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ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﻣدﯾرﯾت در زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش )دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
• ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻘدار اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت در ﺧﺎﻧواده را ﺷروع ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺑوﺟود آوردن  -ﯾﺎ اﺻﻼح  -ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻘل ﺟور در ﻣﯽ آﯾد وﺣﺷت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺗﺻوﯾر واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺧوب اﺳت از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد ﺷروع ﮐﻧﯾد .آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛر در ﻣدت
زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ) دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ( زﻣﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ و ﭼطور ﻓرزﻧدان ﺗﺎن در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر )روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش( وﻗت ﻣﯾﮕذراﻧﻧد 24 .ﺳﺎﻋت وﻗت ﺑﮕذارﯾد و ﻣﻘدار اﺳﺗﻔﺎده رﺳﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﮐودﮐﺗﺎن را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
)ﻣﯾﺗواﻧﯾد از  media logﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد( .ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧوع رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد؟ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻣﻘدار اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ در
طول روزھﺎی ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ روزھﺎی آﺧر ھﻔﺗﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟
• )ﮐﯾﻔﯾت( وﻗت ﮔذراﻧدن ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش( ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه ﻧﯾﺳت.

ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﻋت وﻗت ﮔذراﻧدن ﺑرای ﮐﺷﺗن زاﻣﺑﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت وﻗت ﮔذراﻧدن در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری
ﻟﻐﺎت و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﻣوﺳﯾﻘﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت وﺟود دارد .ﻋﻼوه ﺑر ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑرای آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد وﻗت ﻣﯾﮕذارﻧد ،ﺑﮫ ﻧوع
ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﻧﯾز ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .و اﮔرﭼﮫ ھﯾﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺗﻔرﯾﺢ و ﺳرﮔرﻣﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺷﻣﺎ ،ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐودﮐﺎن در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش وﻗت ﻣﯾﮕذراﻧﻧد را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  4Cاﻓزاﯾش دھﯾد:
• ارﺗﺑﺎط ) .(connectionاﯾن ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ظرﻓﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد،
و ﯾﺎ ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﺻل ﺷوﻧد .آﯾﺎ وﺻل ﺷده اﻧد؟ ﻣﺟذوب ﺷده اﻧد؟ ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ روﺷن )آﮔﺎه( ﺷده اﻧد؟ دﻧﺑﺎل ﮐردن داﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی آن ﮐودﮐﺎن را ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧد.
• ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی )ﻋﻣﯾق اﻧدﯾﺷﯾدن( ) .(critical thinkingﺑدﻧﺑﺎل رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮕردﯾد ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ،ﻣوﺿوﻋﺎت و ﯾﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ
ﻣﯾﭘردازد .ﺷﺎﯾد ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن )ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ( ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻼت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷﺗن از ﻣواﻧﻊ،
ﺗدﺑﯾر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯾﮑﻧﻧد  .ﺑﺎزﯾﮭﺎی "ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺳوال و ﺟواﺑﯽ " ﺳﺎده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده و آﻣوزﺷﯽ
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻋﻣق ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﺎت را درﯾﺎﺑﻧد.
• ﺧﻼﻗﯾت ) .(creativityھدف ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﺻوﻻت آﻣوزﺷﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗن ﮐودﮐﺎن دراﯾﺟﺎد ﻣﺣﺗوی ﺟدﯾد اﺳت — ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾدﯾوﯾﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ آھﻧﮓ .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد) ،آﻧﮕﺎه( اﺣﺳﺎس
ﻣﺎﻟﯾﮑت ﺑﯾﺷﺗری در ﯾﺎدﮔﯾری دارﻧد.
• ﻣﺣﺗوی ) .(contextﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود در درک اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در اﺑﻌداد وﺳﯾﻌﺗری در ﺟﮭﺎن ﮔﻧﺟﺎﻧده ﻣﯾﺷود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺑوﯾژه ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺟواﻧﺗر ،ﺑﺣث و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزی ھﺎ ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎ ﮐﻠﯾدی ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ
)ﺗﻠوﯾزﯾون( ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد وﻗت ﺑﮕذراﻧﯾد ،درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد و درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد
ﮐﮫ در ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر دارد ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر از ﮔﺎھﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد  -اﯾن ﮐﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻘدار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎی
دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕذراﻧﻧد ﺗﻔﺎوت اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد راﺣت ﺗر از آن دﺳت ﺑﮑﺷﻧد و آﻧرا ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد.

• ﻣﺷﮑﻼت را رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد درﻣورد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷدن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺟﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دﯾﮕر اﺳت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﻗت
ﮔذراﻧدن ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن )ﮐودﮐﺎن( را وﻗﺗﯽ از ﺗﮑﻧوﻟوژی دور ھﺳﺗﻧد ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺑﯾﺷﺗر )ﺑدﻧﯽ( ﮐﻧﯾد .اﮔر ارﺗﺑﺎطﺎت آﻧﮭﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت و ﺷﻣﺎ درﻣورد ﺗواﻧﺎﯾﯽ رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ،ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺧود
ﻣﻘررات ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻗرار دھﯾد ) ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﻧوع ﺑودن اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳر ﻣﯾز ﺷﺎم ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣوﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد( .اﮔر ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧواب ﺷب ﻧدارد دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را از اﺗﺎق ﺧواب آﻧﮭﺎ دور ﻧﮕﮭدارﯾد ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
رﺧﺗﺧواب ﺑروﻧد .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼل در ﺧواب ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دﻟﯾل آن ﯾﺎ ﻣﺟذوب ﺷدن ﮐودﮐﺎن در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﯾوﺗﯾوب
ﯾﺎ ﺷوی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد اﺳت ﯾﺎ ﻣﺣﺗوی ﺗﮑﺳت ھﺎ ﻣﻐزﺷﺎن را از رﯾﻠﮑس ﺷدن ﺑﺎز ﻣﯾدارد.
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