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عصرجدید، نسل جدید



عصر جدید، نسل جدید، مسائل جدید



عصر جدید، نسل جدید، خانواده جدید



عصر جدید، نسل جدید، خانواده جدید



عصر جدید، نسل جدید، زندگی جدید

یاخبار و اطالع رسان
یآموزش و فرهنگساز

رمیتفریح و سرگ
غاتتجارت و تبلی

راهنمایی و راهبری
ردیارتباطات میان ف



!چرا فضای مجازی مهم است؟



!چرا رسانه ها مهم هستند؟

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده

فرزند

فرزند

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده



فضای مجازی چرا مهم است؟

فرزند

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده



فضای مجازی چرا مهم است؟



فضای مجازی چرا مهم است؟



فضای مجازی چرا مهم است؟



فضای مجازی چرا مهم است؟



...یا با سپر یا بر سپر 



چه باید کرد؟

فهم مسئله، بخشی از حل مسئله

درمانپیشگیری تشخیص



چه باید کرد؟

فهم مسئله، بخشی از حل مسئله

بدانیم

بخواهیم

یمبتوان



یک مهارتِ بین رشته ای: سواد رسانه ای



طراحی مسیر تربیت رسانه ای منطبق با مسأله رشد

یخودکنترلپایشآموزشمنع



تولید

رسانه ای

یرسانه شناس

ادیمنطق وتفکر انتق

رژیم مصرف رسانه ای

(سواد رایانه ای)سواد دیجیتال 

هرم آموزش سواد رسانه ای

چه باید کرد؟



چه مبلغی؟

چه جایی؟

چه وقتی؟ چه مقدار؟

چه شکلی؟

چه چیزی؟

چه کسی؟

آداب مصرف رسانه ای



!چه باید کرد؟

...بخوانیم تا بدانیم 



...بخوانیم تا بدانیم 



...بخوانیم تا بدانیم 



...بدانیم تا بتوانیم 

BMTC.ir



...بخواهیم و بتوانیم 

Kodoumo.ir



...بخواهیم و بتوانیم 

Kodoumo.ir

@Kodoumo



!چه باید کرد؟

!خانه سازی در دامنه آتشفشان

زیند،میمینزبررو،شبدزدانکههستندایفایدهمفیدهنگامیتاحصارها.بترسیمنباید.خودماندربارهاما...

کهندیشهااینازبایدپسکرد؟اطمینانحصارهابهتوانمیچگونهآیند،میفرودآسمانازدزدانکهگاهآناما

درباید«.کردبناآتشفشاندامنهدرراخانه»وشدبیروندارند،محفوظهاماهوارهشرّازرامابتوانندحصارهایی

.داشتشجاعتوجرئتکافیاندازهبهواقعیت،باشدنروبهرو



وَ استَعمِلنی لِما تَسأَلُنی غَدًا عَنه؛
من را به کار بگیر در آن چیزی که فردا درباره ی 

.آن از من در قیامت سؤال خواهی کرد
فرازی از دعای مکارم االخالق

(:مدظله العالی)امام خامنه ای 
بری هم ابزارهای تسهیل کننده، مثل رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سای

مه حرف اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کل. که االن در اختیار شماست
درستِ خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛

اگر ضایع شد،. بادا این فرصت ضایع شودماین فرصت فوق العاده ای است؛ 
از فرصت این همه جوان، : خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد

چه این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسالمی
استفاده ای کردید؟

۱۳۹۱/۰۷/۱۹

!چه باید کرد؟
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Haqpanah.ir
@haqpanah

...باید در جست وجوی حقیقت بود 


