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نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی

وزیر ارتباطات چهارگانه موضوعات کودک و مجازی را رونمایی کرد

عاقالن را یك اشارت بس بود!

تولید محتوای کودکان سادهتر شد

سعیده جالدتی

یادمــه همیشــه یکــی از بزرگتریــن عالمــت ســوالهای
ذهنــم ایــن بــود کــه چــرا بیــن ســرعت بــهروز شــدن
وســایل ارتبــاط از راه دور و فرهنــگ اســتفاده نســل اون
زمــان از ایــن وســایل و شــبکههای اجتماعــی در جامعــه
مــا ،فاصلــه زیــاد و چشــمگیری وجــود داره؟! و ســوال
ادام ـهدار ایــن بــود کــه معمــوال چــرا از هــر چیــزی کــه
میومــد؛ ولــو کوتاهمــدت؛ بــدون اینکــه پــای آمــوزش و
یــا فرهنگســازی خاصــی وســط بیــاد ،اســتقبال میشــد!
از طــرف دیگــه نکت ـهای کــه همیشــه تــوی دنیــای بــزرگ
تکنولــوژی و اینترنــت ثابــت باقــی مونــده ،نگرانــی
و دغدغــه بابــا مامانهایــی هســت کــه هــزار تــا فکــر و
خیــال تــوی ذهنشــون در حــال رژه رفتنــه! فکـرِ اینکــه بچم
از دســت رفــت ...االن معلــوم نیســت داره چــی دانلــود
میکنــه ...آیــا اصــا چیــزی کــه داره اســتفاده میکنــه
مناســب ســنش هســت؟! باعــث میشــه کــه بعضیهاشــون
بــدون پیــدا کــردن راه حــل ،بــه پــاک کــردن صــورت
مســاله فکــر کنــن.
تجربــه چــی میگــه؟! مدتــی هســت کــه تجربــه فــارغ
از تفــاوتِ تفکــر بیــن دو نســل مختلــف ،مراجــع و منابــع
مختلفــی رو بــا هــدف آمــوزش بهــت معرفــی میکنــه
تــا بگــه کــه هــر چیــزی هــم میتونــه مثبــت باشــه هــم
منفــی!
اینجاســت کــه بــه قــول قدیمیهــا ،عاقــان را یــک
اشــارت بــس بــود! درســانامه هــم یــه جــور اشــارت هســت
و از قضــا هدفــش همینــه کــه مثبتهــای دنیــای مجــازیرو
روی کاغــذ بیــاره و حتــی اگــه چندتایــی نکتــه منفــی وجود
داره بــا ارائــه راه حــل مفیــد و البتــه اجرایــی ،مطــرح کنــه
تــا همــه اونایــی کــه آمــوزش و تربیــت کــودک و نوجــوان
هــر دوره از نســلی رو بــه عهــده گرفتــن ،بتونــن هــم بچــه
رو آمــوزش بــدن هــم بابــا مامانهــارو .پــس از دنبــال
کــردن ایــن درســانامه پشــیمون نمیشــید...

عکس :محمد محمدامینی

بچههــا در محله گل و بلبل
چی یاد میگیرند؟
کافــی اســت یــک بچــه تــوی فامیــل یــا دور
و اطرافتــان داشــته باشــید تــا عمــو پورنــگ
را هــم بشناســید .عمــو پورنــگ ،یکــی از
شــخصیتهای ســریال کودکانــه «محلــه گل و
بلبــل» اســت و کلــی طرفــدار دارد.

فضــای مجــازی هــم مثــل همــه جاهایی
کــه میرویــم ،پــر از آدمهــای آشــنا
و غریبــه اســت .چــه کســی اســت کــه
ندانــد فضــای مجــازی میتوانــد
خطرناکتــر از دنیــای واقعــی
خودمــان باشــد.

