
كمبيوتر الطفل

أختلفت ثقافة الطفل اليوم عن السابق والسبب في ذلك هو أن سابقًا كان لدينا الكتاب والقصة المقروءة أما اليوم فوجود الوسائل
المتعددة أدى الى ايجاد هذا الاختلاف.

سابقًا كان الطفل يستعمل فقط حاسة واحدة من حواسه خلال قراءة الكتاب أما اليوم فهو وفي نفس الوقت يستخدم جميع حواسه:
النظر والسمع واللمس وغيره...      *السن التي يقدم فيها الانترنت للطفل/

من خمس أو ست سنوات يستطيع الطفل أن يدخل على الانترنت ولكن مع ملاحظة أن دخول الطفل الذي يتراوح عمره من 5 الى 12 سنة
على الانترنت يكون بأشراف الاهل وهذا السن ليس مبكرًا لأن الطفل اليوم أصبح أكثر تطلعًا من السابق، يجب أن نعطيه الحرية في

استخدام الكامبيوتر ولكن مع اشراف الاهل لأننا لا نريد لأطفالنا أن يكونوا مجرد مقلدين بل نريدهم منافسين.
*ملاحظات يجب اعطائها للطفل لضمان سلامته على الانترنت

1_ لن أعطي معلوماتي الشخصية على الانترنت، كالعنوان أو رقم الهاتف أو عنوان الاهل.
2_ سوف أخبر والدي حالًا اذا صادفت معلومات لن تجعلني أشعر بالراحة.

3_ لن أوافق ابدًا على ملاقاة شخص تعرفت عليه عن طريق الانترنت.
4_ لن أجيب على رسائل غير مهذبة.

5_ اتحدث مع والداي لتقرير الوقت المناسب لاستخدامي الانترنت.
6_ لن أعطي كلمة السر الخاصة بالانترنت لغير والداي مهما كانت علاقتي به قوية.

7_ أن اكون مستخدم جيد للأنترنت ولن افعل أي شيء فيه يؤذي والداي أو الاخرين.
طرق الحماية

(Proxy) 1_ كل وسيلة يمكن إستخدامها للخير ويمكن إستخدامها للشر وهذا يرجع للتربية الشخصية، وكذلك يوجد هناك رقابة تسمى
التي يمكن إستخدامها لحظر المواقع الرديئة.

2_ إيجاد بديل على أن يكون البديل متفوق بمعنى أن يكون بديل قوي كي يأخذ مكانه لا مجرد أن نقول بأننا أنتجنا موقع عربي.
*الفرق بين تعليم الطفل في سن الـ 6 سنوات والتعليم بعد ذلك/

يمكننا تطوير عقل الطفل من صغره كأن نعلمه مثلًا فهم ثقافات الاخرين وطريقة إقدامه على الاعمال وعندما نعلمه ثقافات الاخرين
سيعرف كيف يفكرون، وأن نعلمه كيف يفكر بالمستقبل لأنه بدون هدف كيف سيعيش؟

اذًا لنطوره من صغره ونجعله إذا مشى نافس الاخرين والبدء في 6 سنوات هو مكسب.
*نداء جاد للاهل وللمسؤولين/

1_ تشجيع الاهل على استخدام الانترنت.
2_ تشجيع الشركات على تقوية مواقعها على الانترنت وتطويرها

 1 / 1


