ﭼﺎﻟﺶ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ و ﺟﺎﯾﺰه  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه -
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ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺮوژه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Breakthrough Junior Challengeرا ﮐﻠﯿﺪ زده؛ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در رده ﺳﻨﯽ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ

دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه ای ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ ﭼﺎن ﻫﻢ-ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎن زاﮐﺮﺑﺮگ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن

ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺧﻼق و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﯾﻨﺪه
ای ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
رﯾﺎﺿﯿﺎت داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی  STEMاز آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش

اداره آﻣﺎر ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﺣﻮزه  STEMدر
آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد و درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺧﻮب ﺑﻮدن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه داوری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ آن رای داده و ﺷﺎﻧﺴﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎن زاﮐﺮﺑﺮگ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮﻧﺪه  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻر ،ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ وی  ۵۰ﻫﺰار دﻻر و
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ وی ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽ دﻫﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﮑﻢ اﮐﺘﺒﺮ
اﻣﺴﺎل اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز از  ۱۴۶ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
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