بچههای قهرمان
مســافر دنیای مجازستان شدند

تــو فـــضای مــجــازی ؛مــامــان و بـــابـــا ،بــچـــه نــبایــد بــمونــه تـــنهــا

دیگــه چه خبر؟!

یــک پلیــس اینترنتــی بــرای کــودک خــود
بگیریــد! ایــن پلیــس تــا هــر وقــت بخواهیــد
روی گوشــی کودکتــان باقــی میمانــد! در دنیــای
ایــن پلیسهــا ،جلــوی ایــن کــه بچههــا ســراغ
برنامکهــای بــد برونــد را میگیــرد و مــدت
زمــان اســتفاده شــان را کنتــرل میکنــد.
بچ ـه هــای قهرمــان ،بــرای نجــات فضــای مجــازی
از دســت دیوچههــا ،راهــی مســیر مجازســتان
شــدند .دو تــا بچــه از فندقســتان داوطلــب شــدند
کــه برونــد و دنیــا را از دســت دیوچههــای
خطرنــاک فضــای مجــازی نجــات بدهنــد .آن هــم
بــا ســاح فندقچــهای!
آکادمیهــای ورزشــی جیبــی طراحــی شــد .مربیــان
ورزشهــای مختلــف در ایــن آکادمــی آمــاده
آمــوزش بــه بچههــا هســتند .کافــی اســت کــه یــک
ورزش را انتخــاب کنیــد تــا ویدیویــی آموزشــی در
آکادمــی جامــک پیــدا کنیــد و یــاد بگیریــد.
بــرای همراهــی و حمایــت از کــودکان مبتــا بــه
ســرطان ،فقــط چنــد تــا شــماره فاصلــه داریــد .ایــن
بچههــا چشــم انتظــار کمکهــای کوچــک شــما
هســتند تــا بــا دیــو ســرطان مبــارزه کننــد .کمــک
از شــما ،فنــدق از زنگولــه!
عمــو پورنــگ را همــه جــا همــراه خــود ببریــد.
دیگــر از ویدیوهــا و پشــت صحنههــا و مســابقات
عمــو پورنــگ بیخبــر نمانیــد! یــک صندوقچــه پــر
از جذابتریــن شــیرینکاریهای عموپورنــگ را
برایتــان آوردهایــم.

بچههــا در محله گل و بلبل چــی یاد میگیرند؟
کافــی اســت یــک بچــه تــوی فامیــل یــا دور و اطرافتــان داشــته باشــید تــا عمــو پورنــگ را هــم بشناســید .عمــو
پورنــگ ،یکــی از شــخصیتهای ســریال کودکانــه «محلــه گل و بلبــل» اســت و کلــی طرفــدار دارد .بچههــا،
حرفهــای عمــو پورنــگ را خیلــی خــوب گــوش میکننــد .عمــو پورنــگ و محلــه گل و بلبــل  ،2ســومین برنامــه
منتخــب مــردم در ســال  1394بــوده .و حــاال کــه محلــه گل و بلبــل  3آمــده اســت ،بــاز هــم بچههــا بــا جــان و
دل ،منتظــر حرفهــای عمــو پورنــگ هســتند.
تمــام هــم و غــم مــردم محلــه ایــن اســت کــه هــر کودکــی ،هــر جایــی کــه هســت درســت زندگــی کــردن را
یــاد بگیــرد و از خــودش مراقبــت کنــد .ایــن بچههــا ،روزی روزگاری بــزرگ میشــوند و فرهنــگ کشــور را
میســازند .دغدغــه ایــن روزهــای محلــه گل و بلبــل ســه ،اســتفاده نادرســت کــودکان از فضــای مجــازی اســت.
اگــر بچههــا یــاد نگیرنــد کــه از ایــن فضــای جدیــد ،درســت اســتفاده کننــد ،در کنــار خوبیهایــی کــه برایشــان
دارد ،میتوانــد خطــر هــم داشــته باشــد!
داریــوش فرضیایــی کــه بچههــا بــا اســم عمــو پورنــگ او را میشناســند ،معتقــد اســت کــه کــه هــر چــه قــدر کــه
بخواهیــم بگوییــم کاری را نکننــد ،جــواب نمــی دهــد .پــس بهتریــن راه این اســت کــه اول در مــورد روش اســتفاده
از ایــن فضــا بــه آنهــا امــوزش بدهیــم تــا خطــرات فضــای مجــازی ،کمتــر تهدیدشــان کنــد .اگــر خانوادههــا
خیالشــان از بچههــا در فضــای مجــازی راحــت باشــد ،در تریبــت کودکانشــان هــم موفــق تــر خواهنــد بــود.
خانــواده درســا ،در کنــار حمایــت مالــی ،موضوعاتــی کــه بــرای حمایــت و محافظــت از بچههــا در فضــای مجــازی
الزم بــوده را بــه تیــم نویســندگان محلــه گل و بلبــل تقدیــم کــرده .عمــو پورنــگ هــم از ایــن طریــق ،بــه بچههــا
بیشــتر و بهتــر یــاد میدهــد کــه چــه طــور از خودشــان در فضــای مجــازی مراقبــت کننــد! عمــو پورنــگ را
دنبــال کنید.
وزیر ارتباطات چهارگانه موضوعات کودک و مجازی را رونمایی کرد

