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فصل 1
شبکهی مدرسه
چیستی و چرایی

مقدمه
امروزه تغییرات سريع در فنآوری ارتباطات و اطالعات() ICTعامل مؤثر و کلیدی تغییررات در
جوامع ميباشد .اين تغییرات بهطور فزايندهای تمام ابعاد زنردگي انسران از جملره نحروه ايجراد
ارتباط ،کار و معاشرتهای ما را تحت تأثیر قرار ميدهد .بهطور خرا فنآوریهرايي از قبیرل
تلفنهای همراه ،رايانه ،تلويزيون و نرمافزارهای مرتبط کره ارتباطرات سرريع و مرؤثر را فرراهم
ميکنند تغییرات اساسي را در جنبههای مختلف زندگي اجتماعي به وجود ميآورند.
بهطور ويژه اينترنت تحولي بنیاديني را ايجاد کرده است .اينترنت دستیابي بره مقرادير
وسیع اطالعات جديد را همه جا و هر زمان امكانپذير کرده و به عنوان وسیلهای تعاملي تبادل
سريع ايدهها و دانش را بهطور گسترده تسهیل ميکند .فنآوری اينترنرت بره خراطر سررعت و
وسعت ارائه اطالعات ،دارای پتانسیل بسیار بااليي در توانمندکردن افرراد بررای بهبرود زنردگي
ميباشد .اينترنت به گروه محروم اجتماع امكان ميدهد که بتوانند دانش مورد نیاز خرود بررای
شرکت در يك رقابت برابر در جامعه را بدست آوردند .اينترنت همچنین بره چنرین گروههرايي
امكان ميدهد که دانش و فنون خود را در اختیار ديگران قرار دهند.
اينترنت همچنین از يك پتانسیل استثنايي جهت ايجاد تحول در آموزش رسمي و
غیررسمي را در اختیار جامعه قرار ميدهد .آموزش ضرورتاً اطالعات ،دانش و مهارتها را منتقل
ميکند .اينترنت با ايجاد دسترسي به اطالعات و مواد و ابزار آموزش در هر زمان و هر مكان،
اين امكان را به وجود ميآورد که دسترسي به آموزش درخارج از مدرسه و مراکز يادگیری با
انعطاف بیشتری انجام شود .عالوه بر اين ،اينترنت باعث ميشود ايده" يادگیری مادام العمر" به
واقعیت تبديل شود.
اما همیشه بهترين راه مهار کردن نیروی بالقوه اينترنت برای هدفهای آموزش و پرورش
روشن نیست .فرايند تلفیق اينترنت با آموزش پیچیده است و تنها مستلزم برخورداری و
استفاده از تجهیزات نیست ،بلكه نیازمند فنون تربیتي مناسب ،مواد يادگیری مناسب و
پشتیباني مداوم است.
به گزارش يونسكو در چندين کشور حوزه آسیايي-اقیانوسیه ،چالش مهم در راه فرايند
تلفیق اينترنت با آموزش ،به فقدان زيرساختهای الزم در بسیاری از مدارس و کمبود معلمان
باتجربه در بهرهگیری از اينترنت و ديگر شكلهای  ICTدر کالس درس است .در حال حاضر
اينترنت در دسترس همگان نیست .باوجود رشد سريع اينترنت ،هنوز سهم کوچكي از جمعیت
به ويژه در آسیا -يعني تنها حدود  16درصد -به اينترنت دسترسي دارند 1.برخالف رشد سريع
کاربری اينترنت در سراسر دنیا ،در آسیا شكاف ديجیتالي بزرگي وجود دارد .همانطور که در
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جدول زير مشخص شده است ،اگرچه  %56/5درصد جمعیت جهان در آسیا زندگي ميکنند اما
 35%/8کاربران اينترنت جهان در آن قرار دارند .باتوجه به جدول زير اين اختالف در کشورهای
جزاير اقیانوسیه شديدتر است ،بهطوری که در اين کشورها  %7/8از جمعیت به اينترنت
دسترسي دارند ،درحالي که  % 70/9از جمعیت استرالیا و نیوزيلند از اين دسترسي برخودارند.
جدول شماره  :1مقايسه کاربران اينترنت ،در منطقه
درصد
کاربران
اينترنت
براساس
جمعیت

درصد
کاربران
جهاني
اينترنت

رشد
استفاده
از
اينترنت
(2007-
)2000

35/%8

248/%8
190/%1

جمعیت
()2007

درصد
جمعیت
دنیا

کاربران اينترنت

3/712/527/624

56/%5

398/709/065

10/%7

دیگرمناطق

2/862/138/793

43/%5

715/565/361

%25

64/%2

کل جهان

6/574/666/417

%100

1/114/274/426

16/%9

%100

208/%7

9/209/260

0/%1

510/350

7/%8

0/%05

---

منطقه

آسیا

2

1

جزایر
اقیانوس
آرام

3

استرالیا و

25/259/183

%4

17/929/191

70/%9

1/%65

---

دیگرمناطق

6/540/197/974

%995

1/095/834/885

16/%8

98/%3

210/%1

کل جهان

6/547/666/417

%100

1/114/274/426

%169

%100

208/%7

نیوزیلند

4

منبعInternet World Stats, May 2007, “Internet Usage in Asia” and “Internet Usage in Oceania”, :
www.internetworldstats.com/stats3.htm and www.internetworldstats.com/stats6.htm

-1براساس آمار جهاني اينترنت كسي است كه توانايي استفاده از اينترنت را دارا است ،در اينجا  2ويژگي وجود دارد تا شخصي به عنوان
كار بر اينترنت محسوب شود:
 بايد به اينترنت دسترسي داشته باشد. بايد دانش اوليه مورد لزوم براي استفاده از فنآوري و ب را داشته باشد.-2درمورد كشورهاي آسيايي ،كشورهاي آسيايي ميانه به عالوه  33كشور عضو كه براساس طبقهبندي يونسكو به عنوان منطقه آسيايي
محسوب ميشوندttp://portal. Unesco. Org/ gcography/en/er.php-.
url_llo=2315&4RL_Do=oo_Toplc&url_Section=201.htmi
-3جزاير اقيانوس آرام شامل  12كشور عضو يونسكو واقع در اقيانوس آرام ،به همراه  12كشور اقيانوس آرام و قلمروهاي آنان
-4استراليا و نيوزيلند به طور مجزا طبقهبندي مي شوند زيرا ميزان جمعيت آنان وآمار كاربران اينترنت به طور معناداري از ديگر كشورهاي
اقيانوسيه متفاوت هستند.

3

" ....در دستیابي و استفاده از فنآوری اطالعات تناقض و تفاوت بسیار زيادی وجود دارد و ...اين
تفاوتها در آينده نزديك برطرف نخواهد شد مگر اينكه اقدامات هماهنگ و مشترکي در سطح
کشورها ،منطقه و بینالمللي انجام شود(سازمان ملل ،2005 ،گزارش دولت الكترونیك جهاني).
در اين راستا تالشهای زيادی در سطح منطقهای و بینالمللي صورت گرفته است .در جدولهای
شماره  2و  3آدرس برخي شبكههای منطقهای و بینالمللي آورده شده است(يونسكو ،2004 ،2
 .)27پروژههای مختلفي در سطح کشورهای اروپايي ،آفريقايي و آسیايي به انجام رسیده است
که در اين نوشتار از نتايج يكي از اين پروژهها که توسط يونسكو در آسیا صورت گرفته است
استفاده فراواني شده است .يونسكو با شناخت چنین چالشهای پیشروی کشورها بويژه
کشورهای در حال توسعه ،پروژهای را تحت عنوان "پروژه شبكه مدارس" با هدف کمك به
کشورهای منطقه اقیانوس آرام در بهرهوری از پتانسیل اينترنت جهت تقويت آموزش راهاندازی
کرد .با آموزش معلمان در استفاده از اينترنت و تلفیق آن در آموزش ،با کمك در تهیه مواد
يادگیری 1مناسب و با راهاندازی و تقويت شبكه مدارس در سطح کشور ،پروژه شبكه مدارس
يونسكو دسترسي به اينترنت را تسهیل کرد و مكانیزم استفاده از اينترنت توسط دانشآموزان
جهت تقويت يادگیری و کسب مهارتهای الزم برای حضور در جوامع علمي قرن  21را رواج
داد.
جدول 2شبكههای مدارس در آسیا
کشور
اندونزی
کره

مالزی
فیلیپین
سنگاپور
تايلند
ايران

نشانی وبسایت
www.wankota.org
www.e-bukasi.net

نام شبکه مدارس
WAN Kota
e-dukasi
KERIS
EDUNET
Schoolnet
Conference
BESTARINet
myschoolnet
Philipinas Schoolnet
at FIT-ED
edu.MALLI

www.moe.edu.my
myschoolnet.ppk.kpm.my
www.pilipinasschoolnet.org
www.fit-ed.org
www.moe.gov.sg/edumall/

