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 صانعو األشياء

أوباما باراك تنصیب تابعت تي، آي إم جامعة في كبیرة محاضرات قاعة وفي 2009 عام من الثاني/ینایر كانون                    في

تنصیب خطاب فیدیو فیما شخص، خمسمائة من بأكثر مزدحمًة القاعة كانت المتحدة. للوالیات واألربعین الرابع                 كالرئیس

فلن تي آي إم جامعة ومهندسي بعلماء یعج كان الحضور أن وبما القاعة. مقدمة في كبیرتین شاشتین على یعرض                     أوباما

القاعة فضجت الالئقة." مكانتها للعلوم نستعید "سوف أوباما: أعلن عندما كانت أفعالهم ردات أقوى أن سماع                  یدهشك

 بالتصفیق.

"كان أوباما: قال عندما لي بالنسبة البارزة اللحظة كانت التنصیب. خطاب في انتباهي شد الذي الجزء یكن لم ذلك                     لكن

كانوا — أعمالهم في مغمورون ونساء رجال غالًبا ولكنهم به، احتفي من منهم — األشیاء صانعو الفاعلون،                   المخاطرون،

 هم من حملونا في الطریق الطویل والوعر نحو االزدهار والحریة."

وراء الدافعة القوة كانوا لقد اإلبداعیون. والمفكرون X النوع من الطالب هو هؤالء األشیاء . صانعو الفاعلون.                  المخاطرون.

وصانًعا وفاعًال مخاطًرا یكون أن واحد كل یحتاج والیوم التاریخ. عبر والثقافي والسیاسي والتقني االقتصادي                 التغییر

 لألشیاء — لیس بالضرورة لیغیر مجرى التاریخ وإنما لیغیر مجرى حیاته هو.

ناع الصُّ حركة هي ثقافتنا خالل التغلغل بدأت قد كانت حركة إلى ضمًنا یشیر أوباما كان األشیاء صانعي عبارة                    باستخدامه

بصنع شغف لدیهم من بین المجتمعیة والمراكز والمرائب األقبیة في شعبیة كحركة الحركة بدأت .Maker Movement                

Dale دورتي دیل أطلق عندما 2005 عام زخًما الحركة اكتسبت اآلخرین. مع وإبداعاتهم أفكارهم ومشاركة                 األشیاء

كیف مظهرًة التصنیع، إشاعة إلى المجلة هدفت األشیاء. واختراع وإبداع بناء بمتعة لتحتفي Make: مجلة Dougherty                

مرائبهم في عادیون أناس یصنعها مذهلًة "أشیاء األول العدد وصف األشیاء. بناء نشاطات في المشاركة للجمیع                  یمكن
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الشراب إلبقاء كهروحرارًیا وغالًفا الجو، من صور اللتقاط تستخدم ورقیة طائرة لصنع تعلیمات موفرًة الخلفیة،"                 وحدائقهم

 بارًدا، وقضباًنا متوهجًة لصنع أشكال متحركة من الضوء في اللیل.

لالختراع "مهرجان بأنه ُوصف والذي ،Maker Faire للصناع معرض أول دیل نظم ،2006 عام التالي، العام                  في

والروبوتات واألثاث المجوهرات لصنع عمل وورشات معروضات هناك كانت للعائالت." مناسب الحیلة وسعة               واإلبداع

مستقطبًة العالم، حول الصناع معارض من مئات الماضي العقد خالل انبثقت تقریًبا. تخیله تستطیع شيء أي لصنع —                  

 المالیین من المهندسین والفنانین والمصممین ورواد األعمال والمربین واآلباء واألطفال.

ثالثیة كالطابعات الجدیدة التقنیات في تزاید هناك كان فقد التقنیة. في الناس من لكثیر بالنسبة الصناع حركة جاذبیة                    تكمن

الفرص حیال متحمسون الناس من الكثیر مادیة. أغراض وتطویع وإنتاج تصمیم للناس تتیح والتي اللیزر، وقاطعات                  األبعاد

لألعمال فیها یمكن جدیدة صناعیة ثورة شرارة ستطلق الصناع حركة بأن متنبئین التقنیات، هذه تتیحها التي                  التجاریة

 الصغیرة (أو حتى األفراد) أن یصنِّعوا منتجات كانت تتطلب سابًقا مصانع كبیرًة ووفورات في حجم اإلنتاج.

