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انـتـخـاب آگــاهـانه
کـاربـری مســئوالنه

 «مرکز تربیت رسانه ای باران» 
و  آموزشی  تخصصی  مجموعه  یک 

پژوهشی در حوزه تربیت کودک و نوجوان 
در عصر رسانه ها است که به همت جمعی از 
محتوای  طراحان  و  آموزگاران  پژوهشگران، 
آموزشی و به پشتوانه حدود دو دهه تجربه 
در تدریس، تألیف و انتشار منابع آموزشی 
و  انسانی  علوم  تربیت،  و  تعلیم 

سوادرسانه ای راه اندازی شده است.
برگزاری دوره های عمومی و تخصصی، 
انتشار  پژوهشی،  طرح های  انجام 
محتوای آموزشی، ارائه خدمات 
با  مشاوره و سایر همکاری ها 
فرهنگی  و مؤسسات  مراکز 
از جمله فعالیت های مرکز
ران  نه ای با  تربیت رسا

است.
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دوره های کوتاه مدت تخصصی و 
جذاب سواد اطالعاتی و رسانه ای 

ویژه دانش آموزان مدارس،
 از دبستان تا دبیرستان
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دوره ای کامًال تخصصی و کاربردی 
برای  معلمان سواد رسانه و مربیان 

پرورشی که می خواهند سواد اطالعاتی 
و رسانه ای را آنگونه ای که مورد نیاز 
دانشآموزان است به آنان بیاموزند.

 معلمان و مربیان
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رســـانه های 
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فضـای مجازی
 و تلفن همراه

داستان 
و سینما  مهارت های 

تــیـزفــکری
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والــدگــری
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 والدین
در این دوره ی فشرده و جامع، 

خانواده ها و مربیان تربیتی         
می  آموزند که چطور استفاده از 

انواع رسانه ها را در خانواده 
مدیریت کنند و رابطه ی متقابل 

و مؤثری با   فرزندانشان و 
متربیانشان داشته 

باشند.

مربیان

 والدین

 معلمان و مربیان

در چهار دوره تخصصی مجزا، 
والدین می آموزند که چگونه با 
تحوالت دوره نوجوانی مواجه 
شوند؛ نیازهای واقعی نوجوان 
را بشناسند و ارتباط مؤثر و 
سازنده ای با نوجوانشان 

برقرار کنند.

تــربیـت جنــسی 
4نـــوجـــوان 

جلسه

مدیریت پرخاشگری 
4در نوجـــــوان

جلسه

ارتـــبــاط مؤثــر 
4با نــوجــوان

جلسه

رمز گشایی از 
6دنیای نوجوان

جلسه

در این دوره ی ٦ هفته ای، کودکان 
٤ تا ١٢ ساله می آموزند که چگونه 
تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؛ 
و مادران نیز با روش های گفتگو 

درباره محتوای رسانه ها با 
فرزندانشان آشنا    

می شوند.

ن   کا ود ک ن    مادرا  
فعالیت های 
مهارت افزای 

جایگزین

تمرین 
کتابخوانی و 
درک داستان 

تحلیل برنامههای 
پـویــا و نـــهال

مواجهه 
فعاالنه با 
پویانمایی

آداب 
کاربری 
رسانه ها

برنامهریزی
 برای استفاده از

 رسانه ها

نـگاهی نو به 
بـــد رفتاری 

کــــودک

عادت های 
تـربیتی 
خانواده

حـس تعّلق 
خـانـوادگی

تعامل با 
کــــودک

احساسات 
کـــــودک

نیازهای 
کــودک

ن   مادرا  
در این دوره ٨ جلسه ای، مادران 
با اصلی ترین نیازها و  احساسات 
کودکان آشنامی شوندومهارتهای 

مواجهه ی هوشمندانه با 
بدرفتاری های کودکان را 

تمرین می کنند.