SchoolNet@1509
Roshd

www.school.net.th
www.roshd.ir

www.keris.or.kr/english/index.jsp
www.edunet4u.net
www.schoolnet.or.kr

Learning Material

4

1

جدول 3شبكههای منطقهای مدارس
www.enu.org

شبکه مدارس
Schoolnet Europe

نشانی وبسایت
www.schoolnetafrica.net

SchoolNet Africa

www.unescobkk.org/education/ict/v2/info.asp?id=10966

ASEAN schoolnet

شبکة مدارس1چیست؟
شبكه آموزشي در وهله اول معادل  Educational Networkميباشد .کلمه Education
کلمهای است که در بسیاری از موارد معنايي فراتر از کلمه آموزش صرف دارد .در بسیاری از
متون اين کلمه به تعلیم و تربیت و يا آموزش و پرورش ترجمه ميشود؛ از اينرو بهکار بردن
شبكه آموزشي برای  ENممكن است در برخي موارد به اندازه کافي وافي به مقصود نباشد .از
اينرو به هرگونه شبكه و وبسايتي که به امر تعلیم و تربیت –حتي غیررسمي -مربوط باشد
ميتوان شبكه آموزشي گفت .برای نمونه پايگاه دادههای اريك-ERIC2مرکز اطالعات منابع
آموزشي -را که يك پايگاه پژوهشي بوده و مخاطبان آن بیشتر پژوهشگران آموزشي و
عالقهمندان به مسائل تربیتي است نیز ميتوان يك شبكه آموزشي نامید( .)Zibert,2005از
اينرو شبكههای آموزشي طیف وسیعي از وبسايتها و شبكهها و پورتالها را شامل ميشوند .در
اين نگاه اريك جزء شبكههای آموزشي از جنس پورتال است .شبكههای مدرسه نیز جزئي از
شبكههای آموزشي به شمار ميروند که طیف وسیعي را از جمله شبكههای مدرسه ملي،
مدارس
شبكه
ميشوند.
شامل
را
بینالمللي
و
منطقهای
کانادا( ،)http://www.schoolnet.ca/يك شبكه ملي و شبكه مدرسه آفريقا
( )http://www.schoolnetafrica.net/يك شبكه منطقهای يا بینالمللي به شمار
ميرود(همان  .)2.مفهوم شبكه آموزشي در فصل  5بیشتر توضیح داده شده است.
مفهوم شبكه مدارس از اواسط دهة 1990رواج يافتره اسرت يعنري همران زمراني کره
اينترنت به صورت گستردهتری در آموزش مورد استفاده قرار گرفت .تعاريف و فعالیتهای شبكه
مدارس متفاوت هستند اما بهطور کلي ميتوان شبكه مدارس را به عنوان شبكهای توصیف کرد
که هدف آن پشتیباني از اسرتفاده مرؤثر  ،ICTبره ويرژه اينترنرت در جهرت ارتقراء آمروزش و
همچنین تشويق ارتباط و همكاری بیشتر و گستردهتر در بین شبكههای( )networksمدارس
ميباشد.
 1در این نوشتار شبکه مدرسه و شبکه مدارس به یک معنا بکار رفته است.
Educational Resource Information Center
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از ديرردگاه سررازماني ،شرربكه مرردارس ميتوانررد خصوصرري ،غیررر انتفرراعي 1،دولترري و
دورنسازماني2باشد .با اين وجود ،بدون توجه به نوع راهاندازی شبكه مدارس ،دروندادهای آنهرا
با وزارت آموزش و پرورش سروکار خواهد داشت.
«شبكههای مدارس»3معمروالً برا برخرورداری از ديردگاهي چنرد من روره4مبتنري برر
فناوری (اتصال و زيرساخت) ،به صورت عملي به دنبال فرايندهای تلفیق برنامه درسي ،ارزيرابي
7
تربیتي 5،تربیت حرفهای معلم 6،توسعه محتواها و نرمافزارهای مناسب و ايجاد اجتماعرات بررخط
با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .همچنین شبكههای مدارس ممكرن اسرت برا
تكیرره بررر پررژوهش و نرروآوری8از توانررايي الزم جهررت تغییررر سیاسررتهای آموزشرري برخرروردار
باشند(يوريپیدس.)56 ،2004 ،
شبكههای مدارس با اتصال مردارس بره اينترنرت ،ايجراد ارتبراط میران دانشآمروزان،
معلمان و مدارس ،اشتراك اطالعات و منابع ،و پشتیباني از آموزش الكترونیكي برخط در محیط
شبكهای ،زمینهای را جهت توسعه جوامع مبتني بر دانش فراهم ميآورند .اين شربكهها ،نقطره
آغازی جهت رويارويي فناوریهای اطالعرات و ارتباطرات و آمروزش هستند(يونسركو،2004 ،2
.)16
شبكههای مدارس بسته به امكانات و تجهیزات ،و خرط مشريهايي کره دولرت تعیرین
ميکند هدفهای کلي و جزئي اهداف متفاوتي را دنبرال ميکننرد .مرثالً شربكه مردارس تايلنرد
تاکنون بر ايجاد ارتباط اينترنتي در مدارس تمرکز داشته ،درحالیكه شبكه مدارس مالزی که برا
خطمشي متفاوتي مواجه است و مشكالت کمتری در رابطه با ارتباط و اتصال به اينترنرت دارد،
بر تأمین و ارائه مواد آموزشي به زبان ملي برای معلمان خود تمرکز داشته است.
شبكههای مدارس ميتوانند بومي ،ملي يا بینالمللي (منطقهای) باشند .يكري از اولرین
شبكههای مدارس بینالمللي (درسطح منطقه) شبكه مدارس نورديك9برود کره در اوايرل دهره
 1990توسط شورای مديران نورديك تأمین شد .تقريباً در همان زمران ،در جاهرای ديگرر نیرز
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non- prof:t
intergovernmental
3 . schoolnet
s
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4 . multifunctional
5 . pedagogical assessment
6 . professional teacher training
7 . online community
8 . innovation

 7نورديك ) (Nordicشامل كشورهايي دانمارك ،فالند ،جزاير فارو ،گرين لند ،ايسلند و نروژ ،سوئد و آكند ميباشد براي اطالعات بيشتر
در مورد وب سايت شبكه مدارس نورديك به سايت زير مراجعه كنيدwww.nordskol.org .

6

شبكه مدارس بومي و ملي راهاندازی شد ،مثالً شبكه مردارس اوهرايو1درسرال  1994يرا شربكه
مدارس اروپا و شبكه مدارس کانادا که هر دوی آنها در اواسط دهه  1990تأسیس شدند.
سازمانهای ديگر از جمله  IEARN2و پروژه مدارس اروپا ،شبكههای مدارس مشابه برا
شبكه مدارس دهه  1990را راهاندازی ميکردند ،اما از واژة "شبكه مردارس" اسرتفاده نكردنرد
بلكه بیشتر با معلمان در سطح عملي کار ميکردند و برا سیاسرتگذاران نیرز ترا حردی سرروکار
داشتند.
در عصر حاضر شبكهها ،پديدههايي هستند کره روز بره روز برر اهمیرت آنهرا افرزوده
ميشود .سازمانهای کنوني به اهمیت آن در نوآوری و تبادل دانش پيبردهاند .شبكهها در همه
بخشها به اصلهای سازماني اساسي بدل شدهاند؛ از اينروست که امروزه در بخش آموزش باور
عمومي اين است که انزوای سازماني مانع يادگیری است.
اين شبكهها بدون توجه به میزان سادگي و پیچیدگيشران نیازمنرد پشرتیباني فنري و
مديريت به مقادير مناسب هستند .مديريت يك شبكه عبارتست از بیشینهسازی دسترسري بره
خدمات از ديدگاهي فني و ترويج شبكهسازی مناسب .مديريت موفق يك شبكه تضمین ميکند
که سیستمهای  ICTنه تنها در فرصتهای تدريس و يادگیری مداخلهای ايجاد نميکنند بلكه
به آن ياری ميرسانند.
امروزه مدارس بسیاری در سطح بینالمللري وجرود دارنرد کره از مزايرای همكراری برا
يكديگر در قالب يك شبكه سود ميبرند .بنرابر  )2004( DFESچهرار ويژگري يرك شربكهی
مدرسه محور سودمند عبارتند از:
در حول محور يك برنامهی کلي با هدف خا طراحي ميشود؛
شو
بیشتر بر يادگیری شاگردان متمرکز است؛
)2
فرصتهای يادگیری جديد بوجود ميآورد؛
)3
روز آمد است و از رهبری و مديريت متعهد برخوردار است.
)4
قلب فني يك شبكه ،رايانهی شبكه شده متصل به اينترنت ميباشد که در يك زمان نه تنها برا
ديگر رايانهها تبادل اطالعات ميکند بلكه امكان ارتباط برا ديگرران را در سرتاسرر دنیرا بوجرود
ميآورد .پديدهی مذکور گسترهای از کاربردهرا را در حوزههرای يرادگیری ،مرديريت و اسرتقرار
منابع از طرق ذيل ارائه ميکند:
ارتبرراط دادن افررراد برره شرركل همزمرران و يررا غیرهمزمرران از مجراهررايي ماننررد پسررت
الكترونیكي ،گردهمايي ،گپ اينترنتي و همايش.
Ohio
IEARN website, www.iearn.org
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فراهم نمودن دسترسي به منابع و شبكهی جهاني
کمك به ترکیب کارکردهای ن ارتي و آموزشي در بین مدارس
به مشارکت گذاشتن دادهها و نرمافزارهای کاربردی
کاستن پیچیدگي در مديريت با استفاده از پشتیباني مرکرزی و از راه دور کره معمروالً
يك شرکت خدماتي اجرايش را به عهده ميگیرد.
در اينجا مطلوب است برخي از جنبههای مختلف شبكهی مدارس در سراسر دنیا ذکرر
شود .طرح شبكهی مدارس در کانادا ( )www.Schoolnet.ca/home/e/whatis.aspيك
شرکت دولتي است با جامعهی آموزشي و بخش خصوصي که کاربرد موثر فنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTرا در يادگیری ترويج ميدهد.
شبكهی مدارس کانادا ( )www.schoolnet.caمجموعهی ع یم منابع آموزشي بره
من ور کمك به کاناداييها برای استفاده از فوايد فنآوری و اينترنت بوجود آمد .اين شربكه بره
دو زبان انگلیسي و فرانسوی قابل استفاده است .گروههای کاربری اصلي اين شربكه عبارتنرد از
يادگیرندگان ،اولیا ،پرستاران کودك ،معلمان و اساتید دانشگاه .افراد باالی  16سرال مخاطبران
اصلي اين شبكه محسوب ميشند که در آن مواد آموزشي ،اطالعات و خدمات آموزشري عرضره
ميشود .استفاده از اين شبكه رايگان است.
شرکت نامبرده به دنبال اين است که به ناظران ،مربیان و دانشآموزان کمك کند تا بره نترايج
خارقالعادهای دست يابند .شبكهی مدارس آفريقا ( )agrica.netwww.Schoolnetنشرانگر
حق همهی جوانان آفريقا برای آموزش و يرادگیری مرادامالعمر ميباشرد .بنرابراين هرر کرودك
آفريقايي حق دارد با فراهم شدن امكان دسترسي همیشگي و پیوسرته او بره  ICTدر مردارس
افريقا ،به اطالعات دسترسي داشته باشد .از آن گذشته شبكه مدارس آفريقا با توسعهی مطالرب
برخط به زبانهای محلي ،اطالعاتي در باب تحصیل در آفريقا ارائه ميدهد.
شبكهی مدارس در اروپا چارچوبي است برای همكاری بین وزارتخانههای آمروزش و پررورش
کل اروپا در مورد بكارگیری فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش و همچنرین شربكهای
سرتاسررری اسررت کرره شرربكههای ملرري ،منطقررهای و محلرري کشررورهای اروپررايي را در
برميگیرررد( .)www.enu.org/enu.org2/enu/en/about-eschoolnetدر نتیجرره ايررن
طرح با مشارکت بینالمللي بیش از  26وزارتخانهی آموزش و پرورش توسعه يافت که آموزش را
برای مدارس ،معلمان و شاگردان در سرتاسر اروپا فراهم ميکرد تا بتواند کاربردهرای آموزشري
 ICTرا برای سیاستگذاران و صاحبن ران آموزش در اروپا روشن کند.
در نتیجه شبكهی مدارس با اهداف متفاوت و در شرايط متفراوت بره کرار گرفتره ميشرود .برا
اينهمه يك اصل اساسي در شكل يافتن شبكههای مدارس وجرود دارد و آن اينكره همره آنهرا
8