وحسب، واقتصادیًة تقنیًة حركًة تكون أال إمكانیة تمتلك أنها أعتقد إني مختلفة. ألسباب یعود الصناع حركة نحو                   انجذابي

الناس یصنع عندما اإلبداعي. التعلم من تجارب في للمشاركة جدیدًة أشكاًال للناس توفر كذلك، تعلیمیًة حركًة تكون أن                    وإنما

 وینشئون تتكون لدیهم فرص لیتطوروا كمفكرین إبداعیین.  فاإلبداع  في األصل هو  اإلنشاء والخلق .

اإلبداعي. للتعلم األربعة المبادئ أول وهذا مشاریع، على العمل على الناس تشجع الصناع حركة أن هو أهمیًة األكثر                    لعل

أیًضا تدعم وإنما الصنع، أسالیب فقط تعلم ال الصناع معرض في والمعروضات Make: مجلة في المنشورة                  المقاالت

على عملهم أثناء جدیدًة واستراتیجیات ومهارات أفكاًرا خاللها من الناس یتعلم المشاریع، على قائمًة التعلم في                  منهجیًة

 مشاریع ذات مغزًى شخصي. یشیر دیل دورتي إلى المشاریع بأنها "الوحدات األساسیة للصنع."

وكرة القاعدة كرة الریاضات: أنواع جمیع بممارسة كطفل استمتعت نشأتي. خالل شخصي بشكل المشاریع قوة خبرت                  لقد

أخترع كنت الریاضیة. األلعاب "صنع" یتجاوزه كان الریاضة بممارسة استمتاعي ولكني وغیرها. المضرب وكرة                السلة

واللعب للبناء استخدمناها خلفیًة حدیقًة بامتالكنا محظوًظا كنت عمي. وابن أخي مع بها ألهو جدیدًة ریاضیًة ألعاًبا                   باستمرار

 — وكنت محظوًظا كذلك بوالدین سمحا لي بتحویل تلك الحدیقة إلى مساحة عمل لبناء مشاریعي.

حفر بدأت مستمرة. تعلم تجربة ذلك كان بي. خاص مصغر غولف ملعب إلنشاء الصیف فصول أحد في الحدیقة                    حفرت

من علًبا أضع أخذت ولذا الوقت، بمرور هیأتها تفقد أنها وجدت ولكني غولف، حفر لتكون األرض في بسیطة                    حفر

منه. التخلص الصعب من كان الذي بالماء العلب وامتألت المطر موسم بدأ أن إلى بالغرض ذلك وفى الحفر. في                     األلمنیوم

 كان حلي قصَّ كال طرفي العلب قبل غرسها في األرض بحیث یمكن تصریف الماء من أسفلها إلى األرض.

عنها. الكرة بها سترتد التي الكیفیة معرفة إلى احتجت المصغر الغولف ملعب إلى والعوائق الجدران أضیف كنت                   عندما

الغولف كرة لترتد الالزمة الزوایا وأقیس أحسب ساعات فقضیت التصادمات، فیزیاء تعلم على یحفزني بسیاق ذلك                  زودني

 عن العوائق وتسقط في الحفرة. كانت تلك التجربة أكثر حضوًرا في ذاكرتي من أي درس علوم حضرته في المدرسة.
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فكرة من أنطلق كیف للغولف: مصغر ملعب صنع فقط ولیس شيء أي لصنع العامة للمنهجیة فهمي أطور ذلك خالل                     بدأت

على بناًء مخططاتي أراجع ثم تجریبه، إلى اآلخرین وأدعو وأجربه أولًیا نموذًجا أصنع ثم تمهیدیة، خطًطا وأطور                   ابتدائیة

التعلم دوامة في خبرًة مشروعي على العمل خالل من أكتسب كنت وتكراًرا. مراًرا بذلك القیام في وأستمر — حدث                     ما

 اإلبداعي.

