ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﭘﺮوژه  SpaceXﺗﻮﺳﻂ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎری درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ« ،اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﮑﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای  ۵ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Ad Astraرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ او ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﺮد آﻫﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻢ

ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ«.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ  Ad Astraاز ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ای ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  ۱۴ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮوژه  SpaceXﻫﻢ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد او ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد ،و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﺮد اﺳﺖ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺧﻮد »ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ« را ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد داد ،ﻣﺜﻼ آﻣﻮزش ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،راه دﺷﻮار ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮز ﮐﺎر ﭘﯿﭻ و ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ روش ﺳﺎده ﺗﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر را
ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﭻ و ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﻓﻌﻼ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻮﭼﮏ و در ﺣﺎل آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﺳﺖ ،و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ﺟﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺰ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  ۸ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۲۰ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