درصدد هستند که افراد(از جمله معلمان ،دانشآموزان ،کارشناسان آموزشي و )..و رابانهها را در
نقاط مختلف به يكديگر متصل کنند تا از اين طريق ابزار قدرتمندی ساخته شود که دسترسري
به تعداد زيادی از منابع را در سرتاسر دنیا میسر کرده و افراد را به يكديگر ارتباط دهد.
چرا شبکههای مدارس تأسیس میشوند؟
چرا شبكه مدارس بايد وجود داشته باشند؟ در پاسخ به اين سؤال ،بیش از  50درصد پاسخها به
صورت مشابهي اظهار ميکنند که شبكههای مدرسه بايرد وجرود داشرته باشرند ترا در رشرد و
1
توسعه همه جانبه آموزش سهیم باشرند .شربكهها از طريرق فرراهمآوری محیطري کاربرپسرند
زمینه همكاری ،و تبادل اطالعرات و تجرارب میران معلمران ،دانشآمروزان و تصرمیمگیرندگان
آموزشي را ايجاد ميکنند.
در کنار اين بايد به اين امر که شبكههای مدارس ميتوانند ابزار بسیار مفیدی بررای يراددهي و
يادگیری2باشند توجه داشت .در برخي موارد شبكههای مدارس عهردهدار ايجراد و بهینهسرازی
زيرساخت فني برای مدارس هستند که در جای خود برای مدارس بسیار حرائز اهمیرت اسرت.
سازماندهي پروژههای اشتراکي و ايجاد اتصال میان آنها نیز از ديگر داليرل اهمیرت شربكههای
مدارس است .يك دلیل اساسي ديگر برای ايجاد شبكه مدارس ارتقاء سیستم آموزشي 3،همگرام
با توسعة مهارتهای جديد در جامعة مبتني بر دانش4در قرن بیسرت و يكرم اسرت(يوريپیدس،
.)56 ،2004
رشد سريع  ICTموجب تغییررات مهرم اجتمراعي و اقتصرادی ميشرود .در چنرین مروقعیتي،
مدارس نیز به دنبال اين تغییرات بايد بره دنبرال تحرول و تكامرل باشرند و دانشآمروزان را برا
مهارتهايي که در اين زمینه نیاز دارند آشنا کنند .مدارس ،دانشآموزان را نه تنها بايد با ظهور
شكلهای جديد ICTآشنا کنند بلكه بايد اين فرصت را برای آنان ايجاد کنند تا مهارت مديريت
اطالعات و سواد  ICTمورد نیاز جهت حضور مؤثر در جوامع هوشمند را کسب کنند.
در ارتباط با استفاده مؤثر از مزايای ،ICTايجاد شبكه مدارس ميتواند در موارد زيرر سرودمند
باشد.
 -1شبكه مدرسه ديدگاه مشرترکي نسربت بره بهرهگیرری از  ICTدر آمروزش ارائره ميدهرد.
همچنین يك شبكه مدرسه ميتوانرد در مقیراس برزرب ،بهترر از هرر بخرش دولتري ميتوانرد
تغییرات وسیع سیستمي را تسهیل کند.
1 . user-friendly
2 . teaching and learning
3 . education system
4 . knowledge based
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 -2يك شبكه مدرسه ميتواند جذب و بكارگیری فنآوريهای جديد توسرط مردارس را تسرهیل
کند ،بدين شكل که با گردآوری بخشرهای فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات از راه دور هزينرهها
کاهش يافته و ارتباط اينترنتي برای مدارس بدون هزينه و يا با تخفیف صورت ميگیرد .چنرین
ابتكاراتي ميتواند شكاف ديجیتالي را نیز مد ن ر داشته باشد.
 -3يك شبكه مدرسه کانون توجه ملي و منطقهای برای همكاری بین مربیان آموزشي اسرت و
اين همكاری ميتواند وسیله غلبه بر موانعي باشد که هر مدرسهای با آن مواجه است ،از جملره
مشكل هزينه باالی اتصال به اينترنت .همچنین يرك شربكه مدرسره مشرارکت برین معلمران،
دانشآموزان و انجمنهايي که تحت هیچ شرايط ديگری ابزار ،زمان يرا بودجره بررای همكراری
ندارند را تسهیل ميکند.
 -4شبكه مدرسه ميتواند فرصت به اشتراكگذاری اطالعات ،بهترين تجارب و منابع تدريس را
در بین معلمان فراهم کند .عالوه بر آن تأسیس شبكه مدرسه راهي است برای ترويج تولیرد آن
دسته از منابع آموزشي که با شرايط محلي مناسبت بیشتری دارند.
 -5شبكه مدرسه از آموزش الكترونیكي در محیطهای برخط و يادگیریهرای رقرابتي حمايرت
ميکند و به آماده کردن فراگیران برای کسب مهارتها و تواناييهای مورد نیراز جوامرع علمري
کمك ميکند.
1
 -6شبكههای مدارس به بهرهگیری و تررويج روشرهای آموزشري نرو شرامل يرادگیری ترکیبري
(ترکیبي از فعالیتهای کالسي مرسوم به همراه آموزش الكترونیكي) و روشهای فراگیرر محرور
تمايل دارند.
شبکههای مدارس مشتمل بر چه چیزهایی هستند؟
به عقیدهی توماس و ويلیامز( )1999اينترنت برای مدارس سه کاربرد عمده دارد که عبارتند از
تبادل اطالعات ،کسب و به اشتراك گذاشتن منابع و انتشار مطالب آموزشي.
وزارت آموزش و مهارتهای انگلستان ( )DFES,2004با توجه به تجارب اخیر بدست آمده از
مدارس عضو شبكههای آموزشي ،عنوان کردهاند که مدارسي که با يادگیر همكاری ميکنند ،به
روشني ،پیشرفت حرفهای آموزگار و يادگیری کودکان را تا مقادير چشمگیری باال ميبرند تا در
نتیجهی آن استانداردها را باال ببرند.
مدارس عضو ،شبكهها را دارای ويژگيهای زير ميدانند:
تبحر معلمان و فرصتهای يادگیری موجود را برای شاگردان توسعه ميبخشد.
راهبردی مستقیم برای به اشتراك گذاشتن عملكرد معلمان خبره فراهم ميکند.
-

blended learning
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تنوع ،انعطافپذيری و گسترهای از فرصتها ارائه ميکند که هیچ مدرسهای به تنهرايي
قادر به ارائهی آن نیست.
خالقیت ،مخاطرهپذيری نوآوری را برای بهبود يادگیری و تدريس پرورش ميدهد.
دستاوردهای شاگردان را بهبود ميبخشد.
به تدريس پیشرفته منجر ميشود.
برخي از اجزايي که معموالً در يك شبكه پیشرفته به شكل برخط وجود دارند عبارتند از :محتوا
و عناوين مواد درسي ،پست الكترونیكي و گردهمرايي ،دسترسري بره منرابع شربكهی جهراني،
سمینارها ،کنفرانسهای دانشآموزی ،بالبهای اينترنتي ،آموزشهرای تخصصري ،فعالیتهرای
دانشآموزی و مطالب برخط .تحقیقات به عمل آمده در رابطه با فعالیتهای شبكهای مدرسره-
محور در شبكهی مدارس اروپرا نشران داده اسرت کره در برین ايرن ابزارهرا ،ارتبراط و مرذاکره
اسررت( ،)%70فعالیتهررای غیرهمزمرران از راه تررابلوی اعالنررات( ،)%67پسررت الكترونیكرري(،)%66
انجمنهای تبادل ن ر( ،)%64و گپ اينترنتي( )%45دارای بیشترين کاربرد هستند .در کنار ايرن
ابزارهای ديگری چون ارسال اطالعات به اينترنت( ،)%66به اشتراك گذاشتن اطالعرات( )62%و
فهرست پیوندها ( )%61نیز پرکاربرد هستند .بسیاری از افررادی کره جرزء ايرن برنامره هسرتند
عنرروان کردهانررد در صررورتي کرره زمرران بیشررتری در اختیررار داشررتند مايررل بودنررد کرره نتررايج
فعالیتهايشان را منتشر کنند و زمان بیشتری صرف فعالیتهای مشارکتي کنند.
بیش از نیم میلیون کودك در  34کشور در طرحهای آموزشي برخط شبكهی مدارس جهراني
شرکت کردهاند .اين شاگردان منبعي ايجاد کردهاند مشتمل بر 5500صفحهی شبكهی منحصر
به فرد از زندگي ،خانواده ،جامعه و محیط اطرافشان .تسهیالت تردارك ديرده شرده عبارتنرد از
حمايت از معلمان شامل راهنمای پرروژه ،راهنمرای برنامرهی درسري ،طررح درس و صرفحاتي
مربوط به شاگردان تا برا آنهرا دسرت بكرار شروند .بره شراگردان الگوهرايي داده ميشرود کره
تحقیقشان را هدايت کرده و بارآوری و خالقیتشان را به حداکثر برسانند .سپس صفحاتشران را
برای معلمان و واسطهها ارسال ميکنند که بصورت برخط بررسي شده و نتايج برر روی سرايت
قرار ميگیرد .سايت اين اجازه را به شاگردان ميدهد کره آثارشران را برازبیني و اصرالح کننرد.
عالوه بر آن قادر خواهند بود با استفاده از آیچت1و ويدئوکنفرانس2با همسراالن خرود در ديگرر
کشورها صحبت کنند(.)www.intuitivemedia.com
بنابراين شبكهی مدارس توانايي آن را دارد که يك فضای يادگیری شخصي برخط ارائه کند که
دانشآموزان در آن همهی موارد مربوط به يادگیری و دستاوردهايشان را ذخیره کنند .مرواردی
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ن یر منابع ،فعالیتها ،تكالیف ،تحقیق و ابزار آمادهسازی ،برنامهريزی و همكاری ،بدلیل بررخط
بودن ،فضای يادگیری ،هم از خانه و هم از مدرسه قابل دسترس ميباشد.
چه کسانی درگیر شبکهی مدراس هستند؟
شبكههای مدارس شامل گسترهای از گروههای کاربری هسرتند کره برا بره کراربردن فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTفعالیتهای يادگیری را اجرا ميکنند و يا آنها را تقويرت ميکننرد.
بنا به شبكه معلم( )20051گروههای ذيل از شبكهی مدارس سود ميبرند:
 -1فراگیران :شبكهی مدارس قادر است يادگیری را بنا با نیازها و ويژگيهای فردی تن یم کند.
فنآوری جديد تجربهی يادگیری جذاب ،مفرح و تعامليتری را همراه با امكران انتخراب مكران،
زمان و مجرايي که به بهترين نحو نیازها و اولويتهای فردی را برآورده کند میسر ساخته است.
اين فناوری نوين از آنجا که قادر است يادگیری را بر مبنای تجارب گذشرته شراگرد(چه داخرل
مدرسه و چه خارج از آن) طرحريزی کند باعث ميشود که انگیزه شاگردان افزايش يابد.
 -2اولیا قادر خواهند بود از راه دسترسي بهینه به اطالعات و راهنمايي و کاربرد ايمن اينترنرت
در امر آموزش فرزندانشان شرکتکنندگان آگاهتر و فعالتری باشند .آنها ميتوانند با عضو شدن
در جامعره مدرسره از طريرق شرربكه ميتواننرد ارتبراط آسرانتری بررا کرادر آموزشري مدرسرره،
فرزندانشان و ديگر اولیاء داشته باشند و از آن سود ببرند.
 -3معلمان و کادر پشتیباني :با دسترسي به گسترهای از پیشرنهادات ،راهنماييهرا ،حمايتهرا و
منابعي که به آمادهسازی و انتقال دروس کمك ميکنند ،از پیشرفت حرفهای بهتری برخروردار
خواهند بود .در کنار اين معلمان ميتوانند اطالعات بیشتری از دانشآموزان خود کسب کرده و
هدفهای يادگیری را برای يكايك آنها به شكل بهتری تعیین و پيگیری کنند.
 -4مدير و رئیس مدرسه :مدير مدرسه قادر است از جريان اطالعات به شكل کارآمردتری سرود
ببرد تا تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کند و عالوه بر آن مهارتهای تخصصي و حرفهای خود را در
میان ديگر مدارس و نهادهای آموزشي محلي و ملي بهبود بخشرند و برا اولیرا ارتبراط پويراتری
داشته باشند.
 -5مدارس قادر خواهند بود برای فعالیتهای تحقیقاتي خود به تاسیس يرك انجمرن مبرادرت
کنند.
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فصل 2
مطالعات مربوط به
شبکههای مدارس

