجرا میش�ود .اما داستان این انجمن از کجا

شروع شد؟
××××

آذر م�اه امس�ال امی�ر مش�هدیعباس ،از

کارگردانه�ای فعال حوزهی هنرهای نمایش�ی

ط�ی حکم�ی از س�وی محمدرض�ا زمردی�ان،
معاون فرهنگ�ی کانون پرورش فک�ری کودکان

 -بخ�ش دیگر فعالی�ت انجم�ن در حوزهی

آموزش اس�ت؛ چراک�ه در دیگر ش�هرها خیلی

فضای�ی ب�رای گذران�دن دورههای آموزش�ی و
زیرنظر استادان درجه یک فراهم نبوده است.

ب�رای فراهم ک�ردن چنی�ن فضایی
انجم�ن قرار اس�ت چ�ه اقدام�ی انجام
دهد؟

 -در نهای�ت از نمایشنامهای خروجی داریم

بازیگ�ری ی�اد گرفتهاند و کارگردان ش�یوههای
کارگردان�ی نمایش را میداند .از س�وی دیگر در
هر اس�تان یک نماینده داریم .نمایندههای ما در
اس�تان کارها را پیگیری میکنن�د و با حمایت و
مس�اعدت مدیران اس�تان س�النی برای اجرای

نمایش باید بسترس�ازی شود تا طی سال در هر
اس�تان یا مرکز استان برای کودکان اجرای تئاتر

داشته باشیم.

صالحی دعوت شده است.

ای�ن کارگاهه�ای آموزش�ی فقط در
تهران برگزار میشوند یا شهرهای دیگر
هم میزبان کارگاهها هستند؟

 -ای�ن کارگاهه�ا از هفت�هی آین�ده آغ�از

میش�ود و برای س�ال  97ما تقریبا چهار استان
را در نظر گرفتهایم .نخس�تین دوره در شهرکرد
اس�تان چهارمحال بختیاری ،سپس کرمانشاه و
آذربایجان غربی برگزار میش�ود .استان چهارم

هنوز قطعی نشده است.

ه�ر کارگاه چه مدت طول میکش�د
و این چهار اس�تان بر چه اساسی برای
برگزاری این کارگاهها انتخاب شدهاند؟

 -بهط�ور کلی ه�ر دوره پن�ج کارگاه و طول

مدت آن کمتر از دو ماه اس�ت .بعد از هر کارگاه

و نوجوانان برای یکس�ال به عنوان دبیر انجمن

 -نخستین برنامهی انجمن هنرهای نمایشی

اعضای کارگاه یک هفته فرصت دارند کار مربوط

انجمن هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری

کم�ک معاون�ت فرهنگ�ی از بهترین اس�تادان

بعدی آماده شوند .بعد از تاسیس انجمن هنرهای

اساس سیاس�تهای فرهنگی سال  ۱۳۹۷کانون

برگزاری سلس�له کارگاههای آموزش�ی پیوسته

هنری در میان نوجوان�ان و همچنین تمرین کار

بازیگری و عروسکگردانی دعوت کردهایم.

هنرهای نمایشی کانون منصوب شد.

در راس�تای آم�وزش اس�ت .برهمین اس�اس با

یکی از انجمنهای  10گانهی تخصصی است که بر

در حوزهه�ای مختل�ف هنرهای نمایش�ی برای

و برای تخصصیتر ش�دن فعالیتهای فرهنگی و

در قالب نویسندگی ،کارگردانی ،عروسکسازی،

گروه�ی و حضور پررنگتر در اجتماع تاس�یس

رون�د تش�کیل ای�ن کارگاهه�ای
آموزشی به چه صورت است؟

شد و قرار اس�ت تا عالوه بر کشف استعدادهای
این حوزه ،بسترساز برگزاری جشنوارهی نمایش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد.