تولید محتوای کودکان سادهتر شد
مصطفی مردانی

بچههــا دوســت دارنــد قصــه و داســتانهای خودشــان را بشــنوند .حتــی وقتــی گوش ـ ی یــا تبلــت را دستشــان میگیرنــد،
دوســت دارنــد دنیایشــان بچگانــه باشــد .دنیایــی کــه بــرای خودشــان ســاخته شــده و میتواننــد بــدون دخالــت آدم
بزرگهــا در آن بــازی کننــد .بچههــا دلشــان میخواهــد خودشــان باشــند و همســن و سالهایشــان! امــا دنیــای مجــازی،
جــای خیلــی زیــادی بــرای بــازی و ســرگرمی و یادگیــری بچههــا نــدارد! چــه کســی بایــد بــه فکــر ایــن بچههایــی باشــد
کــه دلشــان میخواهــد در فضــای مجــازی هــم جایــی بــرای دنیــای کودکانهشــان داشــته باشــند!؟
نمیتوانیــم جلــوی تکنولــوژی را بگیریــم .بچههــای امــروز وقتــی دســت پــدر و مادرهایشــان ،تبلــت و گوشــی میبیننــد،
فکــر میکننــد خودشــان هــم میتواننــد از ایــن صفحــه نمایــش کوچولــو ،وارد دنیــای جدیــد و جذابــی بشــوند .غافــل از ایــن
کــه ایــن دنیــا فقــط بــرای مــا آدم بزرگهــا جــذاب اســت .بعضــی از تولیدکننــدگان محتــوا هــم هســتند کــه عالقــه دارنــد محتوای
مناســب بچههــا را تولیــد کننــد ،امــا حتــی در مــورد اینکــه چــه نــوع محتوایــی تولیــد کنند ،ســردرگم هســتند.
خانــواده درســا بــرای ایــن تولیدکننــدگان محتــوا یــک خبــر فوقالعــاده و جــذاب دارد .موضوعــات مختلــف و متنــوع زیــادی هســتند کــه خانــواده
درســا آنهــا را بــرای تولیدکننــدگان مختلــف ،جمـعآوری و دســته بنــدی کــرده اســت .ایــن موضوعــات آن قــدر گوناگــون و متنوعنــد کــه هــر کســی میتوانــد
یکــی از آنهــا را بــردارد و برایــش محتــوای صوتــی ،تصویــری ،ویدیویــی و یــا حتــی برنامکهــای مرتبــط بــا کــودکان تولیــد کنــد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه کتابهــای چهارگانــه موضوعــات کــودک و فضــای مجــازی بــا حضــور مهنــدس محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات در
نمایشــگاه بینالمللــی تلــکام و در ســالن خانــواده درســا رونمایــی شــد .ارزش ایــن موضوعــات ،وقتــی دیــده میشــود کــه تولیدکننــدگان محتواهــای مختلــف،
آستینهایشــان را بــاال بزننــد و دســت بــه کار تولیــد محتــوای مناســب کــودکان بشــوند .ایــن گــوی و ایــن میــدان .منتظــر پیشــنهادهای جــذاب شــما هســتیم.

