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 گھرانے کے لیۓ تجاویز کی شیٹ

 ے کوڈرز (پروگرام بنانے والے) کے طور پربچ
 

 اپنے بچے کے اسکول سے بات کریں۔ •
اپنے بچے کے ڻیچر یا اسکول کے منتظمین سے اس بارے میں پوچھیں کہ وه کوڈنگ میں کون کون سی سرگرمیاں کر اور نہیں کر سکتے۔ کچھ 

کمپیوڻر پروگرامنگ کی کالسیں ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے اسکولوں میں بچوں کے پروگرامنگ کے شوق کو میڈیا لیب، اسکولوں میں اصل میں 
کم سے کم بھی، کچھ اسکول زیاده تر موں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ لنچ گروپ، اسکول کلب یا اسکول کے اوقات کے بعد والے پروگرا

 Hour of Code ہ کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں (یہ ایک شروعات ہے!)  جیسے کہ"ایک ہی دفعہ میں پورا کرنے" والے نسخ
 

 کی حوصلہ افزائی کریں۔ C’s 4ویں صدی کی تعلیم کے لیے  21 •
 Partnership for 21st Century Skills (P21)   ،4 C’s   کے بارے میں معلومات

ویں صدی کی تیاری سے متعلق تعلیمی اور بنیادی صالحیتیں: اہم  21 —فراہم کرتے ہیں 
سوچ، رابطہ، تعاون اور تخلیقی صالحیت۔ تو آپ اس چیز میں کیسے اضافہ کر سکتے 
ہیں جو آپ کا بچہ اسکول اور گھر میں سیکھ رہا ہے؟ کوڈنگ سیکھنا اسی طرح سے 

 فائده مند ہے جیسے ریاضی کے سوال   
 سیکھنا یا کوئی دوسری زبان سیکھنا ہے۔حل کرنا، موسیقی 

نے کے دھارسیکھنے کے تخلیقی نظریہ کی طرح، یہ بچوں کو بار بار کوشش اور غلطی کرنے، تجربہ کرنے، تالش کرنے اور غلطیوں کو س
منگ پڑھانے والے نے بھی، جو اسکولوں میں کمپیوڻر سائنس اور پروگرا Seymour Papert (Schwarz, 1999)  لیۓ کافی وقت دیتا ہے۔

معروف وکالء میں سے ایک ہیں، اس کی تعریف کی ہے:  "کوئ بھی شحض جو کسی چھوڻے بچے کو کمپیوڻر استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے 
 وه اس بات کو لے کر حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وه آالت جو بڑوں کے لیۓ غیرمعولی حد تک پریشانی کن ثابت ہو سکتے ہیں، بچوں کو ان

کا  Papertتک رسائی حاصل ہے۔  بچے کا کمپیوڻر پر کھیلنا ایک الگ چیز ہے؛ بچے کا اپنا گیم خود بنانا مکمل طور پر ایک مختلف بات ہے۔ 
بچوں کی زبردست قدرتی صالحیت اور شوق کو  —کہنا ہے کہ کمپیوڻر کی اصل طاقت ایک تعلیمی ذریعہ کے طور پراس طرح نظر آتی ہے 

ے جو بچے خود سے کر سکت —اور تعمیر، نظریہ، تالش، تجربہ، جانچ، اور نتائج تک پہنچنے کے عمل میں آسانی پیدا کرتا ہےفروغ دیتا ہے 
 کا کہنا ہے کہ یہ صالحتیں اور شوق، ہمارے موجوده تعلیمی نظام میں کچلی جا رہی ہیں۔ Papertہیں۔ 

 
 آن الئن ذرائع تالش کریں۔ •

، بچے (اور بڑے) آن الئن Minecraftاقع دستیاب ہیں۔ یو ڻیوب ویڈیوز سے لے کر گیمز کی سائڻس جیسے آن الئن کوڈنگ کے ڈھیرسارے مو
آسان سرگرمیوں کے ذریعے بنیادی اصول سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بالک فارمیٹ کے بارے میں بنیادی باتیں بتاتے ہیں، جبکہ دوسرے سوچنے 

ایپس اور سائڻس پر بچے اپنی دلچسپی کے مطابق ان پروگرامنگ کے تصورات کا کے عمل کو واضع کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت سی 
 یا مصور کے طور پر۔ذریعے  کےاطالق کرسکتے ہیں، آیا گیمنگ ، فیشن ، کہانی سنانے 

 
 

 مالحظہ کریں۔ Graphite top picks*کوڈنگ ایپس کی مزید مثالوں کے لیۓ، ہمارا 
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