ه�دف اصل�ی از تش�کیل انجم�ن
هنرهای نمایشی در کانون چیست؟

میبینند تا یادبگیرن�د چگونه میتوانند یکی از

 -ه�دف اصلی انجمنها ایجاد تمرکز کانونی

ن به هر استان ارسال شد.
نمایش�ی نامهی انجم 
 20اس�تان اعلام آمادگی و عالقه برای ش�کیل
انجمن کردهاند و از این  20استان چند استان در
حال حاضر آمادگی الزم برای برگزاری کارگاه را

داشتند؛ چراکه برای برپایی کارگاهها باید مربیان

از ش�هرهای مختلف در هر اس�تان جمع شوند.

 -که این کارگاهها تقریبا به صورت پیوس�ته

طی دو ماه برگزار میش�ود .شرکتکنندگان در

×××

ب�ه آن کارگاه را تحوی�ل بدهند تا ب�رای کارگاه

ابتدا آموزش نویس�ندگی را زیر نظر یک اس�تاد
کتابهای کانون را به نمایشنامه تبدیل کنند .در

دروهی کارگردانی شیوههای اجرایی و چگونگی

است .یعنی ما تمرکزی ایجاد کنیم تا افرادی که

تولید نمایش را ب�رای همان نمایشنامهای که به

هس�تند بتوانند به صورت متمرکز و برنامهریزی

کارگاه عروسکسازی به ساخت عروسکهای

اساس یکی از این کارها در این زمینه ایجاد یک

دورهی بازگیری فقط برای اعضا و اعضای ارش�د

فعاالن این حوزه برای آگاهی از برنامههایش�ان

کارگردانی نمایش عروس�کی هم ب�رای آموزش

این معن�ا که برنامههای�ی را هماهن�گ کنیم تا

همان نمایشها اس�ت .همچنین بای�د بگویم در

داش�ته باش�ند .به عبارت دیگر انجمن هنرهای

کنند.

در زمینهی هنرهای نمایش�ی در کل کشور فعال

نگارش درآوردهاند ،میآموزند.

ش�ده این کار را ادام�ه و انجام دهن�د .برهمین

همان ش�خصیتهای نمایشنامه اختصاص دارد.

تش�کل یا همان انجمن و جمع ش�دن دوستان و

و ن�ه مربیان اس�ت .دورهی عروس�کگردانی و

و دوم هدفگ�ذاری اس�ت .هدفگ�ذاری ب�ه

چگونگی اس�تفاده و کارگردانی عروس�کها در

فع�االن این حوزه بتوانند در کن�ار هم تولیداتی

تمامی این دورهها اعضای ارشد میتوانند شرکت

اگ�ر بودجه تعیین ش�ود و حمای�ت الزم صورت
بگیرد قرار است تا پایان سال آینده اتفاق کامال

طبق این روند هر استان در یک سال
چند نمایش میتواند تولید کند؟

 -پیشبین�ی میش�ود در هر اس�تان چهار

نمای�ش طی یک س�ال تولید ش�ود و با حمایت

مدیر اس�تان به اجرای عموم در بیاید .به عبارت
دیگر این کار روندی اس�ت ک�ه به گروهها کمک
میکن�د چگونه بتواند یک تئاتر تولید کنند و به

نمایش دربیاورند.

کارگاهه�ا با حض�ور چه اس�تادانی
برگزار میشود؟

متفاوتی را در تئاتر کشور شاهد باشیم.

مهمترین ویژگی این کارگاهها به نظر
شما چیست؟

 -تاکنون در هی�چ جای ایران و حتی تهران

چنین سلس�له کارگاههایی نداش�تهایم و از این

نظر اتف�اق فوقالعادهای هم ب�رای مربیان و هم
اعضا و اعضای ارشد کانون است تا بتوانند آنچه

در زمینهی هنرهای نمایش�ی نیاز دارند زیرنظر

بهترین اس�تادان یاد بگیرند و ش�روع به تولید
نمای�ش بکنند .روند برپایی ای�ن کارگاهها کامال
کارشناسی ،طراحی شده و با طرح درس مشخص