في األشیاء إلى أنظر أخذت األشیاء. وإنشاء صنع یستطیع كشخص نفسي أرى بدأت المشاریع من األنواع هذه خالل                    من

عن أتساءل بدأت الغولف؟ مضرب أو الغولف كرة ُتصنع كیف بها. ُصنعت التي الكیفیة عن متسائًال جدیدة بطریقة                    العالم

 األشیاء األخرى التي أستطیع صنعها.

مالعب مشاریع عن تحكي التي المقاالت من الكثیر ستجد (makezine.com) الیوم Make: موقع في بحثت                 إذا

المصغر". الغولف من الثانیة و"النسخة للمنضدة" مصغر غولف ملعب بنفسك "اصنع مثل بعناوین مصغرة                غولف

تصمیمك من عوائق إنشاء اآلن الممكن من فصار سنًة، الخمسین یقارب ما قبل المصغر ملعبي بنیت مذ التقنیات                    تطورت

أو محركات لتشغیل العوائق في حساسات تضمین الممكن من كما اللیزر، قاطعة أو األبعاد ثالثیة الطابعة باستخدام                   الخاص

 مصابیح حال ارتداد كرة الغولف عن أحد العوائق.

التقنیات لكون كذلك متحمس ولكني طفولتي. في بنیته الذي القدیم" "الطراز ذي المصغر الغولف بملعب فخوًرا زلت                   ما

 الحدیثة تستطیع توسیع أنواع المشاریع التي یمكن لألطفال إنشاؤها — وإلهام مزید من األطفال لیصبحوا صناًعا لألشیاء.

 التعلم من خالل الصنع

ینهمكون عندما أفضل بشكل یتعلمون الناس بأن محاجین بالممارسة ، التعلم السنین عبر والباحثین المربین من الكثیر                  أید

 بشكل فاعل في  ممارسة  األشیاء، متعلمین من خالل أنشطة عملیة.

أكثر فإن الصناع لمبادئ فوفًقا شیًئا. تصنع أن علیك ما: شیًئا تمارس أن الصناع حركة ثقافة في الكافي من لیس                      ولكن

 تجارب التعلم قیمًة تأتي عندما تنهمك بفاعلیة في تصمیم وبناء أو إنشاء غرض ما — أي عندما  تتعلم من خالل الصنع .

إلقاء من أفضل فال الصنع، خالل من التعلم دعم یمكن وكیف أفضل بشكل والتعلم الصنع بین الروابط تفهم أن أردت                      إن

في عدة لسنوات سیمور مع العمل فرصة لي تتاح ألن موفًقا كنت .Seymour Papert بابرت سیمور أبحاث على                    نظرة

تقنیات جانب إلى الصنع، خالل من للتعلم الفكریة األسس آخر شخص أي من أكثر سیمور طور تي. آي إم                     جامعة

 واستراتیجیات مقنعة لدعمه. وفي الواقع ینبغي اعتبار سیمور عّراب حركة الصناع.

في الدكتوراه درجة على سیمور حصول بعد وممارسته. ودعمه فهمه به: المتصلة األبعاد بكافة بالتعلم سیمور                  ُأغرم

Jean بیاجیه جان الكبیر النفس عالم مع لیعمل سویسرا في جنیف إلى انتقل ،1959 عام كامبردج جامعة من                    الریاضات

من فاعل بشكل المعرفة یبنون أنهم األطفال آالف مع المقابالت وإجراء الدقیقة المالحظة خالل من بیاجیه وجد .Piaget                  

وإنما الوعاء، في الماء كما صًبا األطفال أذهان في المعرفة ُتصب ال العالم. في واألشیاء الناس مع الیومیة تفاعالتهم                     خالل

حسب أصدقائهم. ومع بُلعبهم لعبهم أثناء العالم عن الخاصة نظریاتهم واختبار ومراجعة بإنشاء باستمرار األطفال                 یقوم

3 

https://makezine.com/


یحصل  ال لها. سلبیین مستقبلین ولیسوا للمعرفة فاعلون بناٌة األطفال فإن Constructivism التعلم في البنائیة بیاجیه                  نظریة

 األطفال على األفكار وإنما  یصنعونها .

