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ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﺮده ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﺠﺎزی
درﺳﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺎک و اﯾﻤﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻒ ﺧﻮد را ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺮار داده ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎک ،ﭘﯿﺸﮕﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف درﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺠﺎزی اﻣﻦ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روی ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﭼﻨﺪ
رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﺠﺎزی درﺳﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺬاب در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش،
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺴﺖ ﺑﻮم
ﻣﺠﺎزی درﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﻳﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از
آﻣﻮزشﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮای آﻟﻮدهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﮐﻮدک و
ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎک ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺘﻮای آﺳﯿﺐزا ،از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺧﺎرج ﺷﻮد.
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﺠﺎزی درﺳﺎ در ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺳﻮاد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻮاد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
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