
جمع شــدن  بــرای  بهانــه ای  نــوروز 
ــد  ــت. در چن ــم اس ــواده دور ه ــتان و خان دوس
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــه ب ــر عالق ــال اخی س
در  جمعــی  لحظه هــای  به اشــتراک گذاری  و 
فضــای آنالیــن، شــکل ایــن دورهمی هــا را هــم 
ــا  ــا، بچه ه ــر م ــت. از نظ ــر داده اس ــی تغیی کم
مفــرح،  فعالیت هــای  طریــق  از  می تواننــد 
دانســته ها و آموخته هــای خــود را بــه خانــه 

ــد. ببرن
پیامــی  گوشــی«  بــدون  »نــوروز  فعالیــت 
و  دانش آمــوزان  بــه  قدرت منــد  امــا  ســاده 
از  بخشــی  می فرســتد:  خانواده هایشــان 
ــت  ــن اس ــودن، ای ــوب ب ــال خ ــهروند دیجیت ش
کــه بدانیــم چــه زمانــی اســتفاده از رســانه های 
تــا  کنیــم  متوقــف  را  تکنولــوژی  و  اجتماعــی 
ــم  ــان داری ــه دوستش ــرادی ک ــا اف ــان را ب وقتم

ســپری کنیــم.
تــا  گرفتــه  بهتــر  نمره هــای  از  چیــز  همــه 
ســبک زندگــی ســالم تر بــه وقت گذرانــدن بــا 
خانــواده بســتگی دارد1 . امــا گوشــی تلفــن 
روی میــز غــذا می توانــد جلــوی شــکل گیری 
اگرچــه  بگیــرد.  را  حمایتــی  و  شــاد  محیــط 
ــد از  ــه نبای ــتند ک ــق هس ــن مواف ــتر والدی بیش
تلفــن همــراه موقــع غــذا خــوردن اســتفاده 
ــد در  ــان می ده ــی نش ــاهدات میدان ــرد، مش ک
واقعیــت اغلــب مواقــع تلفن هــا روی ســفره 

غــذا جــا خــوش می کننــد.
در  زندگــی  و  کالس  درس هــای  بیــن  ارتبــاط 
موضوع هایــی  زمینــه  در  به خصــوص  خانــه 
و  ضــروری  ســالم  زندگــی  ســبک  مثــل 
بزرگ ترهــا  نمی کنــد  فرقــی  اســت.  حیاتــی 
برعکــس.  یــا  بگیرنــد  یــاد  کوچک ترهــا  از 
بــا  »#نوروزـ بدون ـ گوشــی«  فعالیت هــای 

شده اســت.  طراحــی  هــدف  همیــن 
1.خانواده یا گروه آشنایان و دوستانی که برای فرد محیط حمایتی سالم، 

بی تنش و پرمهری ایجاد کنند.



بــه دانــش آمــوزان دبســتاین خــود 
کمــک کنیــد تا ســفره هفت ســین 

گــپ وگفــت طــرایح کنند.
برای بچه های دبستانی

حــال و هــوای چیــدن ســفره هفــت ســین بــا گــپ وگفــت بهتــر هــم 
مــی شــه. آمــاده ایــد کــه بــزرگ ترهــا رو غافلگیــر کنیــد و بهشــون 
ــت  ــرای درس ــن؟ ب ــت بزن ــون دس ــی ش ــه گوش ــه ب ــد ک ــت ندی مهل
کــردن ایــن هفت ســین مــی تونیــد بــر اســاس رســم و رســوم 

ــن! ــل کنی ــون عم ــه خودت منطق

در حالی که دارین تخم مرغ ها رو رنگ می کنین
ســعی کنیــن از فعالیــت هــای مختلفــی کــه تــوی مدرســه، کالس 
ــد  ــام دادی ــی( انج ــا واقع ــن ی ــای آنالی ــو فض ــناتون )ت ــم س ــا ه و ب
ــای  ــاره روزه ــم درب ــا ه ــن و از بزرگ تره ــف کنی ــه تعری ــرای بقی ب
ــت  ــی از فعالی ــون کم ــن برات ــین و بگی ــون بپرس کاری  و تعطیلش

ــن. ــون بگ ــره ش ــای روزم ه

سبزه و گل رو کجای سفره بذاریم؟
ــا  ــان؟ ی ــران و جه ــای داغ ای ــر از خبره ــی بهت ــش چ ــن بخ ــرای ای ب
شــاید بتونیــد راجــع بــه خبرهــای جنجالــی دنیــای هنــر و ورزش 

ــد. ــد و کل کل کنی ــت کنی صحب

همه سین ها آماده ان؟
ــد.  ــرف بزنی ــواده ح ــون و خون ــاره خودت ــه درب ــیده ک ــش رس وقت
چــه پیشــنهادایی داریــن بــرای ایــن کــه تــوی ســال جدیــد بــا هــم 
ــم  ــزه ای از ه ــای بام ــره ه ــه خاط ــین؟ چ ــر باش ــون ت ــر و مهرب بهت
دیگــه داریــد؟ دوســت داریــد ســال جدیــد چــه کارهایــی انجــام 

بدیــد؟


