گروه داوران آثار نخ ستین ج شنواره جوانه های تو سعه ( )1397مت شکل از خانم ها فاطمه درخ شان (کار شناس هنر کودک )،
سمیه یخچالی (کار شناس روان شنا سی کودک) و آقای دکتر مح سن رنانی (کار شناس تو سعه) ،پس از برر سی  117اثر ار سالی
(نقا شی  ،عکس و فیلم) 10 ،اثر را برای ح ضور در«مرحله انتخاب مخاطبان» معرفی کردند .الزم به تو ضیح ا ست ارزیابی آثار در
هر رده سنی جداگانه انجام شده ا ست .شما میتوانید با کلیک روی ا سامی یک گزینه منتخب خود را انتخاب کنید .از سه نفر
برگزیده مخاطبان در « ششمین همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه»  -در نیمه دوم اردیبهشت ماه تقدیر ویژه به عمل خواهد
آمد .رای گیری در کانال جوانههای توسععه برای گزینه« انتخاب آثار توسع مخاطبان » از تاریخ  5تا 8اردیبهشعت  1397فعال
ا ست  .ج شنواره جوانه های تو سعه هدف خود را ایجاد انگیزه برای اندی شیدن درباره تو سعه از دوران کودکی ،اعالم میکند.
این جشنواره کلیه آثار کودکان را شایسته تقدیر دانسته و کتاب آثار بعد از چاپ در اختیار همه شرکت کنندگان قرار میگیرد.

حسنا نصيري6-ساله
با پيام :كتابخانه يكي از اعضااااي خانواده ماسااا و من
دوسااااااا دارم در كشاااااااوري زندگي كنم كه همه كتاب
خواندن را دوس دارند.

نقاشی ارسالی از آيدا رسولی 5 -ساله
با هم صحب کنيم
با پيام:
با مفهوم درونی سازی صبر و گفتگو در خانواده برای
کودک

مهراسا لشنی14 -ساله
با پيام  :کشور توسعه يافته ی من
جايی اس که هيچ کنسرتی بدون دليل منطقی کنسل
نشود
کشور توسعه يافته ی من کشوری اس که جنگل های
تميز وبدون آشغال دارد
کشور توسعه يافته ی من کشوری اس که خانم ها با
امني ميتوانند به استاديوم برای تماشا بروند
کشاااور توساااعه يافته ی من ساااينما مخصاااو کودکان
دارد .و کودکان همه.ی اقوامش کنار هم با صاااااا في م
ميبينند

محمد سام ابراهيمی قره خاج 9 -ساله
با پيام  :من دوسااااا دارم در کشاااااوری توساااااعه يافته
زناادگی کنم کااه در آن بچااه هااا بااا هردو پاادربزر و
مادربزر شان در يک ساختمان سه طبقه زندگی کنند
تا هر وق ميخواهند به خانه آنها بروند.

سالله اکبری 9 -ساله
موضوع :حفاظ از محيط زيس و دوستی با طبيع
با پيام :طبيع از انسان مهربان تر اس  ،بياييم از
طبيع درس بگيريم

مريم لطفی -ده ساله
با پيام :حفظ محيط زيس ا گامی به سااوی شااهر توسااعه
يافته

باران فقه رسول  8 -ساله
موضوع :نه به موبايل برای کودکان
با پيام :من دوسااااااا دارم در کشاااااااوری زندگی کنم که
کودکانش کودکی کنند و شاد باشند.

نگار شفيعی5-ساله
موضوع  :سرزمين سبز
با پيام :من آرزو دارم در جايی زندگی کنم که هوای
تميزداشااته باشااه وساارساابز و پراز گل و درخ و ميوه
و پروانه باشااااااااه و بابام هم هرچقدر دلش بخواد پول
داشااته باشااه که بتونه برای من هرچيزی رو که دوسا
دارم بخره

محمدحسن مدنی فر 8-ساله
موضوع :ايران بهترين

في م ارسااالی محمد حساان عزيز را می توانيد در کانال جوانه های توسااعه
ببينيد.
زهرا نفيسی مجد  10ساله
موضوع :توسعه و حماي از توليد م ی

می توانيااد نقاااشااااااایهااا و پيااامهااای بچااه هااا را در «کااانااال جواناه هااای توساااااااعااه»
بااا اساااااااتفاااده از ک يااد جساااااااتجو
 @Javanehaye_Toseaeدر ابعاد بزر تر و کيفي مط وب تر مشاهده کنيد.