 -عالوه بر خودم به عنوان یکی از مدرسان،

اس�ت .حدود یک ماه و نیم روی طرح درس این

حس�ین فدایی حس�ین ،محمد عاقبتی ،حس�ن

آم�وزش ببیند و بدانند چگونه عضو را میتوانند

ب�رای برگزاری این کارگاهه�ا از منوچهر اکبرلو،

دورهها کار ش�ده اس�ت تا مربیان خیلی اصولی

دادشکر ،فاطمه عباسی ،محمد عسگری ،سامی

تربیت کنن�د .در حقیقت همین آموختهها را به

اعضا انتقال بدهد .همچنین سطح کیفی تولیدات

نمایش�ی کانون هم براس�اس روند این کارگاهها
بهبود پی�دا میکند .به عبارت دیگر ما به عنوان
انجمن س�تادی در تهران و در تمام اس�تانهای
کشور یک پایگاه هنرهای نمایشی داریم و برای

عالقهمندان چه عضو ،چه عضو ارشد و چه مربی
در این انجمنها برنامهریزی فرهنگی و آموزشی
ص�ورت میگیرد ت�ا در جهت آم�وزش و تولید

نمایش بتوانند به بهترین شکل پیش بروند.

بهنظر شما وضعیت تولیدات نمایشی
کانون پیش از تاسیس چنین انجمنی و
تاکنون چگونه بوده است؟

در عم�ل خروج�ی آن ،اجرای نمایش اس�ت .با

مساعدت مدیر هر استان سعی میکنیم شرایط
برای اجرای نمایش در هر اس�تان فراهم شود .از

سوی دیگر در جش�نوارهی تئاتر کانون که سال

آینده برگزار میش�ود کارهایی برای جش�نواره

آماده میشوند که اجرای عموم داشته باشند.

و سخن آخر؟

 -ای�ن کارگاهه�ا برگزار میش�ود تا کیفیت

و س�طح کارهای نمایش�ی کمی ارتق�ا پیدا کند
و مهمت�ر اینک�ه مهارتهای مربیان م�ا چه در
عروس�کگردانی ،چ�ه بازیگ�ری و کارگردان�ی
تکمیل شود تا بتوانند آن را به اعضایشان انتقال

 -فرصتس�وزی در همهج�ا وج�ود دارد.

دهند .در حقیقیت با همکاری استادانمان در این

پیوس�ته بوده اس�ت .کارهایی که از استانها در

مربیان کانون یک مربی با مهارتهای باال باشند

متاس�فانه پیش از این آموزشها گهگاهی و غیر
جشنوارهی تئاتر کانون میبینیم عموما کارهایی
اس�ت که از سر ذوق و س�لیقه تولید میشوند و

خیل�ی تخصصی و حرفهای نیس�تند .اما برای ما

مهم اس�ت وقتی مربیان با اعضا و اعضای ارشد
کاری تولید میکنند آن کار اس�تانداردهای الزم

را داشته باشد تا تماشاچیببیند و اجرای عموم
داشته باش�د؛ چراکه مربیان و اعضای کانون این

پتانسل را دارند.

آی�ا برنام�های ب�رای برگ�زاری
جشنوارهای از خروجی نمایشی تمامی
استانها دارید؟

 -م�ا تعهدی ب�رای خروجی کاره�ا در قالب

جش�نواره نداریم .اما وقتی گروه آماده میشود

کارگاهها فضایی را ایجاد میکنیم که هر کدام از
تا بتوانند با اعضای خودش�ان کار کنند و کیفیت

کار اعضا و توانمندیهای آنها را باال ببرند.
××××

امیر مش�هدیعباس ،دبی�ر انجمن هنرهای

نمایش�ی کانون پیشتر ساخت پنج تله فیلم و ۶
مجموعه سریال تلویزیونی را در کارنامهی کاری

خود دارد .او از س�ال  ۷۵کار نمایش را آغاز و تا

س�ال  ۸۲فقط در حوزهی تئاتر کار کرده اس�ت.
«دوچ» عنوان آخرین فیلم بلند سینمایی کانون
است که او کارگردانی آن را برعهده داشته است.

اثری که در جش�نوارهی بینالمللی فیلم کودک

و نوج�وان اصفهان نیز حض�وری موفق را تجربه
کرد.