أكادیمًیا منصًبا لیشغل المتحدة بالوالیات ماساتشوستس والیة في كامبردج إلى جنیف من الستینیات بدایة في سیمور                  انتقل

الحوسبة تقنیات في ثورة مركز إلى األطفال تطور علم في ثورة مركز من ینتقل سیمور كان ذاك بفعله تي. آي إم جامعة                        في

ما الحواسیب كانت تي آي إم جامعة سیمور وصل عندما الثورتین. هاتین بین روابط بناء في التالیة العقود وأمضى —                    

والجامعات. الحكومیة والهیئات الشركات كبرى في فقط تستخدم وكانت یزید، أو الدوالرات من اآلالف مئات تكلف                  تزال

التي الكیفیة عن رؤیة لدیه وكانت األطفال، حتى للجمیع متاحًة المطاف نهایة في ستغدو الحواسیب بأن تنبأ سیمور                    لكن

محمومة فكریة معركة في كقائد سریًعا سیمور برز ویلعبون. األطفال بها یتعلم التي األشكال تغیر أن للحوسبة فیها                    یمكن

computer-aided الحاسب بمعونة التدریس نهج والمربین الباحثین معظم تبنى التعلیم. في الحواسیب إدخال كیفیة                عن

لقیاس االختبارات إجراء ثم الطالب، وتلقین المعلومات إیصال المعلمین: دور الحواسیب فیه تلعب والذي ،instruction               

 ما تعلمه الطالب ثم تكییف التدریس التالي بناًء على إجابات الطالب عن أسئلة االختبار.

وأداًة للتعبیر جدیًدا وسیًطا وإنما المعلم، عن بدیًال لسیمور بالنسبة الحواسیب تكن لم جذرًیا. مختلفة رؤیة سیمور لدى                    كانت

سولومون سینثیا (مع سیمور شارك شخصي، حاسب أول ظهور من سنوات خمس وقبل ،1971 عام األشیاء. لصنع                   جدیدًة

أن لألطفال یمكن كیف المقالة عرضت بالحاسب." لفعلها شیًئا "عشرون عنونت مقالة تألیف في (Cynthia Solomon                
1

األخرى. اإلبداعیة األنشطة من والعدید موسیقى وتألیف بروبوتات والتحكم ألعاب وإنشاء صور لرسم الحواسیب                یستخدموا

سیمور خطا سلبیین. متلقین ال للمعرفة فاعلین كبناة األطفال رؤیة من بیاجیه من تعلمه ما على سیمور منهجیة                    اعتمدت

— العالم في أشیاء بناء في فاعل بشكل یشاركون عندما المعرفة بناء في فعالیًة أكثر یكونون األطفال بأن محاًجا أبعد                      خطوًة

البناء: من نوعین تجمع ألنها Constructionism بالبناء التعلم منهجیته سیمور دعا لألشیاء. صناًعا یكونون عندما                 أي

وهكذا العالم، في جدیدة أشیاء بناء إلى یدفعهم مما رؤوسهم، في جدیدًة أفكاًرا یبنون فإنهم العالم في أشیاء األطفال یبني                      فیما

 دوالیك في دورة ال تنتهي من التعلم.

إلى النظرة كان .Logo لوغو سمیت للحاسب لبرمجة لألطفال لغة وزمالؤه سیمور طور األفكار هذه في الحیاة                   لبعث

سیمور لكن متقدمة. ریاضیة مهارات یمتلكون ممن للناس فقط متاح اختصاصي نشاط أنها على الحین ذلك حتى                   البرمجة

 رأى البرمجة لغًة جامعًة لصنع األشیاء على الحاسب ورأى أن على الجمیع تعلم البرمجة.

الحاسب فیه یستخدم "الذي الحاسب بمعونة التدریس نهج بین سیمور ق فرَّ Mindstorms الذهن عواصف  كتابه                 في

"یكتسب البرمجة تعلم عملیة خالل الطفل أن وكتب الحاسب." الطفُل فیه یبرِمج "الذي الخاص نهجه وبین الطفل"                   لبرمجة

العلوم في األفكار أعمق من ببعض وثیقًة صلًة ویؤسس وقوًة، حداثًة التقنیات أكثر من واحد من بالتمكن                   إحساًسا

 والریاضیات وفن بناء البنى الذهنیة."