مـگـــه داریـــــــــــــم !!!
سحر قلی هادی

شــاید شــنیده باشــید کــه از قــول یــک شــخصیت بزرگــی گفتــه باشــند «کاســهای زیــر نیــم کاســه اســت!» و شــاید بامزهتــر ،وقتــی باشــد کــه بتــوان ایــن
ضربالمثــل ایرانــی را بــه انیمیشــنهای محبــوب و مشــهور از کمپانیهــای بــزرگ «والــت دیزنــی» و «پیکســار» ربــط داد!
ایــن کمپانیهــا رازهــای مخفــی زیــادی را در دل خــود جــای میدهنــد و اگــر کمــی هوشــمندانه بــه محصــوالت آنهــا نــگاه کنیــم ،بــه نتیجههایــی دســت
خواهیــم یافــت کــه تماشــای آنهــا را برایمــان جذابتــر از قبــل میکنــد .از ســوی دیگــر باورپذیــر شــدن بســیاری از انیمیش ـنها بــرای کــودکان میتوانــد بــر
جذابیــت کار بیفزایــد؛ بــه گون ـهای کــه آنهــا دنیــا و داســتانهای خیالــی را بــه واقعیتهایــی در زندگــی شــخصی خــود نزدیــک میکننــد .حــال اگــر بگوییــم
کــه برخــی انیمیش ـنها بــا تصــور آیندهنگــر محصــوالت خــود را تولیــد میکننــد و در آنهــا نویــد محصــوالت بعــدی را میدهنــد ،میتــوان بــه آن بــه عنــوان
یــک محتــوای آموزنــده نــگاه کــرد .در زیــر بــه دو نمونــه از ایــن انیمیشـنها اشــاره شــده اســت.

انیمیشــن من نفرت انگیز _Despicable Me
کارگردان  :پیر کافین ،کریس رناد
نویسنده  :کن داریو ،کینگو پائول
ژانر :کمدی
سال ساخت 2012 :
آمار فروش  :بیش از  ۵۰۰میلیون دالر
اگــر متوجــه ایــن پیــام
مخفــی نشــده اییــد بهتــر اســت آن را دوبــاره و دوبــاره مشــاهده
کــرده تــا پیــام مخفــی پنهــان ایــن انیمیشــن کــه در لبــاس مارگــو پنهان
شــده اســت تصویــر لوراکــس بــر گرفتــه از انیمیشــن کمــدی دیگــری در
ســال  ۲۰۱۲را دیــده و از باهوشــی و زیرکــی نویســنده لــذت ببریــد.

انیمیشن درون بیرون _ Inside Out
کارگردان  :پیت داکتر
نویسنده  :پیت داکتر ،مگ لفاوه
جاش کولی
ژانر :کمدی _درام
سال ساخت 2015 :
آمارفروش  ۸۵۷,۴ :میلیون دالر
رایلــی کاراکتــر کوچــک داســتان در اتــاق نشــیمن مشــغول بــازی مــی
باشــد کــه در ایــن اتــاق مجلــه ایســت کــه تصویــر کولــت کاراکتــر
دیگــری در انیمیشــن راتاتویــی کــه بــه فرانســوی  Ratatouilleمــی باشــد
قــراردارد کــه ایــن بــار ایــن نویســنده انیمیشــنی را بــه یــاد مــا مــی آورد کــه
در ســال  ۲۰۰۷میــادی بــه کارگردانــی بــرد بــرد ســاخته شــده بــود .

