حقائق

:املط ّورون
مخترب كولن لأللعاب ،استوديوهات ويكسل ،وألعاب فيديو بال
حدود بالتعاون مع خرباء التعليم وعلامء النفس .ممولة من قبل
 EduApp4Syriaالوزارة الخارجية الرنويجية كجزء من مسابقة
:األنظمة
iOS, Android & Windows
و قابلة للعب  Androidالسعة أقل من  90ميغابايت عىل نظام
من دون انرتنت
):اإلصدار (األخري
شباط 05 2018
:التكلفة
مجانية
:العمر
سنوات 5 - 10
):التنزيل (خالل املرحلة التجريبية املفتوحة
أكرث من 20,000
:مقياس تصنيف متجر األلعاب
4.6
:املوقع اإللكرتوين
http://www.antura.org
:مقطع العرض املخترص
https://youtu.be/ihSF6A8JXv8
:خاص لوسائل اإلعالم
https://goo.gl/p8bYX8

الوصف

عنتورة والحروف” لعبة مجانية للهواتف الذكية والحاسوب تضم أفضل“
تكنولوجيا ترفيهية ومحتويات تعليمية محددة من اللغة العربية متنح
تجربة تعليمية ممتعة .لقد ت ّم إختبار اللعبة خالل املرحلة التجريبية
التحسن يف
املفتوحة منذ آذار  2017والتحقق منها بشكل مستقل إلظهار
ّ
التنمية التعليمية والنفسية واالجتامعية لألطفال .وقد ت ّم تشكيل النسخة
النهائية بنا ًء عىل التوجيهات والبيانات التي ت ّم جمعها خالل مرحلة
االختبار .إن النهج التعليمي املعتمد هو مزيج من قواعد الصوتيات
ومتييز النامذج املتكررة ،مام يخلق تجربة تعليمية ذات مغزى ويرشح
منطق اللغة العربية .كل خطوة من اللعبة تركز عىل هدف تربوي محدد
وتعزز التعليم من خالل املكافآت والنشاطات التقييمية .كام متنح هذه
املكافآت عنارص لتعديل عنتورة ،الكلب الذي يحب املرح ،مرافقاً األوالد
خالل رحلتهم يف التعليم األسايس .مبجرد تنزيل اللعبة ،ميكن أن تُلعب
.بشكل تام من دون انرتنت

املزيات

هناك  23لعبة ممتعة تعلّم مبادئ القراءة يف اللغة العربية
هناك  9أنواع من االختبارات لفحص وتعزيز كل املواد التي
يتعلمها ولدك
َع ّدل عنتورة ومجال لعبه عن طريق أكرث من  500تركيب من
العنارص املختلفة
إليك  6عوامل مذهلة من الجبال وال ُجزر والقرى وغريها
إليك  15مرحلة تعليمية مهمة ،لتحديد كل خطوة من خطوات تقدم
طفلك
جميع الحروف األساسية يف اللغة العربية (مع طريقة لفظ الحروف،
)املقاطع والحاالت الخاصة
أكرث من  400كلمة للتعلّم

للتواصل اإلعالمي
لؤي جهشان
خبري العالقات العامة والتسويق للرشق األوسط وشامل أفريقيا
+962-795-200-566
luay.jahshan@jbrotherspr.com

Best Serious Game
Titanium Awards
Fun & Serious
Festival
2017

لعبة مجانية فائزة مبسابقة لتعليم اللغة
العربية لألوالد املرتاوحة أعامرهم بني 5
و  10سنوات
Winner
EduApp4Syria
International
Competition
NORAD
2017

الخلفية

تم تصميم "عنتورة والحروف" بطريقة ممتعة وجذابة ملساعدة األطفال العرب عىل تعلم القراءة .يتمركز فريق التطوير يف عدة
بلدان حول البحر املتوسط ،أوروبا ،الرشق األوسط وشامل أفريقيا متعاوناَ مع خرباء تعليم وعلامء نفس لتحويل املنهج األسايس للغة
كمبادرة  EduApp4Syria،العربية إىل رحلة يتق ّدم األطفال من خاللها خطوة بخطوة .كانت اللعبة باألساس استجابة لنداء مسابقة
لنرش محو األمية بني املهاجرين الذين نزحوا بسبب الرصاع .نتيجة الفوز باملسابقة ،تم إطالق اللعبة يف آذار  2017كنسخة تجريبية
مفتوحة تم اختبارها يف كل من تركيا واألردن ولبنان واملغرب .كام ت ّم جمع البيانات من رشكاء االختبار والتحليالت املستقلة إلطالق
النسخة الجديدة واملط ّورة للعبة يف شباط  .2018لدعم حملة محو األمية يف جميع أنحاء العامل ،املرشوع بأكمله مفتوح املصدر
.كإطار لتطبيقه عىل لغات أخرى  GitHubومتاح عىل