1
Papert, S., & Solomon, C. (1971). Twenty Things to Do With a Computer. Artificial Intelligence                

Memo Number 248. 
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هیكًال الستخدامها كذلك (سمیت روبوتیة "سلحفاة" بحركة للتحكم األول المقام في األطفال استعملها لوغو تطویر بدایة                  في

القرن سبعینیات نهایة في متاحًة الشخصیة الحواسیب أصبحت عندما اإللكترونیة). مكوناتها لحمایة السلحفاة بترس                شبیًها

"right و"60 "forward 100" مثل تعلیمات كاتبین الشاشة، على صور لرسم لوغو األطفال استخدم                الماضي
2

أفكاًرا یتعلمون كانوا لوغو برامج یكتبون األطفال كان عندما والرسم. واالستدارة التحرك بكیفیة الشاشة" "سلحفاة                 إلخبار

 ریاضیًة بشكل مشوق وذي معنًى، وذلك في سیاق العمل على مشاریع اهتموا بها.

وجد یستمر. لم األولي الحماس ولكن لوغو، بلغة البرمجة كیفیة طالبها من مالیین المدارس آالف علمت الثمانینیات                   خالل

األمور ولجعل البدیهیة. غیر بالتركیبات ملیئًة كونها لوغو بلغة البرمجة تعلم في صعوبًة والطالب المعلمین من                  الكثیر

الصفوف من العدید في لوغو ست ُدرِّ الطالب. أو المعلمین اهتمام تغذي ال أنشطة خالل من عادًة تقدَّم لوغو كانت                     أسوأ،

الفعالة". "األفكار سیمور أسماه ما ویستكشفون أنفسهم عن بواسطتها الطالب یعبر كوسیلة ولیس ذاتها، بحد كغایة                  الدراسیة

إلیصال كأداة الحاسب ترى وأخذت للحواسیب، أخرى استعماالت إلى المدارس تحولت حتى الوقت من الكثیر یمض                  لم

 المعلومات والوصول إلیها، ولیس للصنع واإلنشاء كما تخیلها سیمور.

الرغم على الصناع. حركة صعود من یتضح كما الیوم رواًجا لتلقى ثانیًة الصنع خالل من التعلم عن سیمور أفكار                     عادت

1980 عام نشر قد Mindstorms المرجعي كتابه أن ومن عاًما خمسین من أكثر قبل بدأ لوغو على سیمور عمل أن                     من

 ، إال أن جوهر أفكاره ما زال مهًما ووثیق الصلة بالموضوع الیوم كما كان من قبل.

 الطالقة

والورشات والمواقع التطبیقات آالف الیوم وهناك الحاسب، برمجة بتعلم االهتمام في طفرًة الماضیة القلیلة السنوات                 شهدت

اختالف مع ولكن — التوجه هذا من جزء طورناها التي سكراتش البرمجة لغة البرمجة. تعلم على األطفال تساعد                    التي

 جلي.

عبر افتراضیة شخصیة لتحریك برنامج إنشاء األطفال من فیطلب األحجیات ، على بالبرمجة التعریف أنشطة معظم                 تعتمد

الوقوع دون المعدنیة الخردة لجمع النجوم حرب فیلم من BB-8 الروبوت مثًال حرك ما. غایٍة إلى للوصول العوائق                    بعض

األطفال ینشئ فیما المتمردین. الطیارین إلى رسالة إلیصال R2-D2 الروبوت برمج أو القانون، على الخارجین أیدي                  في

 برامج لحل هذه األحجیات فإنهم یتعلمون مهارات أساسیًة في البرمجة ومبادئ علوم الحاسب.

إنشاء على نشجعهم فإننا سكراتش على األطفال نعرف عندما األحجیات. بدل المشاریع  على فنركز سكراتش في                  أما

 قصصهم التفاعلیة وألعابهم ورسومهم المتحركة. یبدؤون باألفكار ویحولونها إلى مشاریع یمكنهم مشاركتها مع اآلخرین.