چه مطالعاتی در زمینه شبکهی مدارس انجام شده است؟
شبكههای متصل کنندهی مدارس سالهای زيادی است که تاسیس شدهاند .بره عنروان مثرال
ن ررام آموزشرري لترروني از سررال  1985در ايررن زمینرره برره شرركل زيربنررايي برنامررهريزی کرررده
است(کانگرو و کانگرو )2004،شبكههای پیچیدهتری در سراسر اروپا در حال راهاندازی و توسعه
هستند .برای نمونه هنگامي کره شربكه مدرسرهی هلنري1در سرال  1999تاسریس شرد در برر
گیرندهی  800مدرسره از  3767مدرسره برود کره همگري آنهرا دارای تجهیرزات رايانرهای و
زيرساخت شبكهای بودند .در پايان سال  ،2001اين تعداد با رشدی ناگهاني بره  2116مدرسره
رسید(ريتیلز .)20012،با اين همه و حتي پرس از گذشرت چنردين سرال از سیاسرتگذاریهای
ملي و سرمايهگذاری در زمینه فنآوری اطالعات و ارتباطات ،هنوز هم اين فرنآوری در فراينرد
تعلیم و تربیت مدارس فعالیتي تحمیلي و نه الحاقي به شمار ميرود .اغلب مردم نقش و وظیفه
رايانه را سازمان دادن به تغییرات ميپندارند؛ تغییرات در شیوهی تدريس ،تغییرات رويكردهای
يادگیری و تغییرات دسترسي به اطالعات .با اين حال هنوز هم معلمان و مدارس تنها در موارد
معدودی توانايي آن را دارند که با اين نوآوری رقابت کنند .تیرل( )20033ايرن سروال را مطررح
ميکند که چرا برخي از مدارس به شكلي گسترده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدريس و
يادگیری آن بخشهايي از برنامهی درسي استفاده ميکنند که ديگر مردارس در ايرن بخشهرا
نتايجي ضعیف بدست آوردهاند.
همزمان با فراگیرتر شدن جامعهی مبتني بر دانش ،تعلریم و تربیرت نیازمنرد دانرش حرفرهای
مناسبتر در زمینهی مديريت مدارس ،تدريس و يادگیری اثربخش ميباشرد(هارگريوز.)19994،
مك کورمیك )2004(5معتقد است اگرچره ممكرن اسرت فنراوری هنروز بره آن حرد از کمرال
نرسیده باشد تا برای استفاده در مدارس قابل اعتماد بوده و به سادگي به کار گرفتره شرود ،امرا
مربیان فني بايرد آمراده باشرند از پتانسریل آن بررای يرادگیری بهرهبرند.هاکسرما-اوسرتیژن6و
پوپر()20037خالصهای از بكارگیری  ICTدر آموزش متوسطه در هلند را ارائه دادنرد و ن راتري
در مورد نقشهايي که بايد معلمان هلندی در جامعه شبكهای ايفا کنند و اهمیت تربیت معلرم و
حرفهای سازی آنان ذکر کردند ولي از سوی ديگر واتسون( )20018بر اين عقیده است که هریچ
نقش روشني در تعلیم و تربیت ظهور نكرده است.
1
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رشد سريع  ICTو پیشرفت آن کاربرد رايانه را در آموزش افزايش داده است .تحقیقات نشران
داده است که کاربرد فناوری تحت شرايط مناسب ،يادگیری را بهبرود ميبخشرد .برا ايرن حرال
مربیان بسیاری معتقدند که تعلیم و تربیت جديد که فناوری را نیز در بر مي گیرد الزم است تا
دانش آموزان را برای فعالیت در فضای شبكه اماده کنند .مطالعه پیسا( )DECD،20001نشران
ميدهد که در عین حالي که دانشآموزان مدارس متوسطه معموالً از رايانه برای کسب اطالعات
از اينترنت و برقراری ارتباط با ديگران استفاده ميکنند ،فعالیت اصلي آنها در مدرسه استفاده از
نرمافزار واژهپرداز ميباشد .تعداد دانشآموزاني که برای بازی از رايانه استفاده ميکردند تقريباً با
آنهايي که از نرمافزار واژهپرداز استفاده ميکردند برابر بود .و کمتر از يك سوم آنها رايانه را برای
کمك به يادگیری مطالب کالسي به کار بردند .برای بررسي نقرش و کمرك  ICTبره تعلریم و
تربیت و بررسي نقش و اهمیت مهارتهای  ICTدر اقتصاد نوين به تحقیقات بیشتری نیاز است.
علیرغم فعالیتهای تحقیقاتي بسیار پیرامون کاربرد و فوايد  ،ICTتحقیقات بسریار انردکي در
مورد نتايج فعالیتهای شبكهی مدارس انجام گرفته است .با وجود اين که در زمینه راهاندازی و
اجرای شبكهی مدارس فعالیتهای عمدهای در بیشتر کشورها انجرام گرفتره اسرت ،تحقیقرات
معدودی در زمینهی شیوهی عملكرد و فعالیتهای شبكهها انتشار يافتره اسرت .تحقیرق انجرام
شده بدست لیسك و يوني( ،)20012در اين زمینه ،يك مورد استثنايي بره شرمار مريرود .آنهرا
نتايج تحقیقي را منتشر کردند که از طريق طرح «مدرسه يرادگیری» بره انجرام رسریده برود و
جزيي از طرح چند رسانهای شبكهی مدارس اروپا ( )EUNبود.
بنا به گفته آنها مفاهیم زيربنايي تحقیق فوق از تجارب طرحهای اروپايي گذشته بسیار کمرك
گرفته است .از جملهی اين طرحها ميتوان به موارد زير اشاره کررد :شربكهی موضروعي بررای
آموزش معلمان در اروپا ( ،)TNTEE3طرح  T3و طرحهای سقراط و همچنین طررح پیشررفت
4
حرفهای معلمان و وب سرايتهايي در انگلسرتان و اسرترالیا (بره عنروان مثرال شربكهی معلرم
انگلستان ،میراندانت 5،طرح تلفیق مجلس بريتانیا) .برخي از مردارس شررکت کننرده ،برا ترأمین
بودجهی از سوی اتحاديه اروپا در طرح «وب برای مدارس» عضو شدند( . )1996-1998برخري
مدارس نیز با تأمین بودجهی اتحاديهی اروپا در طرحهای «کومینوس »6شررکت کردنرد کره برا
استفاده از ابزارهای الكترونیكي از ارتباطات مدرسهای بینالمللي پشتیباني ميکردند و همچنین
در طرحهای ابتكاری در کشورهای خود نیز شررکت ميجسرتند .ترديردی نیسرت کره مفهروم
1
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"اجتماع برخط "1نیازمند تفاسیر بسیاری ميباشد .اما يكي از مفاهیم روشن آن تعامل و کمكري
است که شبكهها ميتوانند در اختیار معلمان يا اجتماعي از کاربران قرار دهند تا بدين وسیله و
در يك فضای مجازی با يكديگر ارتباط داشته باشند.
لیسك و يوني( )2001،1999تحلیلي نیز در زمینهی شبكهی مدارس اروپا به عنوان "اجتماعي
برخط" ارائه کردهاند .آنها عنوان کردند که در اين اجتماع ارزش "اروپايي برودن" همراسرتا برا
تغییرات در نگرش شاگردان ،تقويت برنامهی درسي و پیشرفت حرفهای معلمان افرزايش يافتره
است .شبكهی مدارس اروپا منابع و فرصتهايي را فراهم کردند تا اين احساس مشترك را رواج
دهند که اروپايي بودن به چه معناست .معلمان چهار محدودهی اصلي را کره شربكهی مردارس
اروپا آنها را افزايش داده به قرار زير عنوان کردهاند:
فرصت پیدا کردن شريكهای کاری
اشاعهی ن رات برای طرحهای آموزشي
فرصتهای اعالن ن رات يك مدرسه برای طرحهای خود و درخواست همكاری
آماده کردن منابع برای درسهای مربوط به طرحهای موجود
بنابراين شبكهی مدارس اروپا محیطي فراهم کرده است که ادامهی برخي طرحها و همچنرین
ارائهی نمونههايي که ديگر مردارس خواهران الگروبرداری از آنهرا هسرتند را تضرمین ميکنرد.
بسیاری از فعالیتها يا تكالیف اصیل2اين شبكه به موقعیتهای واقعي زندگي نزديك بوده و يرا
فعالیتهای چنداليهی بین موضوعي3بودند که تفكر سطح باال را در بر ميگرفت .نقش اينگونره
فعالیتها عبرارت برود از آمراده کرردن محیطهرای يرادگیری برانگیزاننرد(ادی4و شراير19945؛
ويلیامز .)19996در نتیجه شبكهی مردارس اروپرا بررای آن دسرته از معلمراني کره در طبقرهی
مبتكران و پیشروان در تطبیق با فناوریهای جديرد جرای داشرتند فضرای مناسربي را فرراهم
ميکرد .اين دسته از معلمان راههای متنوع استفاده از اينترنرت را معرفري کردنرد ترا امكانرات
بیشتری برای شاگردانشان و فرصتهای پیشرفت حرفهای را برای خود فراهم کنند .البته اکثرر
معلمان در اين دوره با پیشرفتهای جديد و مهیج مورد بحث آشنا نبودند .به گفترهی واتسرون
در برههای از زمان %86 ،معلمان اروپا در حرفهی آموزشي خود بهروز نبودند .بنابر تحقیقات به
عمل آمده ،تعداد کمي از معلمان با وبسايت شبكهی مدارس اروپا که ارزش بالقوهای در مبادله
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و ترويج تجارب آموزشي جديد دارد و در غالب کشورهای اروپرا برهکار مريرود ،آشرنايي کامرل
داشتند.
بیشتر تحقیقات به عمل آمده ،به کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو مسائل
مربوط به آن پرداختهاند .ن ام آموزشي مدارس تنها در صورتي قادر خواهد بود نیازهای تمرامي
