
تربیت در شرایط آرمانی
  آشنایی با شش ساحت رشد همه جانبه فرزندان 

و نقش نهاد خانواده در منظومه تربیت رسانه ای
تربیت در روزگار کرونایی

  مروری بر مهم ترین چالش های تربیت رسانه ای و 
شرایط حاکم بر خانه و خانواده در آخرین سال قرن 

سبک های فرزندپروری
   آشنایی کاربردی با سبک های چهارگانه فرزندپروری 
مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه و بی اعتنا و آثار این 

سبک ها در مدیریت رسانه در خانواده
مکمل های تربیت مجازی

  ده توصیه مهم و اورژانسی برای بهبود شرایط 
ناگزیر تحصیل مجازی فرزندان در خانه

مهارت های والدگری دیجیتال
1

اصول قانون گذاری در خانواده
  بیان شرایط و مالحظات سه مرحله اصلی تربیت 

رسانه ای در خانواده شامل قانون گذاری رسانه ای، اجرای 
قوانین رسانه ای و نظارت بر حسن اجرای قوانین

ساحت های قانون گذاری در خانواده
  معرفی ده سؤال اصلی برای وضع قوانین رسانه ای در 

خانواده: چه کسی؟ با چه کسی؟ چه وسیله ای؟ چگونه؟ با 
چه هدفی؟ چه محتوایی؟ چه زمانی؟ چه مقدار؟ چه 

مکانی؟ چه هزینه ای؟؛ و آشنایی با نمونه قوانین تربیت
 رسانه ای در این حیطه ها 

آداب کاربری رسانه ها
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تأثیرات رسانه ها بر ادراک ما
 بررسی تأثیرات پیام های رسانه ای بر 

دانش، نگرش، گرایش و رفتار مخاطبان و 
تعریف مفهوم بازنمایی در اخبار، آثار نمایشی و 

تبلیغات
نحوه تأثیر رسانه ها بر ادراک ما

  آشنایی با نحوه اثرگذاری رسانه ها بر ادراک مخاطب از 
طریق ساخت کلیشه ذهنی (تکرار و ظرف مؤثر) و مروری 

بر مهم ترین فنون اقناع 
راه حل مقابله با تأثیر ناخودآگاه رسانه ها

   آموزش پنج شیوه ی پرورش ذهن منطقی 
و تفکر نقادانه در کودک و نوجوان به 

همراه مثال و تمرین

مهارت های تزیفکری
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داستان شناسی
 شناخت داستان و نحوه اثرگذاری آن بر مخاطب؛ 

آشنایی با درون مایه و مهم ترین هیجانات و 
جذابیت ها در داستان و آثار نمایشی

مراقبت های داستانی و نمایشی
پاسخ به مهم ترین سؤاالت تربیت رسانه ای درباره 

آثار داستانی و نمایشی: چرا ببینیم؟ چه چیزی 
ببینیم؟ و چگونه ببینیم؟

4داستان و سیمنا 

چهار ریسمان زندگی ابری
  آشنایی با چهار خصلت ذاتی فضای 
مجازی: بی زمانی، بی مکانی، بی جسمی و 
نافراموشی؛ و مالحظات تربیتی هر کدام

مراقبت های فناورانه
  آموزش ترفندهای مراقبت از فرزندان در 

استفاده از فضای مجازی در چهار سطح: ابزار، 
اتصال، سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی 

مراقبت های موبایلی
مرور توصیه های کاربردی برای استفاده 

ایمن، سالم و اخالقی از تلفن همراه 
و پیام رسان های موبایلی

فضای مجازی و تلفن همراه
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وب شناسی
  آشنایی با سیر تحوالت وب 

و مهم ترین روندهای اثرگذار در این 
تحوالت ازجمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، 
کالن داده و داده کاوی و مخاطرات تربیتی آن ها

ساحت های رسانه های اجتماعی
 آشنایی با ساحت های شش گانه رسانه های اجتماعی شامل: 

انتشار محور، اشتراک محور، پیام رسان، بحث و گفتگو، 
همکاری مجازی و شبکه سازی و توصیه های کاربردی درباره 

هرکدام از آن ها 
 اینستاگرام

   مروری بر مهم ترین چالش های تربیتی شبکه 
اجتماعی اینستاگرام ازجمله اثرگذاری بر هویت و 
ارتباطات، گروه های مرجع و بصری سازی موفقیت 

و شهرت و همچنین گفتگو درباره تبعات 
حکمرانی پلتفرم و شهروندی دیجیتال

رسانه های اجمتاعی
6
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سرگرمی شناسی
 آشنایی با مبانی تمدنی غرب و زمینه

 های تولد صنعت سرگرمی و اوقات فراغت 
و آشنایی با ابعاد و حیطه های صنایع تفریحی

مرزشناسی سرگرمی
مرور مهم ترین دستورالعمل ها برای مدیریت سرگرمی 

در زندگی و تعیین مرزهای سرخوشی برای فرزندان
  موسیقی شناسی

   شناخت اجمالی از دنیای موسیقی و تأثیرات آن بر 
کودک و نوجوان

مراقبت های موسیقایی
توصیه های اصلی برای ارتقای هوش موسیقایی و 

جلوگیری از آسیب های مصرف بی ضابطه 
موسیقی

دنیای رسگرمی و موسیقی
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بازی شناسی
آشنایی با انواع بازی های دیجیتال و علل 

جذابیت آن برای گونه های مختلف بازیکنان و 
راهکار صحیح مواجهه تربیتی با این جذابیت ها

مهارت انتخاب بازی
آشنایی با گونه های مختلف بازی دیجیتال و مالحظات 

تربیتی در انتخاب هرکدام از گونه ها
همراهی در انجام بازی

مرور ترفندهای مدیریت بازی در خانه و شیوه های 
همراهی با فرزندان در هنگام بازی 

مراقبت از آسیب های بازی
شناخت اجمالی کژکارکردهای بازی های 
دیجیتال و آشنایی با روش های درمان 

آسیب های آن

8بازی های دیجیتال
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آیا برای ورودبه قرن آینده  آماده اید؟
امکان طرح پرسش در حین جلسات

پاسخگویی اساتید به سؤاالت فراگیران
ارائه منابع محتوایی برای مطالعه بیشتر

ارائه فایل های تکمیلی ویدیویی برای استفاده بیشتر
امــکان مشــاهده ی فــیلم جلسات بـــرگزارشـده بــعد از 

هر جلسه
مــحیط تـعاملی آمـــوزش مــجازی در ســامانه ایـــرانی 

اسکای روم

۸ جلسه وبینار برخط 
۱۲ ساعت آموزش زنده 

یک جلسه مشاوره برخط گروهی

شرکت در خودارزیابی سنجش وابستگی به اینترنت
شرکت در خودارزیابی ویژگی های والدگری دیجیتال

شرکت در خودارزیابی نهایی خانواده تراز عصر دیجیتال
شرکت در خودارزیابی سنجش سبک های فرزندپروری   