تتعلم عندما بعید. حد إلى الكتابة یشبه والتعبیر الطالقة أشكال من كشكل البرمجة نرى إننا المشاریع؟ على التركیز                    لماذا

كذلك صحیح األمر أفكارك. وإیصال القصص روایة تتعلم أن المهم فمن والترقیم، والقواعد الهجاء تتعلم أن یكفي ال                    الكتابة

نفسك. عن التعبیر تعلم في تساعدك لن ولكنها للبرمجة، األساسیة القواعد لتعلم مقبولًة األحجیات تكون قد للبرمجة.                   بالنسبة

2
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وقدرتك مفرداتك األحجیات هذه تطور قد فقط. المتقاطعة الكلمات أحجیات على العمل خالل من الكتابة تعلم محاولة                   تخیل

ال بطالقة؟ أفكارك عن والتعبیر القصص روایة على قادًرا جیًدا كاتًبا ستصبح هل ولكن ممتعًة، تكون وقد الهجاء،                    على

 أظن ذلك. منهجیة التعلم القائم على المشاریع هي السبیل األمثل للطالقة، سواء في الكتابة أو البرمجة.

بالنسبة كذلك األمر للجمیع. مهم الكتابة تعلم أن إال محترفین، روائیین أو صحفیین لیصیروا یكبروا لن الناس معظم أن                     رغم

للجمیع. مهم البرمجة تعلم ولكن الحاسب، علوم أو البرمجة لیحترفوا یكبروا لن الناس معظم مشابهة. وألسباب —                   للبرمجة

 أن تغدو طلیًقا، سواء في الكتابة أو البرمجة، یساعدك على تطویر تفكیرك وتطویر صوتك وتطویر هویتك.

 تطوير تفكيرك

أفضل مفكًرا تصبح فإنك أفضل كاتًبا تصیر وفیما بها، وتتفكر وتهذبها أفكارك تنظم أن تتعلم الكتابة بعملیة قیامك                    خالل

 كذلك.

وتتعلم أبسط، أجزاء إلى المركبة المعضالت تفكك كیف مثًال تتعلم إنك كذلك. أفضل مفكًرا تصبح فإنك البرمجة تتعلم                    وفیما

وینغ جیانیت الحاسب عالمة أشاعت متكرر. بشكل تصمیماتك وتحسن تنقح كیف وتتعلم وتصححها، المشكالت تمیز                 كیف

من األنماط هذه إلى لإلشارة computational thinking الحاسوبي التفكیر مصطلح Jeannette Wing            

 االستراتیجیات.

المعضالت، وحل التصمیم أنشطة أنواع كافة في مفیدًة تكون أن یمكن فإنها تلك الحاسوبي التفكیر استراتیجیات تعلمك                   حال

أثناء الخطأ الكتشاف تهیًؤا أكثر یجعلك الحاسب برامج مشكالت لتنقیح تعلمك الحاسب. وعلوم البرمجة في فقط                  ولیس

 تحضیر وصفة لم تعمل كما ینبغي في المطبخ أو عندما تتوه الطریق أثناء اتباعك إرشادات أحدهم.

ما إلى یأخذك الخاصة مشاریعك إنشاء ولكن هذه، الحاسوبي التفكیر مهارات بعض تطویر في األحجیات حل یساعدك                   قد

 هو أبعد من ذلك، مساعًدا في تطویر صوتك وتطویر هویتك.

 تطوير صوتك

مثًال یمكنك الكتابة تتعلم عندما اآلخرین. إلى أفكارك إلیصال ووسیلة التعبیر أشكال من شكل كالهما والبرمجة                  الكتابة

في الشخصیة مشاعرك تسجیل أو المحلیة الصحیفة في مقال مشاركة أو میالده بذكرى لتهنئته صدیق إلى رسالة                   إرسال

 مفكرة.