املط ّورون
مخترب كولن لأللعاب (أملانيا) هو قسم من كلية العلوم الثقافية يف جامعة كولن للعلوم التطبيقية .يش ّجع هذا املعهد عىل بحث وتطوير
محتويات تفاعلية مثل األلعاب الرقمية ،تطبيقات ألعاب برمجية ،تصاميم تفاعلية لألفالم والتلفزيون .باإلضافة فإن مخترب كولن لأللعاب هو
كام كان مخترب كولن لأللعاب املسؤول املبارش عن تصميم ووسائل " (Games for Change Europe).تابع لحركة "ألعاب للتغيري  -أوروبا
.اتصال "عنتورة والحروف" .وقد عملوا مع خرباء لضامن الفوائد التعليمية والنفسية للعبة

نهج التصميم

مع الرتكيز عىل إمكانية إتاحة اللعبة يف كامل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإن عنتورة يعلم اللغة العربية الفصحى املعارصة
باستخدام مبدأ "التعليم املم ّوه" من خالل إدخال تقنية اللعب واستخدام مهارات التصويب والدقة يف التعليم دون الشعور بوجود درس.
وقد ت ّم تصميم كل لعبة لتشجيع "حالة املشاركة واالندماج" بني الالعبني ،والتي ساهمت يف تحسني التعليم والتقليل من القلق .تتحقق هذه
الحالة من خالل التوازن التام بني مهارة الالعب ومستوى التحدي يف اللعبة .عند االختبار ،أفاد تحليل مستقل بأن اللعبة "حازت عىل اهتامم
األوالد بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية ،أعامرهم أو جنسهم" .ومن خالل هذه املشاركة ،وجدوا أن اللعبة ميكن أن "توفر فرص فعالة
".لتعلم القراءة والكتابة لألطفال السوريني وغريهم من األطفال الناطقني باللغة العربية

استيديوهات ويكسل (لبنان) هي رشكة ألعاب مستقلة يف لبنان .تم تأسيسها عام  2008وبدأت بتطوير ألعاب فيديو ممتعة ومبتكرة تعتمد
والتي تهدف  SpicaTwinsعىل املكونات الفكرية األصيلة املحل ّية والدولية .كام استثمرت االستديو يف مستقبل األطفال من خالل مبادرتها
إىل سد الثغرات بني املناهج املدرسية القدمية وتجديدها عىل مستوى املؤسسات .استيديوهات ويكسل كانت املسؤولة عن التطوير التقني
.للعبة

االختبار والتحقق

هي منظمة غري ربحية تتعاون مع املنظامت الغري الحكومية ،املؤسسات ،الرشكات واملدارس لتطوير ) VGWBألعاب فيديو بال حدود (أو
جميع أنواع األلعاب املفيدة للمجتمع .ت ّم تأسيسها عام  2015ويضم مجتمع "ألعاب فيديو بال حدود" حالياً  200فردا ً وهم مزيج من مهنيني
ذوي خربة عالية ومواهب شابة من جميع أنحاء العامل (متضمنة الدول املتقدمة والنامية) .أرشفت "ألعاب فيديو بال حدود" عىل تطوير
".عنتورة والحروف" وهي املسؤولة عن توزيعها يف املتاجر الرقمية

منذ البداية ،كان هدف "عنتورة والحروف" إرشاك العائالت واألطفال يف تصميم اللعبة .ابتدا ًء من االختبارات الدقيقة خالل مرحلة التطوير
إىل املرحلة التجريبية املفتوحة ملدة  10أشهر و أكرث من  20،000العب ،تم تطوير منهجية مفصلة إلرشاك األطفال يف أهداف التعليم .وقد تم
التحقق من ذلك يف تقييم طويل األمد مع املهاجرين يف تركيا لتحديد العوامل التي ساعدت األطفال عىل التعلّم بطريقة ف ّعالة .كام تم إجراء
يف جامعة نيويورك .كام أظهر التقرير  Create Labبالتعاون مع  Integrated Internationalتحليل مستقل يف عامن ،األردن من قبل رشكة
املفصل الدليل الواضح عىل تحسن التعلم بني األطفال ،وأشار أيضاً إىل كيفية تحسني اللعبة .وبنا ًء عىل هذه النتائج ،فإن اإلصدار الحديث من
ّ
.اللعبة يركز عىل مقدمة سهلة لنامذج وألفاظ الحروف ويكرر عملية التعلم خالل جميع مراحل األبجدية

