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 دالیل خوبی برای مکتب
دیجیتال وجود دارد
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1
امروزه دیجیتال خبش اساسی دنیای دانش 

آموزان مکتب است.
شاگردان مکاتب ، به جز از مکتب ، از دستگاه های 

دیجیتال )به عنوان مثال تلفن های هومشند یا تابلت( هر 
روز استفاده می کنند. مهم این است که کودکان به طور 
سیسمتاتیک حنوه استفاده حصیح و آگاهانه از دستگاه 

ها را بیاموزند.

2
شاگردان مکتب نقش فعالی در شکل

دهی به درس ها دارند.
استفاده از وسایل دیجیتالی فرصت های جدیدی را در 

صنف درسی ایجاد می کند. شاگردان می توانند از 
ابزارهای ساده دیجیتالی برای مثال استفاده کنند. ب. 

خودتان آزمایشات کوچکی بسازید. این امکانات می 
تواند منجر به افزایش میل به مشارکت فعال در صنف 

درسی شود. حمتوای ایجاد شده توسط خود ، مانند فیمل 
، پریزنتیشن یا شبیه سازی ، صنف دیجیتال را به یک 

فضای یادگیری تعاملی تبدیل می کند.

3
دستگاه های دیجیتالی انگیزه شاگردان

را افزایش می دهد.
طراحی فعال باعث ایجاد متایل به آموزش می شود. 

منونه های معلی مکاتب جمرب نشان می دهد: 
بسیاری از شاگردان از طریق درس های دیجیتالی 

انگیزه بیشرتی پیدا می کنند. این احمتااًل نه تهنا به دلیل 
فرصهتای جدید برای تدریس و آموزش است ، بلکه به 

این دلیل است که می توان دروس را متنوع تر کرد و از 
قالب های رسانه ای تصویری و شنیداری متعددی 

استفاده کرد.

استفاده از دستگاه های دیجیتالی این ظرفیت را به وجود می آورد که می توان از دانش آموزان به صورت 
جداگانه و ممتایز هبرت محایت کرد.مترین را می توان ارائه به طوری که سطوح خمتلف از دشواری می توان 
به چالش استفاده هبینه و تشویق کنند. عالوه بر این ، معملین وقت بیشرتی برای مراقبت از شاگردان دارند 

که نیاز به توضیحات یا بازخورد بیشرتی دارند. 
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4
رسانه های دیجیتال می توانند به معملین کمک کنند 

تا پیرشفت آموزش خود را زیر نظر داشته باشند.
با استفاده از وسایل ارتباطی مدرن و استفاده از برنامه ها 

، معملین می توانند از نیازهای شاگردان  خود بیشرت 
مراقبت کرده و به آسانی بر پیرشفت آموزش شاگردان 

نظارت کنند. برخی ازرهکردهای آموزش مهچنین اجازه می 
دهند تا وظایف یادگیری فردی و اهداف معلکرد تعریف شوند 

تا پیرشفت آموزشی هبرتی حاصل شود که وضعیت هر 
کودک را در نظر می گیرد.

5
کار دیجیتالی امکان گنجاندن بیشرت را فرامه می کند.

آموزش دیجیتال فرصت های زیادی را برای رفع نیازهای 
ویژه ارائه می دهد. به عنوان مثال ، از طریق گزینه های 

خمتلف منایش برای دستگاه های دیجیتالی ، دانش آموزان 
با حمدودیت های دید می توانند مورد خطاب قرار گیرند. 
دانش آموزان دارای اختالالت حرکتی می توانند از طریق 

مترینات شنیداری یا گفتاری با پشتیبانی دیجیتالی به صنف 
کمک کنند. رسانه های دیجیتالی امکان آموزش مدرن را 

فرامه می کنند که می تواند هبرت با نیازهای کودکان مطابقت 
داشته باشد.
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 چگونه می توانید هنگام استفاده از دستگاه
از فرزند خود در خانه محایت کنید