متحركة ورسوم وألعاب تفاعلیة قصص — األشیاء من جدیدة أنواع "كتابة" من یمكنك للكتابة امتداًدا البرمجة أرى                   إني

قررت األم لعید السابق الیوم وفي سنوات عدة قبل الویب. على سكراتش مجتمع من مثاًال أعطي دعني محاكاة.                    وبرامج

بطاقات أنشأ قد آخر أحد كان إذا فیما أبدأ أن قبل تفحصت والدتي. إلى أرسلها تفاعلیة تهنئة بطاقة لصنع سكراتش                      استخدام

— المشاریع من والعشرات العشرات رؤیة وأبهجتني البحث صندوق في األم" "عید كتبت سكراتش. باستخدام األم                  لعید

 والتي أنشئ الكثیر منها في الساعات األربع والعشرین الماضیة من قبل مسوفین مثلي!
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تفاعلًیا العبارة أحرف من حرف كل كان كبیر. أحمر قلب فوق مرسومًة سعید" أم "عید بالكلمات بدأ مثًال المشاریع                     أحد

ظهرت حرف لكل مالمًسا الشاشة عبر الفأرة مؤشر حركت وفیما الفأرة. لمؤشر مالمسته عند جدیدة كلمة إلى                   ویتحول

یا سعید أم عید بك. وأهتم أحبك "أنا األصلیة: العبارة أحرف عدد یساوي عددها كلمات من األم بعید خاصة تهنئة                      رسالة

 أمي."

جدیدة بأشكال نفسها عن تعبر كیف تتعلم إذ — سكراتش بواسطة صوتها تطور كانت المشروع هذا منشئة أن الواضح                     من

عن النشء یعبر أن مستقبًال الطبیعي من یصبح أن أعتقد الیومیة. حیاتها مجریات مع یتكامل بشكل البرمجة                   وتستخدم

 أنفسهم من خالل البرمجة كما من خالل الكتابة.

األم عید عن مشاریع لعدة روابط إلیها أرسلت ذلك من وبدًال ألمي، تهنئة بطاقة صنع إلى بي األمر ینته لم                      (بالمناسبة،

للغایة استمتعت "متشل: التالیة: بالرسالة عمرها) طوال بالتعلیم المشتغلة (وهي أمي أجابتني سكراتش. موقع على                 وجدتها

بهذه لیحتفلوا األدوات األطفال إعطاء على ساعد البٍن أٌم أني وأحب األطفال… صنعها التي سكراتش بطاقات كل                   بمشاهدة

 الطریقة!!!"

 تطوير هويتك

قاد مختلف. بشكل المجتمع في دورهم ورؤیة — مختلف بشكل أنفسهم برؤیة یبدؤون فإنهم الكتابة الناس یتعلم                   عندما

مساعدة لمجرد ال الفقیرة المجتمعات في األمیة محو حمالت Paulo Freire فریري باولو البرازیلي والفیلسوف                 المربي

أنفسهم" تشكیل وإعادة صناعة یستطیعون "أنهم یتعلموا أن على أیًضا لمساعدتهم ولكن وظائف، على الحصول في                  الناس

.(Pedagogy of the Indignation كما ذكر في كتابه  تعلیم السخط) 

استخدام األطفال یتعلم عندما الیوم. مجتمع في والتقدم لالستطاعة رمز الرقمیة التقنیات البرمجة. في كامًنا نفسه األمر                   أرى

إنهم جدیدة. بأشكال أنفسهم برؤیة یبدؤون فإنهم البرمجة خالل من أفكارهم ومشاركة أنفسهم عن للتعبیر الرقمیة                  التقنیات

 یبدؤون برؤیة إمكانیة المساهمة بفاعلیة في المجتمع، ویبدؤون برؤیة أنفسهم كجزء من المستقبل.

الطریقة هو یثیرني ما أشد ولكن ذلك. خالل تعلموه وما — بإنشائه یقومون ما أثارني لطالما للناشئة سكراتش تقدیمنا                     عند

إنشاء على بقدرتهم واعتزازهم ثقتهم مطورین ومنشئین، كمبدعین أنفسهم رؤیة سكراتش مستخدمي من الكثیر بها یبدأ                  التي

 أشیاء والتعبیر عن أنفسهم بطالقة باستخدام التقنیات الجدیدة.
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