به نام قصهگوی هستی

یکی بود یکی نبود ،زیر گنبد کبود  ،رو به روی بچه ها ،قصه گو نشسته بود.
قصه گو گفت  «:دنیا دنیا حرف براى گفتن هست  ،از شهرها و سرزمینهای
خیلی خیلی دور تا خیلی خیلی نزدیک .این سرزمین پر از ق صه ا ست .ق صه
امشب ،قصه توسعه است  .قصه گوی امشب شمایید».
جوانه های سرزمین من! به ق صه تو سعه فکر کنید  ،به نقا شیهایی که قبال
دوستانتان فرستادهاند نگاه کنید  .قلم را بردارید و برای ما و دوستانتان از
توسعه بنویسید.
منتظر شنیدن حرف ها  ،شعرها و داستان های شما درباره توسعه هستیم.

فراخوان دومین جشنواره جوانههای توسعه:
ثبت نام در دومین دوره جوانه های توسععععه از بامداد روز جمعه 1تیر ماه 1397آغاز میشعععود.
آخرین مهلت ار سال آثار جمعه  31شهریور 1397خواهد بود .شایان ذکر ا ست که دبیرخانه
آثار ارسالی در بازه زمانی ذکر شده در فراخوان را مورد بررسی قرار خواهد داد و متقاضیانی که
بعد از تاریخهای مش ع

شععده اقدام به ارسععال آثار خود نمایند امکان حضععور در این دوره را

ن واهند داشت.
از سه اثر برتر در هر رده سنی و در سه گروه نقاشی ،فیلم و عکس تقدیر خواهد شد .همچنین
کتاب ویژهای نیز برای معرفی آثار برگزیده (تا سقف  30اثر) تهیه خواهد شد.

رویکردهای دومین جشنواره جوانههای توسعه:
درونی سازی مفهوم توسعه از دوران کودکی
توجه به توسعه در خانواده ،شهر و کشور
توجه به تفاوتهای توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی
توجه به شاخ

های توسعه

شرایط شرکت در نخستین دوره جوانه های توسعه:
 -1شرکت کننده ها در دو رده ( 7تا 12سال) 12(-تا  18سال) میتوانند آثار خود را ارسال
کنند.
 -2هر شرکت کننده مجاز به ارسال تنها یک اثر در هر ب ش (شعر -داستان) است.

نحوه ارسال آثار:
 -1آثار خود را با مش صات کامل شامل(نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،سن  ،شماره
تماس ،آدرس) بفرستید.
 -2محدودیت تعداد کلمات( 1800لغت )  3-صفحه A4است.
 -3لطفا آثار خود را به صورت تایپ شده در فایل Wordبا فونت  B Nazanin- 14ارسال
کنید.
 -4آثار از طریق ایمیل به آدرس  javaneha@pooyeshfekri.comارسال شود .بعد از
تایید دبیرخانه کلیه آثار در سایت پویش فکری توسعه -ب ش جوانه های توسعه به
نشانی http://pooyeshfekri.com/نمایش داده خواهد شد.

گاهشمار ن ستین دوره جوانه های توسعه:
 -1مهلت دریافت آثار 1 :تیر 30 -1397شهریور1397
 -2بازبینی اولیه آثار :مهر و آبان 1397
 -3اعالم نتیجه داوران  20:دی

