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Çocuklara yönelik programlama eğitimlerini, online alabileceğiniz birçok platform
mevcut ve sayıları günden güne artıyor. Biz de sizler için, çocuklara kodlamayı öğreten
online kaynaklar arasından 5 tanesini seçtik.

Gitgide dijitalleşen dünyada, artık kodlamanın en
yeni liberal sanatlardan biri olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Liberal sanatlar insanları hayata hazırlamak ve
öğrencilere etrafındaki dünyayı daha iyi anlamaları
konusunda tasarlanan bilim sanat alanlarını kapsıyor.
Kodlamanın, dijitalleşen dünyadaki olup biteni anlama
adına kıymetli bir alan olduğu, su götürmez bir gerçek.
Günümüzde eğitimciler ve aileler de bu konunun
önemine daha da haiz olmuş durumdalar. Artık
kodlama, okullara ders olarak girmiş durumda, zira
eğitimler ne kadar erken yaşta başlarsa öğrenmek de o
kadar kolay oluyor. [>>>Çocuklar neden kodlama öğrenmeli?]

Kodlama eğitiminin çocuklarda; bilime yatkınlık, matematik, problem çözme, takım
çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri
kazandırıyor. Her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi
keşfediyorlar. Çocuklara yönelik programlama eğitimlerini, online alabileceğiniz
birçok platform mevcut ve sayıları günden güne artıyor. Biz de sizler için, çocuklara
kodlamayı öğreten online kaynaklar arasından 5 tanesini seçtik.
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Çocukların kodlama öğrenebileceği 5 online kaynak 

Code.org

Code.org, kodlama konusunda uzun yıllardır varlığını sürdüren bir kaynak. İlk etapta 7
yaş ve üzeri çocukların bilgisayar programlamaya başlaması için geliştirilen site, Bill
Gates, Mark Zuckerberg gibi isimlerin de destekçisi olduğu kar amacı gütmeyen bir
organizasyon. ”Her okuldaki her çocuğun bilgisayar bilimlerini öğrenmek için fırsatı
olmalıdır.” fikriyle yola çıkan Code.org, ayrıca okullarda öğretmenler tarafından da
kullanılabiyor.
Basit adımlarla başlanılan derslerde, giderek seviye derecesini artıran bir program
izliyorlar. www.code.org

Scratch
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MIT Media Lab tarafından 2003’de geliştirilen Scratch, çocuklara bilgisayar
programlamanın mantığını öğretmede en çok kullanılan platformalardan biri. Platform,
Tıpkı Code.org gibi anne baba ve eğitimcileri de sürece katarak eğitimi hedefleyen
projeler geliştirdi. Geniş bir skalada birçok eğitim mevcut.  5-7 arası çocuklar için de
daha basit bir uygulaması yer alıyor. Scratch bunların yanı sıra,  animasyonlar,
hikayeler, çizgi filmler ve oyunlar yaratma ve paylaşma imkanı da sunuyor. Scratch
platformunu, masaüstü bilgisayarınızdan ya da mobil uygulama üzerinden
kullanabilirsiniz. www.scratch.mit.edu

Kodable

Kodable, basit bir fikirle yola çıkıp zaman içinde verdiğimiz diğer örnekler gibi; geniş
bir kapsama ulaşan bir online platform. Web sitelerinde, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki ilköğretim okullarının yüzde 50’sinden fazlasında ve dünyadaki
200’den fazla ülkede kullanıldığını belirtmişler. Son birkaç yıldır tercih edilen online
platformlar arasındaki yerini koruduklarını söyleyebiliriz. Kodable’nin 4-10 yaş arası
çocuklar için mobil uygulamaları da mevcut. www.kodable.com

Tynker
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Tynker, çocuklara nasıl oyun ve program yapılacağını öğretmeyi amaçlayan bir başka
eğitim programlama platformu. Uygulamları, kaynak kodunu yazmak yerine, kod
bloklarını görsel olarak sürükleyip birleştirme şeklinde. Tynker, HTML5 ve JavaScript
tabanlı, böylece tarayıcıda eklenti olmadan, tabletlerde ve akıllı telefonlarda
kullanılabiliyor. Tynker’ı , ücretsiz online platformlar yerine eğitim satmayı amaçlayan
ticari bir ürün gibi görebiliriz. Tynker, çocukların evde kodlamayı öğrenmesi için kendi
kendine ilerleyen çevrimiçi kursların yanı sıra okullar ve kamplar için ilgi çekici bir
programlama müfredatı sunuyor. Minecraft, Code of Hour gibi oyunlar oluşturarak
çocuklara kodlama öğretirken, çocukların kodlamayı öğrenmesini de kolaylaştıyor.
www.tynker.com

Bitsbox

Bitsbox, çocukların Javascript ve HTML dillerini eğlenceli bir şekilde öğrenerek,
yaptıkları uygulamaları kendi tablet ve telefonlarında çalıştırarak arkadaşları ile
paylaşmalarına imkan veren bir platform. Basit oyunlar yerine web’e yönelik basit bir
ürün geliştirmeye elverdiği için: “Bitsbox gerçek kodlamayı öğreten bir sistemdir” gibi
bir sloganla yola çıkmışlar. Platform, çocuklara uygulamaları nasıl kodlayacağını
öğreten bir başlangıç sistemi olarak görülebilir. Firma, bunun yanında kullanıcıların
sanal tablette kodlamasına imkan veren uygulamalar içeren ürünler de sunuyor.
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www.bitsbox.com

Saruhan Sandokan Köle
Snappy Interactive Butik Yazılım Evi Kurucusu, Softlab Proje Yöneticisi

Yorumlar
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