فراگیران را برآورده سازد که با يكديگر همكاری کنند ،منابعشان را در اختیار يكديگر قرار دهند
و برای هر فراگیرر طراحري مناسربي ارائره دهند(لیردبتر . )20041خردمات شبكهسرازی شرده
گرداگرد افراد و گرههای فعال ساخته ميشود حال آنكه شبكههای مردارس در توسرعه تجرارب
جديررد نیررز کرره مخصررو يررك بافررت و يررا گروهرري از مرردارس خررا اسررت ،نقررش بسررزايي
دارنررد(هانون )20042،و برره بررروز پیشرررفتهايي در يررادگیری و پیشرررفت تحصرریلي شرراگردان
ميانجامد.
گزارش ايمپكت(32هريسون )20024کاربرد فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTرا
در برنامهی مدارس در انگلستان بررسي کرد .هدف بهبود استانداردها و میدان دادن به راههرای
نوين تدريس و يادگیری بود .تحقیق مذکور نشان داد که  ICTبهطور کلي پرطرفدار بود .چنین
نتیجهای دور از انت ار نبود .مسئلهی پیشبیني نشده آن بود که اکثر شاگردان به کار برا رايانره
آشنا بودند و ترسي از مطالبات برنامههای مورد استفاده نداشتند .به ن ر آن ها ICT ،قادر است
تاثیری مثبت بر يادگیری به جا بگذارد ،گرچه میزان آن از شخصي به شخص ديگر و متناسرب
با سن فراگیران متغیر است .بنابراين تحقق شبكهها به برآورده شدن نیازهای فردی فراگیران در
مدارس ميانجامد .عالوه بر اين شبكهها ما را قادر خواهند ساخت کره زمینرههای مشرارکت را
فراهم آوريم و اشكال نوين مديريت فرايندهای آموزش و پرورش را تجربه و بررسي کنیم.
شبكهها ساز و کاری ارائه ميکنند که با آن از هم ساالن خود ياد ميگیرريم و فضرايي
در اختیارمان ميگذارند تا فعالیتهای موثر و مبتكرانه را گسترش دهیم(فالن )2004 5،شبكهها
امكان دسترسي به ايدههای مفید را فراهم ميکنند و به گروههای حرفهای امكان ميدهند تا در
قبال کودکان عهدهدار مسئولیتهای جمعي شوند.
فنآوریهرای شبكهسرازی شرده روابرط را تغییرر ميدهنرد و تعراريف جديردی برررای
نقشهای فراگیران و معلمان ارائه ميکنند .ضمن اينكه ،ميتوان فنآوریهايي ن یر شربكههای
داخلي( )Intranetرا به صورت بالقوه بره عنروان سراز و کارهرايي بره کراربرد ترا از طريرق آن
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يادگیری مستقل را از برین ببرريم و منرابع مشرترك موجرود را افرزايش دهیم(مرك فرارالن1و
همكاران .)2000 ،عالوه برآن افزايش نقش اولیا ،منابع موجود و متغیرهايي که بر نترايج تراثیر
مثبت دارند از ديگر توانهای بالقوه شبكه است.
از شواهد اينگونه بر ميآيد که شبكهها توانايي آن را دارند که فرصتهای بیشتری برای
ايفای نقش بیشتر خانه در فرايندهای تعلیم و تربیت در اختیار جامعه بگذارند .شبكهها براساس
ماهیت خود بايد باز ،روان و برای همگان سهلالوصول باشند .بسریاری از اجتماعرات يرادگیری
شبكهسازی شده ،افرادی را که از جنبههای الزم به يكرديگر شرباهت دارنرد از جملره مردارس،
کالسهای درس و معلمان را پیرامون هدفي مرکزی و مشترك و در راستای بهبود يرادگیری و
تدريس به هم متصل ميکنند.
با توجه به تحقیقات به عمل آمده ،اکثريت اولیا نیز پذيرای اين فعالیتها خواهند شرد.
زويك )1992(2اذعان نمود که اولیا اگر بدانند سیستمي وجود دارد که نه تنها آنها را دعوت بره
همكاری ميکند بلكه پیگیر آن نیز ميباشد ،عمیقاً تمايل دارنرد فعاالنرهتر در تعلریم و تربیرت
فرزندانشان سهیم باشند.
بنابر ای -اينووی( )20003اگرچه بسیاری از فوايد به سادگي قابل ارزيابي نیست ،اما جنبرههايي
ن یر افزايش در مشارکت اولیا ،عرزت نفرس و انگیرزهی براالتر دانشآمروزان بره سرادگي قابرل
تشخیص است .در عین حالي که برخي شواهد حاکي از وجرود نسربت مسرتقیم میران سرطوح
منابع  ICTدر مدرسه و پیشرفتهای تحصیلي و دستاوردهای بیشتر مدرسه ميباشد (بكترا،B4
 ،)2001شواهد قطعيتر داللت بر اين مسئله دارند که  ICTبه بهبود جبنههای عراطفي ن یرر
انگیزه ،عزت نفس ،شیوهی نگرش و اعتمراد بره نفرس نیرز ميانجامرد(ممتاز . )2000 5،چنرین
جنبههايي پیشنیاز پیشرفت در ديگر حوزههای آموزش ميباشرد .از آن گذشرته مريدانیم کره
سهیم شدن اولیا تاثیر مثبتي بر دستاوردها دارد و همانطور که در براال ذکرر شرد ظرفیتهرا و
کارکردهای  ICTميتواند به اهمیت خانه و مدرسه بیافزايد تا امكان گسترش روابط و تشريك
مساعي را بین خانه و مدرسه افزايش دهد .در مواردی چند فرصتي برای کودکان پیش ميآيرد
که در حوزههای موضوعي و مهارتي خاصي قدم بگذارند و اولیرا نیرز ميتواننرد دانرش خرود را
درباره مدرسهی فرزندانشان ،اهداف آموزشي و موضروعات برنامره درسري براال ببررد .فورگرا 6و
رامسي( )19947نیز عنوان کردهاند که شرواهد بره روشرني نشران ميدهنرد کره اولیرا نیازمنرد
1
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اطالعتي مرن م و دقیرق در رابطره برا عملكررد فرزندانشران در مدرسره هسرتند .سیسرتمهای
شبكهسازی شده ،ساز و کاری برای انتقال مناسب چنین اطالعاتي ارائه ميدهند.
به گفتهی پلگروم( )20011معلمان و مديران مدارس مربوطه بايد بررسي کنند کره آيرا
از منابع موجود استفادهی بهینه ميکنند يا نه .در بسیاری از موارد دلیل خرودداری معلمران از
استفاده از  ، ICTسازمان دادن منابع است نه کمبود آن .بسیاری از کساني که در ن ر سرنجي
بسا )2000(2شرکت کردند عنوان کردند که تجهیزات مدرسه در سرايتهای  ICTنگهرداری و
استفاده ميشوند و هنگامي که در يك زمان تعرداد زيرادی از اعضرای کرادر آموزشري خواهران
استفاده از آن فضاها باشند ،مشركالتي بوجرود ميآيرد .بنرا برر فبرری3و هیگرز( ،)19974تعرداد
رايانهها به تنهايي تضمینکنندهی دسترسي قابل قبول نیست و مسئلهی مهم ،قراردادن میزان
و گونهی مناسب فنآوری در جايي است که معلمان و دانشآمروزان بتواننرد از آنهرا بره خروبي
استفاده کنند .افستد( )20025بر اين مسئله صحه ميگذارد که سايتهای رايانه عامل مهمي در
توانايي  ICTشاگردان است اما در عین حرال توصریه ميکنرد کره برنامرهريزی مردارس بررای
ساماندهي منابع براساس احتیاجات هر بخش ،بهکارگیری بهینه از سايتها و کارگاههای رايانه
و تعداد دستگاههای موجود نیز حائز اهمیت ميباشد.
به نقل از وزارت آموزش و پرورش و مهارتهای انگلستان ( )2004،DFESبرا در ن رر
گرفتن تجارب اخیر مدارسي که در انگلستان به عضويت شبكهها درآمدهاند ،روشن است که اگر
مدارس با يكديگر همكاری کنند افزايش چشمگیری در پیشرفت حرفهای معلمران و يرادگیری
کودکان به من ور باال بردن استانداردها رخ ميدهد .مدارس عضو ،شبكهها را دارای ويژگيهای
زير ميدانند:
تبحر معلمان و فرصتهای يادگیری موجود را برای شاگردان توسعه ميبخشد
راهبردی مستقیم برای مطرح کردن و اشاعه عملكرد معلمان خبره فراهم ميکند.
گسترهای از فرصتهای متنوع و منعطف را ارائه ميکند که هیچ مدرسهای به تنهرايي
قادر به ارائهی آن نیست.
خالقیت ،خطرپذيری و نوآوری را برای يادگیری و تدريس پرورش ميدهد.
دستاوردهای تحصیلي شاگردان را بهبود ميبخشد.
به تدريس پیشرفته منجر ميشود.
-
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پژوهشهای متعدد بر اين نكته داللت ميکنند که اگر معلمران خواهران بكرارگیری اثرربخش از
 ICTدر تدريسشان باشند ،گذراندن دورههای کارآمرد کرارآموزی مروثر بسریار حیراتي اسرت.
کركوود1و همكارانش ( )2000در انگلستان مشاهداتي پیرامون علل احتمرالي بيرغبرت برودن
برخي معلمان برای شرکت در دورههای کارآموزی انجام دادند و اذعان کردند که معلمراني کره
«فن هراس »2بودند به شرکت در يرك دورهی کرارآموزی کره نیازمنرد مجموعره گسرتردهای از
تواناييها بود تمايلي نداشتند .به عقیدهی اين محققین تعدادی از اين تواناييهرا دارای اهمیرت
زيادی نبودند و همین مساله باعث ميشد که معلمان نتوانند واقعاً به کدامیك از اين تواناييهرا
نیازمندند و کدامیك از آنها برای آنها ضرورت بیشتری دارد .در همان گرزارش آمرده اسرت کره