بچههای قهرمان ،مســافر دنیای مجازســتان شدند
فضــای مجــازی هــم مثــل همــه جاهایــی کــه میرویــم ،پــر از آدمهــای آشــنا و غریبــه اســت .چــه کســی اســت کــه ندانــد فضــای مجــازی
میتوانــد خطرناکتــر از دنیــای واقعــی خودمــان باشــد .وقتــی کســی کــه نمیشناســیمش و حتــی عکســش را نمیبینیــم ،بخواهــد
مــا را اذیــت کنــد ،کارش راحتتــر اســت .پــدر و مادرهــا هــم همیشــه بــاالی ســر بچههایشــان نیســتند .پــس بچههــا
خودشــان بایــد دســت بــه کار بشــوند و برونــد ســر وقــت ایــن دیوچههــای کوچــک و بــزرگ مجــازی!
کاوه و تــارا و ســیاوش ،ســه قهرمــان افســانهای فندقســتان هســتند کــه قــرار اســت بــه نمایندگــی از همــه بچههــا،
راه بیافتنــد ســمت مجازســتان و هــر چــه دیــو و غــول و غولچــه کــه میبیننــد ،اســیر کننــد و بچههــای
دیگــر را نجــات بدهنــد .ایــن قهرمانهــا ،بــه کمــک بقیــه بچههــا هــم نیــاز دارنــد .یعنــی بقیــه
بچههــا هــم کــم کــم بایــد راه درســت گشــتن در فضــای مجــازی را یــاد بگیرنــد! بزرگترهــا بهــش
میگوینــد«:روش اســتفاده صحیــح از فضــای مجــازی».
کســی نمیدانــد ایــن ســه قهرمــان کجــا هســتند! پــس رعنــا و ســیاوش ،تصمیــم
میگیرنــد کــه بــرای پیــدا کــردن آنهــا ،خودشــان راهــی مجازســتان شــوند و
آنهــا را پیــدا کننــد .اگــر ایــن ســه تــا قهرمــان زودتــر پیــدا نشــوند ،ممکــن
اســت کل درختهــای جنــگل پــری خشــک شــود و دیگــر فندقــی نمانــد
کــه بتواننــد بــا دیوهــا بجنگنــد .دیوهــا را فقــط فندقهــا از راه بــه
در میکنــد!
ســامان و رعنــا خیلــی ســریع ســاک و کولهشــان را جمــع
کردنــد ،یــک پــر از کبوتــر نامهبــر قــرض گرفتنــد و
بــا پدربــزرگ خداحافظــی کردنــد .اگــر دوســت
داریــد شــما هــم همــراه ایــن قهرمانهــا
بشــوید ،ســری بــه ســرزمین فندقســتان
بزنیــد و بــه قصههــای ایــن دو یــار
دالور گــوش کنیــد.

اولین ماهنامه تخصصی کودک در حوزه فضای مجازی
همکاران این شماره:
شماره یک  -آذر ماه 1397
گردآورنده :زیست بوم مجازی درسا مصطفی مردانی
سحر قلی هادی
مدیر اجرایی :سعیده جالدتی
ریحانه نعمتی
طراح  :صادق عابدی

معـر فی
کـتـا ب

قصههای ادیــب و کالس صرفهجویی

نام کتاب :شکرستان و یک داستان
نویسنده :سولماز خواجهوند
ناشر :انتشارات سوره مهر
موضوع  :داستان کودکان
تاریخ چاپ 1394 :

