
 به نام خدا
 

 کودکانصر دیجیتال است و زمانی بخشی از مهارت کودکان ع« کودک ی رایانهآموزش » ی مقوله      

ای مربوط به عصر خویش را  به طور خاص موفقیت های الزم را کسب خواهند کرد که مهارت رایانه

 .باشند آموخته

روشی برای کوشیده است که « کودک رایانه»طرح آموزش مهارت رایانه به کودکان به نام      

مبتنی بر  و در اختیار بگذارد دیجیتالکودکان عصر انه در دنیای پیشگیری از پیامدهای منفی رای

یادگیری مهارت تا از طریق  کند میروش به کودک کمک  این .استراه حل نگر  شناسی روان

 روش بنابراین ؛دست یابدشایستگی مطلوب و به  کندمنفی رایانه غلبه  بر پیامدهای ای رایانه

از موارد، مشکل کودک عصر دیجیتال  بسیاریبر این فرض استوار است که در « رایانه کودک»

 .دارد آموزشاو نیاز به  در این باره ای است که ای توام با بینش رایانه فقدان یک مهارت رایانهی  نشانه

به راهنمایی کودک عصر دیجیتال  گیچگوندر رابطه با  و مربیان والدین نگرانیاست که دیگر  امید     

 . رسد به اتمام « م با بینشای توا دانش رایانهطرح »اجرای  با مناسبمسیر 
  

 کشور ای حرفهرئیس سازمان آموزش فنی و                                    

 دکتر کورش پرند                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چیست؟ (فناوری اطالعات کودک) آموزش مهارت رایانه به کودکان

ای رایانهتوام با بینش  ای رایانهمتد نوین آموزشی مبتنی بر ارائه دانش « کودک رایانه»یانه به کودکان آموزش مهارت را

 در راستای پیامدهای مثبت تکنولوژی رایانه، هاآندر کودکان و سوق دادن ای رایانهبا هدف ارتقای مهارت  که است

 .گام موثری در دنیای کودکان عصر دیجیتال برداشته است

  :دهدرا با عناوین زیر ارائه می «کودک رایانه»د راهبردی خاص طرح اسناآموزشی  روشاین 

 تدوین و تصویب استاندارد شایستگی و استاندارد شغلی مربوط به طرح. 

 ی آموزشی پارک کودک رایانهی آموزشی به نام بستههای آموزشی مخصوص هر مرحلهتدوین بسته.  

 آموزشی طرح هایارزشتحت ، ی کودکتربیت مربی رایانه. 

 اصولی طرح الگوهای ی نظارت بر اجرای تشکیل کمیته. 

 ای کشورتحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفهی کودک های استاندارد رایانهایجاد کارگاه. 

  و حر فه ای کشور  از سازمان آموزش فنی« فناوری اطالعات کودک»ی معتبر شایستگی نامهگواهیصدور

 .کودکان مهارت آموزبرای 

 .شودمیفراهم  کودکانبه  آموزی رایانهو هدفمند جهت مهارت  مناسب یبستر با این تالش

 :«هکودک رایان»های آموزشی طرح شرح بسته

 :موارد زیر است شامل ،مرحلهبسته های آموزشی  هر 

  ؛کتاب فناوری اطالعات کودک  

 ؛منزل فناوری اطالعات کودک در کتاب کار 

  ؛(فناوری اطالعات کودک)کتاب راهنمای والدین 

 ؛عددی فلش کارت آموزشی 05ی بسته 

 آموزشی فناوری اطالعات کودک نرم افزار.  

 



کشور   ایو حرفهبا استاندارد بین المللی فناوری اطالعات کودک، تحت نظارت  سازمان آموزش فنی  مطابق هااین بسته

 .تاس شدهتدوین   9102-10با کد رسمی  

 

دنیای شاد کودکانه و تلفیق کردن  دربا هدف آموزش مهارت رایانه به کودکان  کتاب فناوری اطالعات کودک

در این  .تدوین شده استگروهی  کاردرو مهارت  تمرکز، دیداری، گفتاری، شنیداریهای ای با مهارترایانهمهارت 

تا کودک بتواند از طریق  شده قرار دادههای مربوط به متون آموزشی به صورت نامنظم اطراف متون کتاب عکس

 .داشته باشددقت، تجزیه و تحلیل فکری  تعاملی توام با  ،های متعدد از والدین و مربیانپرسش

 

  

 

     

و تلفیق آن با تجزیه و  آمیزیرنگبا هدف تقویت مهارت   کتاب کاردرمنزل فناوری اطالعات کودک

 .است  شدهی مربوط به جلسات آموزشی تدوین اهای رایانهزهکودک توام با آموتحلیل فکری 

 



با هدف تعامل هدفمند کودک و والدین و   (فناوری اطالعات کودک)کتاب راهنمای والدین 

برای تبادل نظر بین مربی و والدین  نیزجایگاهی  میانو در این  تدوینلب آموزشی رایانه کودک مطا سازییکپارچه

تا اختصاص داده شده است  ی آموزشی یک صفحه به کودکجلسه 0هر  همچنین در پایان. طراحی شده است گرامی

 یروحیهدهد و این روش جهت تقویت  نمایش آنانخود را به  توانمندی هایو  جشن کوچکی با والدین بگیرد بتواند

نظر گرفته شده  در برای عکس مربوط به جشن یجایگاه در کنار این کار،. است شدهکودک طراحی  نفسهباعتماد 

و این  بیندمیمسیر آموزش  در تکمیل ترین پشتیبانعنوان اصلی کودک در هر مرحله والدین را به به این وسیله ؛است

 .بپردازد ایو با اشتیاق فراوان به کسب مهارت رایانه کنداو به راحتی مسائل خود را حل  تاشود می سببامر 

 

در آموزش کودکان  یشنیدارو  یگفتار مهارت با هدف تقویت   عددی فلش کارت آموزشی 11بسته ی 

با پاسخ  احتمالی کودک چنانچه پاسخ و  شودمطرح میکه پرسش از سوی والدین  ایگونهبه  ؛طراحی شده استرایانه 

 انجایگاهی در زیر پاسخ کوتاه کودک شود؛ البتهمی  مطرحجدید به عنوان سوال کارت بعدی ، باشدپشت کارت یکسان 

 .می توان به عنوان مکمل از آن استفاده کردتر توضیحات بیش به کودکاندر صورت نیاز طراحی شده است که 

 

          

 

 



 

کودک،  یرایانهروش تدریس مربی  با هدف آشنایی با آموزشی فناوری اطالعات کودک نرم افزار

 .کودکانه و تمرینات تعاملی با کودک در حین آموزش است لحنبا  ایگویندهدارای  تدوین شده و

 

 

 

برای کودک است و فضای شاد کودکانه توام با آموزش هدفمند را « پارک کودک رایانه»نام این نرم افزار آموزشی

 .تدوین کرده است

 

 

 