فراهم کردن تجهیزاتي که بايد بالفاصله در پي کارآموزی بیايند بسیار کند صورت گرفرت و در
نتیجه معلمان برای به کاربردن مهارتهای تازه کسب شده ،با محدوديت مواجره بودنرد .منترر
ناك -ويگانز3و همكارانش نیز اين مطلب را تايید کردند( .)1999آنها يي بردند که اگرر معلمران
به تجهیزات خاصي که در مورد آموزش ديدهانرد ،پرس از اتمرام کرارآموزی دسترسري نداشرته
باشند ،دچار سرخوردگي ميشوند.
کارآموزی آموزشري در چگرونگي اسرتفادهی مروثر از  ICTبررای مرديريت يرادگیری
شاگردان از اهمیت بااليي برخوردار است .به ن ر وايلد( )19964هر فرد بايد رايانره را برا زنردگي
حرفهای خود بیامیزد و آن را وادار کند پاسخگوی نیازهای کاربرش باشد و نه عكس اين قضیه.
به عبارت ديگر مجهز کردن معلمان ،با مهارتهای فرنآوری اطالعرات( )ITلزومراً برر احتمرال
اسررتفاده معلمرران از آن برررای بهبررود کیفیررت ترردريس ترراثیری نخواهررد داشررت .سمپسررون و
همكارانش( )1999نیز در تحقیقي راجع بره موسسرات تربیرت معلرم در اسركاتلند بره کمبرود
آموزش در کارآموزی  ICTپي بردند .بنا به ن ر اسرتوينیك5و ارتمرر( )20016اولرین مرحلرهی
کارآموزی بايد به کاربریهای مقدماتي فنآوری و استفاده از نرمافزارها محدود باشد و تنها پس
از آنكه معلمان مهارتهرای مقردماتي را کسرب کردنرد ،ميتواننرد بره مرحلرهی بعردی يعنري
کارآموزی آموزشي صرعود کننرد .پرسرتون7و همكرارانش ( )2000عنروان کردنرد کره معلمران
احساس ميکردند که به میزان کافي به ويژه در زمینهی توانايي حرل مشركالت فنري آمروزش
نديدند .بنابراين کمبود در توانايي معلمان همگام با کمبود کارآموزی کیفي ،مانعي است بر سرر
راه استفادهی موثر معلمان از فنآوری اطالعات و ارتباطات(. )ICT
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بكتا ( )2001راههايي که يك شبكهی آموزشي(برای نمونه از طريق دسترسي بدون واسطه بره
منابع آموزشي) ميتواند رابطهی بین خانه و مدرسه را تحت تراثیر قررار دهرد را مرورد بحرث و
بررسي قرار داد .به عقیدهی آنان ،روابط بین خانه و مدرسه ميتواند در فرهنگهای اولیراء نیرز
تغییراترري را بوجررود آورد و مهارتهررا و تواناييهررای خررا را در آنهررا موجررب شررود(مول1و
همكاران)1992،
شبكهسازی بین مراکز و موسسات مختلف ميتواند در گسرترش ابتكارهرا و خالقیتهرا
نقش مهمي داشته باشد .در حال حاضر خالقیتها و ابتكار عملها به شكل منفرد و جداگانه وجود
دارند و شبكهها ميتوانند با ساز و کارهای خود تبادل تجارب موجود را تسرهیل کننرد ،اگرچره
تاثیر حقیقي شبكهها و خدمات برخط در موسسات و مراکزی که به شكل محدود فناوری ICT
را پذيرفتهاند چندان مهم نخواهد بود .رویهم رفته ،از شواهد اينگونه بر ميآيرد کره مرا دارای
يك سیستم فنآوری اطالعات و ارتباطرات ( )ICTهسرتیم کره هنروز قرادر بره پیشربرد يرك
جامعهی يادگیری کامالً شبكهسازی شده برای فراگیران نیست.
دربارهی امكان و توان بالقوهی شبكههای رايانهای در جهت مديريت فرآيندهای آموزش
و پرورش و اصالح ن ام آموزشي به پژوهشهای بیشتری نیاز است .در حال حاضر فنآوری برای
اجرا در محیط مدرسه هم در دسترس و هم عملي است .کارلتیز و زينگا( )19972عقیرده دارنرد
که مدارس با استفادهی موثر از فنآوری ميتوانند محیطهای يادگیری جديدی بوجرود آورده و
برای دانشآموزان فرصتهای آموزشي مناسب با يك جامعهی رو به رشرد فرراهم آورنرد .البتره
روشن است که اکثر موسسات هنوز در مرحلهای ابتدايي کاربرد فنآوریهای شبكهسازی شرده
برای تسهیل يادگیری ،به گونهای فراتر از موسسه خود به سرر ميبرنرد .رونرد يرادگیری را نیرز
ميتوان از طريق شبكهها پربار کرد و توسعه داد؛ زيرا شبكهها اشكال نروين همكراری و تبرادل
ن ر را بین فراگیران ممكن ميسازند؛ بدين معنري کره اکنرون فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات
( )ICTنه تنها نقشي جانبي و تحمیلري نردارد بلكره نقرش محروری و حیراتي در فرآينردهای
آموزش ،يادگیری و تدريس به عهده دارند.
شواهد حاکي از تاثیر مثبت فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر پیشرفت فراگیران
است و ديگر پیامدهای مثبت آن نیز روز به روز در حال افزايش است ،با اين حال بايد شرناخت
و درك خود از راههای اثرربخش آمروزش بره کمرك فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTو
چگونگي حمايت از آنها را افزايش دهیم.
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عواملي که متضمن تاثیر مثبت بر يادگیری هستند عبارتند از تسرلط برر موضروعات سرنتي از
طريق فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTبرهکارگیری ايرن فنراوری در برنامرهی درسري و
کیفیت مديريت و تدريس.
اگر قرار است شبكهی مدارس در راستای سیستمهای فنآوری اطالعات و ارتباطات در
سطح ملي تاسیس شود ميتوان از آنها در فرايندهای آموزشري نیرز اسرتفاده کررد .پرس بررای
تسهیل در بوجود آمدن يك «معماری» مناسب از فنآوری اطالعات و ارتباطات در سطح ملري
که هم فراهم کنندهی فرصتهای يادگیری مناسرب در داخرل سیسرتم باشرد و هرم مرديريت
دادهها را امكانپذير کند بايد شبكهها را در محور اين تغییر و تحوالت قرار دهیم.
در اين صورت ،برخي مسائل اصلي که نیازمند تحقیق و مطالعه هستند عبارت خواهند
بود از:
تاثیر دسترسي فراگیر به فنآوری اطالعات و ارتباطات ()ICT؛
مجراهايي که ميتوان از طريرق آنهرا کراربرد مرداوم و منسرجم فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTشبكه سازی شده را تضمین کرد؛
راههايي که فنآوری اطالعات و ارتباطرات ( )ICTاز طريرق آنهرا بتوانرد برهطور مروثر
پیشرفت کند و در نتیجه بتواند گسترهای از فرايندهای آموزشي را بهطور کامل حمايرت کنرد؛
بهطوری که کاربردهای فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTدر داخرل موسسرات پیوسرته و
يكدست شود؛
نقررش معلمرران متخصررص و باتجربرره؛ آزاد کررردن پتانسرریل فررنآوری اطالعررات و
ارتباطات(.)ICT
اکثر اجتماعات يادگیری برای اجرای طرحهای مشارکتي مورد استفاده قرار ميگیرنرد.
شبكهی مدارس معموالً بهگونرهای طراحري ميشروند کره محریط مناسربي را بررای مشرارکت
شاگردان فراهم آورند .اين محیط شاگردان را قادر ميسازند از فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات
( )ICTبه عنوان ابزاری برای همكاری ،يادگیری مستقل ،سراخت يرادگیری شخصري و تبرادل
اطالعات و آرا به نحوی استفاده کنند که يادگیری شخصي آنها نیز پشتیباني و تقويت شود ،وب
سايت  elearning Europaتواناييهای ذيل را که متوجه روند يادگیری است بر ميشمارد:
شاگردان ميتوانند با هم همكاری موثر داشته باشند تا بوسیلهی فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTتكلیف پژوهي روشني انجام دهند.
شاگردان با کمك فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTميتوانند اطالعات را به صورت
چندرسانهای ارائه دهند.
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شاگردان در يك محیط يادگیری که مجهز به فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ()ICT
است توانايي يادگیری مستقل را دارا خواهند بود.
شاگردان با کمرك فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( ،)ICTاطالعرات را جمرع آوری،
پردازش و ذخیره ميکنند.
شاگردان ميتوانند با کمك منابع ارتباطات الكترونیك به دلخرواه خرود پیرام ارسرال و
دريافت کنند.
شاگردان با کمك فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبهطور مستقل تمرين ميکنند.
شاگردان با کمك فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTبرهطور مسرتقل در تكلیفري
مشارکت ميکنند.
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فصل 3
بررسی نمونههايی
از شبکههای مدارس