//زمان و محتوا را محدود کنید. 
به مهراه فرزند خود به این فکر کنید 

که از چه حمتوایی می تواند برای چه 
مدت زمان استفاده کند و این 

توافقنامه ها را بارها و بارها تنظیم 
si.or.at/218, si.or.at/219 :کنید

///جایگزین ها و تمرینات را 
ارائه دهید. به عنوان متضاد 

آموزش دیجیتالی ، فرزند خود را به 
طور خاص به اجنام فعالیت های 

دیگر مانند ورزش در هوای تازه ، 
فعالیت های خالقانه با مواد و رنگ 

های خمتلف یا گذراندن وقت با 
دوستان تشویق کنید.

////به حفظ حریم خصوصی 
توجه کنید. در بسیاری از نقاط 

اینرتنت ، از افراد خواسته می شود 
اطالعات خشصی )نام ، سن ، حمل 

سکونت و ...( را ارائه دهند. این 
موارد مهیشه برای استفاده از برنامه 

ها رضوری نیست. با فرزند خود 
حصبت کنید که اجازه دارد چه 

اطالعاتی را در مورد خود رشیک 
si.or.at/leitfaden :کند و کجا

/////مطمئن شوید که با دیگران 
خوب رفتار می کنید. حنوه حصبت 

و رفتار آنالین با سایر افراد چیزی 
است که کودکان باید در ابتدا یاد 

بگیرند. از فرزند خود برای 
رفتارخوب و مالیم محایت کنید:

 si.or.at/224

//////ارزیابی اطالعات را 
تمرین کنید. به کدام اطالعات می 

توانید اعمتاد کنید و به کدام نه؟ 
تبلیغات چیست ، اطالعات چیست؟ با 
فرزند خود مترین کنید ، اطالعات را 
زیر سوال بربید و چندین منبع را با 

یکدیگر مقایسه کنید:
si.or.at/220

///////از هزینه های ناخواسته 
خودداری کنید. در بسیاری از 

برنامه ها و بازی ها ، می توانید با 
پول واقعی خریدهای درون برنامه ای 

اجنام دهید. برای جلوگیری از این 
امر ، می توانید این مورد را در 

دستگاه و مهچنین از طریق ارائه 
دهنده تلفمنسدود کنید:

si.or.at/221

////////ترس کودکان را جدی 
بگیرید. کودکان بارها و بارها به 
صورت آنالین با مطالب مشکوک 

روبرو می شوند. عالوه بر اقدامات 
حفاظتی فنی ، اعمتاد مناسب و 

گفتگو با کودکان مهم است:
 si.or.at/222

/////////مطمئن شوید که به 
اندازه کافی می خوابید.

وسایل دیجیتالی در اتاق خواب 
جایی ندارند. دوستان نیز باید در 

طول شب تهنا مبانند.

//////////شما الگو هستید. 
این که چگونه والدین برای 

استفاده از وسایل دیجیتالی الگو 
می گذارند ، این قوانین در 

خانواده امعال می شوند و چگونه 
با مشکالت و خستی ها مبارزه می 

کنید ، برای رفتار کودکان تعیین 
کننده است. با فرزندان خود در 

متاس باشید و به زندگی دیجیتالی 
آهنا عالقه نشان دهید:

si.or.at/223

با ابتکار دستگاه "آموزش دیجیتال" ، فرزند مشا یک دستگاه 
دیجیتالی جدید دریافت می کند که می تواند در مکتب و برای آموزش 

در خانه از آن استفاده کند. این دستگاه نه تهنا باید مهیشه چارج 
شود ، بلکه برای استفاده با مهه لوازم جانبی )گوشکی ، چارجر و 

غیره( نیز آماده باشد. بک آپ منظم و آپدیت کردن برنامه ها نیز باید 
تضمین شود. به مهراه Saferinternet.at ، ما نکاتی را در مورد حنوه 

مهراهی خوب فرزند تان به مشا ارائه می دهیم. 
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