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األسباب اجليدة العديد من     هناك 
اليت تؤيد املدرسة الرمقية
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1
الرمقية جزء أسايس من عامل أطفال املدارس اليوم.
حالّيًا يمت استخدام األجهزة الرمقية )مثل اهلواتف الذكية 

أو األجهزة اللوحية( يف الغالب يومًيا من قبل الطالبات 
والطالب اليوم، بغض النظر عن املدرسة. من املهم أن 
يتعمل األطفال بشلك مهنيج استخدام األجهزة بشلك 

حصيح ووايع.

2
ميكن التمليذات والتالميذ املشاركة يف تشكيل 

الدروس بشلك فعال.
خيلق استخدام األجهزة الرمقية فرًصا جديدة يف الدرس. 
وبذلك ميكن ألطفال املدارس بواسطة أدوات رمقية بسيطة 
عىل سبيل املثال إنشاء اختبارات صغرية بأنفهسم. ميكن 

أن تؤدي هذه الفرص إىل زيادة الرغبة يف املشاركة 
بنشاط يف الدرس. احملتويات املنشأة ذاتًيا مثل مقاطع 
الفيديو أو العروض التقدميية أو احملااكة جتعل الفصل 

الدرايس الرمقي مساحة تعمل تفاعلية.

3
األجهزة للتمليذات  ترفع درجة حتفز الطالبات 

والطالب.
التصممي الفعال يولد الرغبة يف التعمل. تظهر األمثلة 

العملية من املدارس ذات اخلربة أن العديد من التمليذات 
والتالميذ أكرث حتفزًيا للدروس الرمقية. رمبا ال يرجع هذا 
فقط إىل الفرص اجلديدة للتعلمي والتعمل، ولكن أيًضا إىل 

حقيقة أن الدروس ميكن أن تكون أكرث تنوًعا وميكن 
استخدام العديد من تنسيقات الوسائط املرئية والمسعية.

يوفر استخدام األجهزة الرمقية إماكنية دمع التمليذات والتالميذ بشلك أفضل وفردي وبطريقة ممتايزة. ميكن 
توفري المتارين حبيث ميكن استخدام مستويات خمتلفة من الصعوبة للتحدي والتجشيع عىل النحو األمثل. 

باإلضافة إىل ذلك، يتوفر ملدرسات ولملدرسني مزيد من الوقت لالعتناء بشلك فردي هبؤالء الطالبات والطالب 
الذين حيتاجون إىل تفسريات أو مالحظات إضافية
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4
ميكن للوسائط الرمقية أن تساعد املعملات واملعملني 

يف مراقبة وضع التقدم الدرايس.
من خالل وسائل االتصال احلديثة واستخدام التطبيقات، ميكن 

لملدرسني االعتناء بطالهبم بطريقة أكرث توجهًا حنو 
االحتياجات ومراقبة مستوى التعمل لدى الطالبات والطالب 

بهسولة أكرب. تحمس بعض منصات التعمل أيًضا بتحديد مهام 
التعمل الفردية وأهداف األداء حبيث ميكن حتقيق تقدم تعليمي 

أفضل يأخذ الوضع الراهن للك طفل يف عني االعتبار.

5
العمل رمقًيا ميكن املزيد من الدجم.

يوفر التدريس الرمقي العديد من الفرص لتلبية االحتياجات 
اخلاصة. عىل سبيل املثال، من خالل خيارات العرض املختلفة 
لألجهزة الرمقية، ميكن التطرق الحتياجات التمليذات والتالميذ 

الذين لدهيم عوائق برصية. ميكن للتمليذات الاليت وللتالميذ 
الذين يعانون من إعاقات حركية املسامهة بشلك أفضل يف 

الدرس من خالل متارين االسمتاع أو التحدث املدعومة رمقًيا. 
تتيح الوسائط الرمقية تعلمًيا حديًثا ميكن تكييفه بشلك أفضل 

