12 cách giúp con bạn phát triển như một công dân kỹ thuật số
Nếu nó không đúng trước đây, thì bây giờ. Trẻ em của chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ
thuật số. Học sinh tham gia vào các lớp học ảo và giao lưu với bạn bè và gia đình trong một
không gian kỹ thuật số. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để giúp học sinh của chúng ta phát
triển như những công dân kỹ thuật số tích cực. Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ con của bạn? Kiểm tra những lời khuyên
sau:

Cách cư xử trực tuyến để chia sẻ với con của bạn
Một số giáo viên GCPS đang cung cấp các cuộc họp trực tuyến để giúp hỗ trợ học tập của học sinh. Tìm lời khuyên trong hướng dẫn
này cho học sinh lớp K-5 và trong hướng dẫn dành cho học sinh trung học cơ sở và phổ thông. Xem xét các hướng dẫn đơn giản sau
đây về cách cư xử cuộc họp trực tuyến có thể giúp cung cấp trải nghiệm tích cực cho con bạn.
1. Tắt tiếng mic. Các cuộc gọi lịch sự cho một micrô bị tắt tiếng trừ khi người tham gia đang nói hoặc đã được gọi.
2. Hãy tôn trọng. Sử dụng tai nghe để tránh làm phiền người khác trong không gian chung.
3. Hãy chú ý. Giữ tập trung đảm bảo rằng tất cả mọi người trong cuộc họp trực tuyến đang đóng góp.
4. Hạn chế tiếng ồn nền. Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người trong cuộc gọi có thể nghe cuộc thảo luận.

Những cách để con bạn tương tác trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội
Common Sense Media cung cấp các đề xuất về cách con bạn có thể tham gia vào các buổi vui chơi trực tuyến, đêm trò chơi và các
hoạt động xã hội khác từ xa.
5. Ngày chơi trực tuyến. Sử dụng trò chuyện video, trẻ em có thể chơi cùng nhau, ngay cả khi chúng cách xa
nhau. Chẳng hạn, với phiên Zoom hoặc FaceTime, bạn bè có thể tận hưởng thời gian kể chuyện cùng nhau. Các đề xuất khác
bao gồm xây dựng với LEGOS, chơi với đồ chơi, làm đồ thủ công, chơi nhạc cụ hoặc hát cùng nhau hoặc làm một buổi trình
diễn.
6. Đêm trò chơi. Chơi một trò chơi với nhau (thông qua trò chuyện), chẳng hạn như Chiến hạm, Xin lỗi hoặc
Độc quyền. Đối với hầu hết các trò chơi trên bảng, mỗi người chơi sẽ cần di chuyển cả quân cờ của mình và quân cờ khác.
Các trò chơi khác như trò chơi đố chữ, Từ điển và Truy tìm tầm thường có thể thú vị đối với các nhóm trẻ em và don đòi hỏi
tất cả người chơi phải có trò chơi trong tay.
7. Trò chơi xã hội và ứng dụng. Nhiều ứng dụng chơi game cho phép người dùng gặp gỡ bạn bè. Một số trò chơi bao gồm các
tùy chọn để nhắn tin và trò chuyện với bạn bè trong khi chơi. Các ứng dụng trò chuyện nhóm trên mạng -- như Houseparty,
Discord và Bunch, cũng bao gồm các yếu tố chơi trò chơi thú vị, nhưng hãy đảm bảo đọc các nhận xét và đề xuất từ Common
Sense Media để bạn biết các ưu điểm và nhược điểm cho từng nền tảng.

Sử dụng một thỏa thuận truyền thông gia đình để củng cố kỳ vọng
Phát triển và truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng khi nói đến công nghệ là chìa khóa.
8.

Thỏa thuận truyền thông gia đình đảm bảo kỳ vọng là rõ ràng. Một số ví dụ bao gồm -- Ý thức Thỏa thuận truyền thông gia
đình, Hợp đồng truyền thông gia đình: Điện thoại di động, Hợp đồng truyền thông gia đình: Máy tính và Hợp đồng truyền
thông gia đình: Trò chơi điện tử.

Tìm hiểu thêm trên Pinterest!
Nếu bạn là người hâm mộ của Pinterest, hãy theo dõi bảng Pinterest của GCPS cho Công dân kỹ thuật số. Bộ sưu tập các trang web
này cung cấp các tài nguyên được chia nhỏ theo chủ đề và độ tuổi. Tài nguyên được liên kết bao gồm các mẹo liên quan đến các chủ
đề sau:
9. Bắt nạt trên mạng, bao gồm các dấu hiệu đe doạ trực tuyến và các kỹ năng sẽ giúp con bạn trở thành một người “đứng đầu,
chứ không phải là người ngoài cuộc, khi những người khác bị bắt nạt trực tuyến.
10. Dấu chân kỹ thuật số, bao gồm cả con bạn Phát triển xã hội trực tuyến
11. An toàn và bảo mật trực tuyến, bao gồm quản lý thiết bị
12. Các chủ đề nhạy cảm như tình dục và áp lực ngang hàng.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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