ریحانه نعمتی

یــک هفتــه از روزی کــه خانــم معلــم درمــورد صرفهجویــی صحبــت کــرد و بعــد بــه هم ـهی بچههــای کالس فرصــت داد تــا گــزارش کار تهیــه کننــد
گذشــتهبود ،کــه امــروز بــزرگ روی تابلــو نوشــت« :گزارشهــای صرفهجویــی بــرای فــردا آمادهباشــند».
و توضیــح داد کــه برنــده سهســتاره در طــرح تشــویق کالس میگیــرد .تمــام هفتــه ،تمریــن صرفهجویــی و نوشــتن گــزارش را فرامــوش کردهبــودم
امــا بــا اضافــه کــردن روشــن نکــردن لباسشــویی و وســایل پرمصرفــی مثــل اتــو در زمــان اوج مصــرف کــه مامــان گفــت و پیشــنهاد اســتفاده از دوچرخــه
بــرای کــم کــردن مصــرف بنزیــن بابــا ،بــه صرفهجویــی در مصــرف آب بــا لیــوان وقــت مســواک زدن ،کوتــاه کــردن زمــان حمــام ،خامــوش کــردن
چراغهــای اتاقــی کــه در آن نیســتیم و درزگیرهــای پنجــره در فصــل ســرما ،گزارشــم را بــه شــش خــط رســاندم کــه بهنظــرم برنــدهی ســه ســتاره
بــود .وقتــی گــزارش را بــرای مامــان و بابــا خوانــدم بابــا گفت«:اگــه چیزهایــی کــه نوشــتی و همـهی مــردم رعایــت کنــن ،ایــران گلســتان میشــه».
و خندیــد .صبــح روز بعــد ،قبــل ازهمــه بــا خیــال راحــت برگـهی گــزارش را از پوشــه درآوردم کــه خانــم معلــم گفــت« :مســابقهی امــروز بیسـتو پنــج
تــا داور داره! هــر کــدوم از شــما داور خودتونیــن .هرکــس خــودش بــه خــودش نمــره مـیده».
بــه همیــن راحتــی بــود و مــن شــش خــط گــزارش نوشــتهبودم؟! خانــم معلــم کــه دیــد بچههــا درســت
منظــورش را متوجــه نشــدهاند بــا صــدای بلندتــر پرســید«:کی ایــن هفتــه واقعــا صرفهجویــی و تمریــن کــرد؟
دفترهــای مشــقتونو ورق بزنیــن و ببینیــن ایــن هفتــه اســتفاده از صفحههــای دفترتــون بــا هفت ـهی قبــل فــرق
کــرده؟ خودتــون بــه آخریــن حمــام رفتنتــون نمــره بدیــن! بــه مســواکی کــه امــروز صبــح زدیــن! مــن منتظــرم!».
مســابقه از هــر امتحانــی ســختتر شــد! همــه بــه هــم نــگاهکردنــد .حتــی پارســا هــم دســتش را بلنــد نکــرد.
هیــچ کــس برنــدهی ســه ســتاره نبــود .خانــم معلــم دوبــاره بــه رو بــه بچههــا گفت«:هیچکــس بــه خــودش
نمــره قبولــی نم ـیده؟».
و وقتــی جوابــی نشــنید یــک هفتـهی دیگــر بــه همــه فرصــت داد تــا بــرای یــک تمریــن واقعــی ،هرکــس فقــط
بــه یــک خــط از گزارشــی کــه نوشتهاســت عمــل کنــد! شــب کــه داســتان مســابقه را بــرای بابــا تعریــف کــردم
بابــا گفت«:اگــر همــه مــردم فقــط بــه یــک خــط از گزارشــی کــه مینویســن هــم عمــل کنــن ،ایــران گلســتان
میشــه!».

جدول

خرطوم دارد
معلم در کالس می دهد
هوای تابستان
رنگ خون
شب نیست
این کتاب  ...من است
مخالف رو
باعرض می آید
مار می زند
شب ها می خورند
کثیف نیست

در حمام بدن را با آن می شویند
مخالف گرم
زندگی باآن به پایان می رسد
حیوان بزرگی که عسل می خورد
باورزش زیاد می شود
قبل از حرف میم
خیلی کوچک
نام یکی ازپیامبران
بعدازسین می آید
ازحبوبات است
به تیم های برنده می دهند

سودوکو