وفًقا الحتياجات األطفال.
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 كيف ميكنمك دمع طفلمك يف
املزنل عند استخدام اجلهاز

//حتديد األوقات واحملتويات.
فكروا مع طفلمك يف احملتوى الذي 

ميكنه استخدامه طوال املدة ومق 
بتعديل هذه االتفاقيات مراًرا وتكراًرا: 

si.or.at/218, si.or.at/219

///توفري البدائل وممارسة 
الرياضة. مكوازنة للتعمل الرمقي، 
جشعوا طفلمك عىل القيام بأنشطة 

أخرى عىل وجه التحديد، مثل ممارسة 
الرياضة يف اهلواء الطلق، واألنشطة 

اإلبداعية مبواد وألوان خمتلفة أو 
قضاء بعض الوقت مع األصدقاء.

////االنتباه عىل محاية 
اخلصوصية. يف العديد من األماكن 

عىل اإلنرتنت، ُيطلب من األخشاص 
تقدمي معلومات خشصية )االمس، 

والعمر، وماكن اإلقامة، وما إىل ذلك(. 
هذه ليست الزامية دامًئا الستخدام 

التطبيقات. ناقشوا مع طفلمك 
املعلومات اليت ُيحمس له بالكشف عهنا 

si.or.at/leitfaden :عن نفسه وأين

/////مراعاة تعامل بشلك
جيد مع اآلخرين. كيف تتحدث 

وتترصف مع أخشاص آخرين عرب 
اإلنرتنت هو يشء جيب أن يتعمله 

األطفال أواًل. ادمعوا طفلمك ليك ينتبه 
يف ترصفه عىل مراعاة اآلخرين:

 si.or.at/224

//////التدرب عىل تقيمي 
املعلومات. 

ما يه املعلومات اليت ميكنك الوثوق 
هبا واليت ال تثق هبا؟ ما هو االعالن 

وما يه املعلومات؟ تدربوا مع طفلمك، 
وانتقضوا املعلومات وقارن عدة 

مصادر مع بعضها البعض:
si.or.at/220

///////جتنب التاكليف غري 
املرغوب فهيا. يف العديد من 

التطبيقات واأللعاب، ميكنمك إجراء 
معليات رشاء داخل التطبيق بأموال 
حقيقية. ملنع ذلك، ميكنك حظر هذا 

عىل اجلهاز وأيًضا عرب رشكة 
االتصاالت املتعاقدون معها:

si.or.at/221

////////تعامل مع خماوف
األطفال جبدية.

يصادف األطفال بشلك متكرر 
حمتوى مشكوك فيه عرب اإلنرتنت. 

باإلضافة إىل التدابري الوقائية 
التقنية، من املهم وجود أساس جيد 

للثقة وحمادثة مع األطفال:
 si.or.at/222

/////////تأكد من حصولك عىل
قسط اكف من النوم.

ال ماكن لألجهزة الرمقية يف غرفة 
النوم. جيب أيًضا ترك األصدقاء 

براحهتم أثناء الليل.

//////////إنمك قدوة. كيف يرضب 
الوالدين مثااًل حيتذى به يف 

استخدام األجهزة الرمقية، والقواعد 
اليت تنطبق يف األرسة وكيف يمت 

التعامل مع املشالك والصعوبات يه 
أمور حامسة يف سلوك األطفال. 

ابقوا عىل اتصال مع أطفالمك 
وأظهروا اهمتاًما حبياهتم الرمقية:

si.or.at/223

من خالل مبادرة األجهزة "التعمل الرمقي"، يتلىق طفلمك جهاًزا 
رمقًيا جديًدا ميكنه استخدامه يف املدرسة وللتعمل يف املزنل. ال 
جيب حشن هذا دامًئا حفسب، بل جيب أن يكون أيًضا جاهًزا 

لالستخدام مع مجيع امللحقات )مساعات الرأس، واكبل الحشن، 
وما إىل ذلك(. جيب أيًضا مضان النسخ االحتياطية وحتديث 
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