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ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﮐودﮐﺎن ﺑﻌﻧوان رﻣزﮔذاران )ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﺎن(
• ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ ﻣﻌﻠم و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧش آﻣوزان در زﻣﯾﻧﮫ رﻣزﮔذاری )ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ( اﻧﺟﺎم
دھﻧد و ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﯽ از ﻣدارس ﮐﻼﺳﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر دارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺣس ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﮐودک را
در زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ از طرﯾق آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه رﺳﺎﻧﮫ ای ،ﻧﺎھﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﮐﻠوب ھﺎی ﻣدرﺳﮫ وﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺑﻌد از ﺳﺎﻋﺎت
ﻣدرﺳﮫ ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزﻧد .ﺣداﻗل ،ﺑرﺧﯽ از ﻣدارس در ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ )ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷروع ھﺳﺗﻧد( ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد .Hour of Code
•  4Cرا ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری در ﻗرن  21ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد.
ﻣﺷﺎرﮐت در ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻗرن  (P21) 21ﭼﮭﺎر ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم " "4Cرا ﮐﮫ  -ﯾﺎدﮔﯾری و
ﻣﮭﺎرت در ﻧوآوری ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﻗرن  21اﺳت ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد :ﺗﻔﮑر
اﻧﺗﻘﺎدی )ﻋﻣﯾق اﻧدﯾﺷﯾدن( ) ،(critical thinkingارﺗﺑﺎطﺎت)،(communication
ھﻣﮑﺎری) ،(collaborationو ﺧﻼﻗﯾت ) . (creativityﺑﻧﺎﺑراﯾن )ﺳوال اﯾﻧﺳت(
ﭼطور ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد؟
ﻓراﮔﯾری زﺑﺎن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر )ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ( دارای ﻣزاﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ
ﺣل ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺧواﻧدن ﻧت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﯾﺎ آﻣوزش زﺑﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت.

 4Cﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری در ﻗرن  21ﺗوﺳط
"ﻣﺷﺎرﮐت ﺑرای ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳت و
ﯾﮑم" اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ):(P21
www.p21.org/storage/
documents/4csposter.pdf

)ﺣرﮐت( در راﺳﺗﺎی ﺗﺋوری آﻣوزﺷﯽ ﺳﺎزﻧده ،ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺳﻌﯽ و ﺧطﺎ ،آزﻣﺎﯾش ،اﮐﺗﺷﺎف و
ﺷﮑﺳت در ﭘﯾش رو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،Seymour Papert (Schwarz 1999) .ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺳرﺷﻧﺎس در ﺗدرﯾس ﻋﻠوم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ در ﻣدارس ،در اﯾن ﻣورد ﺑدرﺳﺗﯽ ﻣﯾﭘردازد " :ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﻧوﭘﺎ را درﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﺷﺎھده
ﮐرده اﺳت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺣس ﺗرس در ﺗﺳﮭﯾﻼت ﮐودک را ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ اﺑزار ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐرده اﺳت .آن )ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر( ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎزی ﺑرای ﮐودک اﺳت؛ از طرﻓﯽ آن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ﮐودک اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎزی )وﯾدﯾوﯾﯽ( ﺧود را
ﺑوﺟود آورد .و اﯾن ،طﺑق ﮔﻔﺗﮫ  ،Papertﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود  -ﺗواﻧﺎﯾﯽ
در ﺗﺳﮭﯾل و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده طﺑﯾﻌﯽ ﮐودﮐﺎن و اﻧﮕﯾزه ﺳﺎﺧت ،ﻓرض ،ﺑررﺳﯽ ،اﮐﺗﺷﺎف ،آزﻣﺎﯾش ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﮐﮫ  -در ﮐوﺗﺎه ﻣدت  -ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ھﻣت ﺧودﺷﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮕردد Papert .ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻧﮕﯾزه اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ ﺧرد ﻣﯾﺷود".

• ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد .از طرﯾق وﯾدﯾوھﺎی ﯾوﺗﯾوب ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
 Minecraftﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎده ای را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد و ﻣطﺎﻟب ﺑﻧﯾﺎدی و ﭘﺎﯾﮫ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد.
ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟب اوﻟﯾﮫ را در ﻗﺎﻟب ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻌرﯾف ﺷده اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻓراﯾﻧد ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻗدرت
ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﯾدن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ ﮐودﮐﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ را ﺑﻌﻧوان ﻋﻼﻗﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزی ،ﻣد ،داﺳﺗﺎن ﺳراﯾﯽ ،و ﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﻋﻘﺎﯾد از طرﯾق ھﻧر.
*ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن ﮐﺎﻣﭘﯾﺗر ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ  Graphite top picksرا ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد.
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