الف :مطالعات موردی در برخی کشورهای اروپایی:
شبکه مدارس )www.school.za ( SA
شبكه فوق در اواخر سال  1997به عنوان يك سازمان آموزشي غیرانتفاعي تاسیس شد .هردفت
ساخت اجتماعات يادگیری متشكل از مربیان و يادگیرندگاني بود کره بررای تقويرت آمروزش و
پرورش در افريقای جنوبي از فنآوری اطالعات و ارتباطات استفاده ميکردنرد .پرا گررفتن ايرن
سازمان به دست شبكههای مدارس استاني صورت گرفت؛ شرکتهای مشارکتي غیرانتفاعي که
برای ياری رساندن به يكديگر در فراهم کردن و بهکار بردن اينترنت و رايانره برا هرم همكراری
ميکردند.
شبكه مذکور با کمك مرکز فنآوری آموزشري و آمروزش از راه دور(1وزارت آمروزش و
پرورش) تشكیل شد .اين شبكه به عنوان يك سرازمان غیردولتري ( )NGOفعالیرت ميکررد و
سرمايهی اصلي خود را از بخش اهدا کنندهی بینالملل تأمین ميکرد .کار اين شبكه با سرمايه
يك شرکت از افريقای جنوبي ،گسترش قابل توجهي يافت .شبكه مدارس  SAناظر بر طرحهای
متعددی است که در برگیرندهی همه جنبههای استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات()ICT
است و عمدتاً در مدارس محروم افريقای جنروبي اجررا ميشرود .شربكه مردارس  SAدر حرال
حاضر با مشارکت بخش دولتي ،اهدا کننردگان ،شررکت افريقرای جنروبي و جامعره مردني بره
دگرگوني ن ام آموزشي در افريقای جنوبي کمك ميکند.
شبکه جهانی مدارس )(www.schoolnetglobal.com
نیم میلیون کودك در سرتاسر جهان زندگي ،خانواده و جوامعه خود را در ايرن شربكه مردارس
شرح دادهاند .اين وب سايت بزرگترين وب سايت تعاوني کودکان در جهان برود کره بره تررويج
تفاهم بینفرهنگي و زبانآموزی ميپرداخت .طررح شربكه جهراني مردارس در سرال  1998در
انگلستان آغاز شد و بیش از  20کشور در آن شرکت داشتند .کودکان صفحاتي به زبان انگلیسي
و به ديگر زبانهای مادری به اين شبكه ارسال ميکردند.
شبکه مدارس )) www.schoolsnet.com
اين شبكه در اواخر سال  1999به عنوان سايتي مستقل شروع به کار کرد تا به اولیا ،شاگردان و
معلمان اطالعاتي درباره مدارس ابتدايي و متوسطه در سراسر انگلستان عرضه کند .ايرن سرايت
همچنین در بخش آموزش در بر دارندهی اطالعات ارزشمندی در زمینهی دروس و فرصتهای
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شغلي بود .شبكه مذکور در سال  2004به وب سايت  Hotcoursesپیوست که اکنون يكي از
شبكههای آموزشي برخط برتر در انگلستان به شمار ميآيد.
جعبه رنگ دیجیتالی ()www.digitalpalette.org.uk
اين شبكه در سال  2003برندهی جايزهی يادگیری الكترونیكي1شد .اين وب سرايت مخصرو
معلمان هنر ميباشد .اين شبكه نمايندهی تمامي مراحل آموزش است و منبعي بررای معلمراني
محسوب ميشود که خواهان به کاربردن فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر آمروزش هنرر
ميباشند .مطالعاتي موردی درباره الگوهای تدريس موفرق در ايرن شربكه ارائره ميشرود .ايرن
نمونهها رويكردهای متفاوتي را تشريح و فنرون و فراينردهای متعردد و همچنرین نرمافزارهرای
مختلفي را معرفي ميکنند .اين وبسايت دارای لوح فشردهای است کره برا مطالعرات مروردی
جديد بهروز ميشود .وبسايت مذکور بهطور من م براساس برنامهدرسي ملي انگلستان در قالب
ورك باکس ( )WORCBOXو مستر کالس ( )MASTER CLASSروز آمد ميشود.
شبکهی مدارس اروپا ()www.eun.org
اين درگاهي است برای شبكههای ملي و محلي مدارس اروپا که به زبانهای متعدد اروپايي قابل
دسترس و استفاده است .اين شبكه فرصتهای متعددی را برای مدارس ،معلمان و شراگردان در
سرتاسر اروپا و جهان فراهم ميکند تا يادگیرنده بتواند همكاری و نوآوری را باهم تجربه کننرد.
گروههای کاربری اين شبكه عبارتند از مسرئولین ،مرديران ،کرارد پشرتیباني ،معلمران و البتره
شاگردان .سايت اين شبكه حاوی مطالبي آموزشي برای همرهی گروههرای سرني اسرت .منرابع
مربوطه در اشكال مختلف عرضه ميشروند و عبارتنرد از مشراوره و راهنمرايي ،مرواد آموزشري،
جستجوی همكار و ارائه نوآوری .الزم به يرادآوری اسرت کره يرك گرروه آموزشري از خبرگران
بینالمللي از اين شبكه حمايت ميکنند.
گسترة وسریعي از راهبردهرا در راسرتای اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات و
شبكههای مدارس در اروپا وجود دارد .تالشهای زيادی توسرط «شرورای اروپرايي»2از نشسرت
لیسبون3در سال  2000تا کنرون بررای تشركیل يرك حروزة دانرش اروپرايي و تبیرین اهرداف
راهاندازی شبكههای آموزشي صورت گرفته است .بخش اع مي از راهبردهرای آغرازين موجرب
تأسیس و توسعه شبكههای مدارس از سال  2000به بعد در تعردادی از کشرورها ن یرر نرروژ،
دانمارك ،بريتانیا و لیختناشتاين شدند .بسیاری از کشورها فعالیتهای زيادی را برای دستیابي
elearning award
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به اهداف تعیین شده آغاز نمودند که اين خود مهمترين موفقیت برای توسعه پايدار بود ،اگرچه
در برخي موارد با مشكالت ساختاری مرتبط با تنگاهای مالي روبررو شردند(يوريپیدس،2004 ،
.)55
شبكه مدارس اروپايي کنسرسیومي غیرانتفاعي اسرت کره از  28وزارتخانره آمروزش و
پرورش در اروپا تشكیل شده است".اين شبكه فراهم کننده درگاههای اصلي آموزش و پررورش
اروپايي است که محور آنها تدريس ،يادگیری و همكاری است .ايرن شربكه ايجراد تغییررات در
ن ام آموزشي را از طريق بكارگیری فناوریهای نوين رهبری ميکند"1.
اهداف تن یم شده اين شبكه عبارتند از:



اروپايي؛



ترويج ،تقويت و حمايت از همكاری و مشارکت در بین مدارس در اروپا؛
در دسترس قرار دادن خدمات اطالعاتي و آموزشري براسراس ارزشرها و اسرتانداردهای
حمايت و پشتیباني از ارتقای حرفهای معلمان؛
کمك به توسعه فنآوری که موجب افزايش يادگیری در مدارس ميشود؛



اشاعه نمونههايي از تجربههای خوب و بررسي الگوهای جديد آموزش و يادگیری؛



شبكهای کردن2مدارس و خدمات؛

ارائه خدمات ،محتوا و ابزار به اعضا و شبكههای شررکتکننده ،براسراس فنآوریهرای

جديد ارتباطات و اطالعات و همچنرین تسرهیل کرردن توسرعه رويكرردی مشرترك در جهرت
دسنیابي به استانداردها و قابلیتهای همكاری با ديگران.
شبكه مدارس اروپايي در سه شاخه سازماندهي شده زير کار ميکند:



تولید دانش و تبادل سیاست و تجربه ICT؛
تبادل محتوا و قابلیت همكاری.

شبکهای کردن مدارس و خدمات
در اين حوزه کاری ،شبكه مدارس بر آن دسته از پروژهها و فعالیتهای مدارس تمرکز ميکنرد
که براساس اسرتفاده از ICTدر کرالس درس و بره من رور ارتقراء کیفیرت آمروزش در برخري
موضوعات طراحي شدهاند .اين فعالیتها از طريق استفاده از ابزار و درگاههای برخط پشرتیباني
ميشوند تا معلمان و دانشآموزان را قادر سازند که با يكديگر تشريكن ر و ارتباط داشته باشند
و از همديگر ياد بگیرند .همانطور که برخي انتشارات بر مسائل عمیق بینالمللي که به آمروزش
 -2وب سايت شبكه مدارس اروپاييwww.europeanschoolnet.org/ww/en/pub/eun/about/euninfo.htm
Networking
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خالقانه مربوط ميشوند متمرکز ميشوند .مسائل مربوط به اتصال بره اينترنرت در اينجرا مرورد
توجه قرار نميگیرد چون مربوط به سیاستگذاری ملي و کشوری ميباشد.
سیاست و عمل
شبكه مدارس اروپايي در رابطه با سیاسرتگذاری و عمرل مربروط بره مردارس ،سیاسرتگذاران و
محققان را با هم مرتبط ميکند؛ همچنین به اين عامالن کلیدی خدمات وسیعي ارائه ميدهرد.
درگاه اين سايت1فرصتي است برای جمعآوری و تبرادل اطالعرات در حروزه پرژوهش و تعیرین
خط مشيهای  ،ICTدرحاليکه درگاه و شبكه( NGO ،)Insafeهرای کودکران را گررد هرم
جمع ميکند تا در مورد مسائل مربوط به ايمنري و اخالقیرات اسرتفاده از ICTفعالیرت کننرد.
فعالیتهای همسال-آموزی دانشآموزان و رخدادهای شبكه که مربوط به دانشاموزان ميباشد
برای متخصصان ،محققان و سیاستگذاران ميتواند مهم و اساسي باشد.
تبادل محتوا و قابلیت همکاری
شبكه مدارس اروپايي در راستای آنكه منابع ديجیترالي را هرچره بیشرتر در دسرترس مردارس
اروپايي قرار دهد ،راهبرد مهمي را برای هرچه استاندارد کردن و سازگار کردن خدمات يادگیری
الكترونیكي در پیش گرفته است .با توجه به نقش شبكه مدارس اروپرايي بره عنروان هماهنرگ
کننده در پروژههای تبادل محتوا (از جمله پروژههرای  (Calibrate, Celebrateايرن شربكه
نقش برجسته و مهمي را در اين حوزه بدست آورده است .اطالعات بیشتر در آدرس زير وجرود
داردwww.europeanschoolnet.org :
شبکهی مدارس بلغارستان
مفهوم کلي يك شبكهی مدارس در راهبررد ملري فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش
متوسطه بلغارستان آمده است که براساس برنامهی دولت برای نیل به اهدافي از برنامرهی EC
 Lisbonبنا شده و معرف مفهوم يك شبكهی آموزشي ملي( )NEN2است .وظیفه ايرن شربكه
متصل کردن مدارس ،مرکز مديريت شبكهی آموزشري ملري و ديگرر شربكههای اطالعراتي بره
يكديگر است .لذا اين شبكه بنابراين نیازمند شبكهی پشتیباني است که در بلغارستان اتصال برا
ظرفیت ورودی الزم( 34/155مگابايت در ثانیه) را ارائه کند و بهطور پیوسته و بهشكل مرکرزی
بر کیفیت منابع ،شیوههای دسترسي به مواد کنترل و ن ارت داشرته باشرد .ايرن شربكه بررای
Insight
National Education Network
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گسترش و پیشبرد توسعهی خردمات کره حراوی کالسهرای درس رايانرهای بیشرتر ،شربكهی
گستردهتر مديران مدرسه و شبكههای خدماتي ميباشد را در دستور کار دارد .اين برنامه عالوه
بر اينها حاوی درگاههای آموزشي ،ورودیهايي برای يادگیری از راه دور ،و مطالب آموزشي برای
همهی رشتههای درسي ميباشد .همچنین پايگاههای نرمافزاری محلي برای آموزش رايانه بايرد
بتوانند ابزارهای پیچیدهتری برای طراحي چندرسرانهای ،درخواسرتهای کراربران ،فعالیتهرای
مبتني بر برنامهی درسي ،آزمون برخط و سنجش و ارزيابي ارائره کننرد .بعرالوه برر ايرن بررای
موضوعات درسي اصلي بايد مدلهای يادگیری طراحي شود.
براساس طرح يادگیری الكترونیك  ECدر کشرور مجارسرتان ،پیراده کرردن فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مردارس ايرن کشرور نیازمنرد کرارآموزی معلمران در زمینرهی
استفاده از فنآوریهای ديجیتال و ساخت و راهاندازی فوری يك شبكهی آموزشري منسرجم و
هماهنگ ميباشد .فعالیتهای بعدی بايد به ارائرهی تجهیرزات بررای کالسهرای درس رايانره،
اتصال به اينترنت با سرعت باال در همهی مدارس ،ساخت يك درگاه اينترنتي دربارهی تعلریم و
تربیت و توسعهی طرحهای يادگیری از راه دور معطوف باشد .هدف اصلي کاربرد موثر فنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTباال رفتن کیفیرت يراددهي و يرادگیری و فنآوریهرای آموزشري
مبتكرانه است .هدفهای ديگری نیز وجود دارد که در راستای هدف کلي اين برنامه تعريف شده
است .مهمترين اين هدفها عبارتند از :بهبود نسبت دانشآموز به رايانه که در سال  2007ده به
يك بود ،تجهیز فنآوری اطالعات برای کودکان در مدارس استثنايي و بهبود مديريت شبكه در
سطوح مرکزی(وزارت آموزش و پرورش و علوم) ،منطقه و محلي.
جنبههای سازمانی شبکهی مدارس:
وزارت حمل و نقل و ارتباطات مسئول رايانهای کردن مدارس است و وزارت آموزش و پررورش
و علوم عهدهدار جنبههای قانوني و آموزشي اين شبكه اسرت .يرك مرکرز فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTدر آموزش و پرورش برای پیاده کردن برنامهی ملي از پیش تعیین شده وجود
دارد و عالوه بر آن يك مرکز آموزش ملي و  28مرکز آموزشي منطقرهای1در ايرن زمینره دايرر
شده است.
شبكه  www.varna.bgنمونهای از شبكههای مدارس فعال کشور بلغارسرتان اسرت
که در وارنا راهاندازی شده و مردارس راهنمرايي را بره يكرديگر متصرل ميکنرد .نمونرههايي از
شبكههای مدارس بینالمللي که مدارس بلغارستان در آنها شرکت ميکنند در زير آمده است:
http://myeurope.org
www.npc-bg.com
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http://eschoolnet.eun.org
http://sms.euuun.org
http://etb.eun.org
http://www.schoolsolline.org
پیشرفتهايي در مورد کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس صرورت
گرفته اما هنوز مشكالتي بر سرا راه پیاده کردن اين فنآوریها وجود دارد .نسبت حرال حاضرر
 1/3رايانهی جديد برای هر  100دانشآموز است .تعداد مدارس متصل به اينترنت اندك اسرت.
در سال  2004برای تجهیز  100کالس درس ،رايانههايي خريداری شرد .طررح E-Bulgaria
برای تدارك رايانه برای  750مدرسهی ديگر بودجهای را در ن ر گرفت .تاکنون سررمايهگذاری
قابل توجهي در زمینهی کارآموزی معلمان صورت نگرفته است اگرچه چندين شربكهی محلري
راهاندازی شده است ،هنوز شبكهی مدارس ملي و مرکزی وجود ندارد .تنها دو موضوع درسي در
برنامررههای درسرري دوره متوسررطه پیرامررون فررنآوری اطالعررات ( )ITگنجانررده شررده اسررت:
انفورماتیك برای سال دوم دبیرستان و فنآوری اطالعات بررای پايرههای اول و دوم دبیرسرتان.
عمالً فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر تدريس موضوعات درسي اصرلي بره کرار گرفتره
نميشود.
شبکهی مدارس دانمارك
شبكه  SKORNETراهحل شبكهای بي نقصي برای سرتاسر بخش آموزشي در دانمارك اسرت.
اين شبكه در ابتدا کاربردی ن ارتي داشت و آموزش تنها يك گزينه اختیاری بود .اما در جريان
راهاندازی  SEKTORNETفلسفه آن تغییر کرد و جنبه آموزشي و تربیتي آن غالب شد.
اهداف اصلی:

شوند.
برای تضمین تبادل ايمن دادههای محرمانه ،امنیت مسئلهای حیاتي به شمار ميآيد.

دسترسي به خدمات مناسب در شبكه.

بنابراين مدارس متصل به شبكه به خدمات بسیاری کره در آن وجرود داشرت دسترسري بردون
محررردوديت داشرررتند(مهمترين آنهرررا بررره قررررار زيرررر بودنررردDNS,mail, hub,web- :
. hotel,skolekom
هدف اصلي بكرارگیری فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTدر فراينرد مرديريت و
آموزش و پرورش بود .فرايند مورد ن ر در سه مرحله تكمیل ميشرد .ايجراد زيرسراخت ،تايیرد
صالحیت ،کاربرد .تاسیس  sektornetقسمتي از مرحلهی اول بود.
موسسات عالوه بر اين که بايد به اينترنت متصل باشند بايرد بره يكرديگر نیرز متصرل
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سیاست شبكهی مدارس:
دولت به دنبال اين است که فنآوری اطالعات و ارتباطات بهطور همه جانبه با تردريس تلفیرق
شود تا شاگردان ،دانشجويان و معلمان چگونگي استفادهی از پیشرفتهترين فنآوری ارتباطات را
فراگیرند که پیشنیاز ورود به دنیای بینالملل است .در نتیجه ،فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات
( )ICTبايد جايگاهي ويژه در ن ام آموزشي داشته باشد .فرنآوری بايرد در همرهی مراحرل برا
برنامههای درسي تلفیق و در همهی سطوح مرتبط به کار گرفته شود .کاربرد افزودهی فنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر تعلیم و تربیت به تبحرگرايري و براال رفرتن اسرتانداردها منجرر
ميشود .دانش و مهارت در فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبه عنوان ابزاری آشنا ،کودکان
و نوجوانان را با مهمترين ويژگيهای زندگي کاری و جامعهی آينده مجهز ميکند.
محتوای شبكهی مدارس:
شبكه  sektornetبا خدمات متعدد راهحلي يكپارچه برای مدارس و کاربران است .عالوه بر آن،
خدمات بسیار زيادی برای برآوردن نیازهای کاربران ارائه شده اسرت  Skolekom.دارای يرك
سیستم ملي است که خردمات پسرت و بحرث و گفتگرو را بررای معلمران و دانشآمروزان دوره
متوسطه فراهم کرده است ..اين سیستم در بستهی  sektornetقررار داده شرده اسرت کره در
حال حاضر تعداد کاربران ثبت نام شده در آن حدود  600000نفر است.
جعبه ابزار( )The toolboxيكي ديگر از خدمات نسبتاً جديد است که ارائه دهندهی اطالعاتي
دربارهی ن ارت بر اتصال sektornetيك مدرسه از قبیل امنیت ،عملكرد و مراقبرت ميباشرد.
ديگر خدمات جانبي  sektornetکه قسمتي از آنها تأمین هزينه شده است عبارتند از:



 EMUطرحي جاهطلبانه برای برقراری دسترسي منحصر به فرد به حروزهی آموزشري
است که براساس سطوح مختلف تقسیمبندی شده است(مثالً دوره اول و دوره دوم دبیرستان) و
همچنین حوزههای متعردد ارجاعرات درون متنري1ماننرد اصرول اخالقري وب .در حرال حاضرر
 EMUيكي از  25وبسايت پربیننده در دانمارك محسوب ميشود.



 Person.emu.dkسررروری اسررت کرره برررای معلمرران ودانشآمرروزاني کرره برره
 sektornetدسترسي دارند وب سايتهای رايگان ارائه ميدهد.



 Skodaپايگاه دادههايي بررای مردارس اسرت کره بره صرورت ثبتنرامي عضرو
ميپذيرد .در حال حاضر در حدود  2400مدرسه در آن عضوند.
Cross-referencing
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 FIGراهنمررای اطالعرراتي موضرروعات ويررژه اسررت کرره پیونرردهايي معتبررر برره
وبسايتهای سودمند در زمینهی تعلیم و تربیت ارائه ميکند.



 Sektornet VPNارتباطي ايمن برین رايانرهی شخصري معلرم در منرزلش و
شبكههای بسته1مدارس برقرار ميکند 380 .مدرسه ايرن محصرول را خريرداری کردهانرد و در
حدود  3400کاربر فعال دارد.



 UNI-Cبخشرري اسررت از وزارت آمرروزش و پرررورش دانمررارك اسررت کرره
اجراکنندهی  Sektornetو سازمان دهندهی ارتباطات ،توسعه و پشتیباني از آن است.
شبكههای مدارس در مدارس:
دانشگاهها بهطور محدود و تنها برای اهرداف ن رارتي از  Sektornetاسرتفاده ميکننرد بررای
آموزش و پژوهش از يك شبكهی تحقیقاتي استفاده ميکنند .دانشكدههای تربیرت معلرم از آن
برای هر دو من ور استفاده ميکنند .مدارس فني و حرفهای غالباً برای تبرادل ايمرن دادههرا از
 Sektornetاستفاده ميکنند .مدارس متوسطه از کاربردهای آموزشي آن به میزان زيادی بهره
ميبرند .اما استفادهی شخصي از  skornetبرای انتقال برنامهها ،دانلود فیلم و موسیقي و چرت
که هدف اصلي  Sektornetنیستند روز به روز افزايش مييابد .بررای اينكره مردارس بتواننرد
استفادههای غیرقانوني را بررسي کنند ،فیلترهای مسیرياب خاصي طراحري شردند و در نتیجره
 50%از ترافیك ناخواسته کاهش پیدا کرد.
جنبههای مالي:
مجموع يارانه دولت بررای  Sektornetدر حردود  480میلیرون  DKKبرود .برا تكمیرل فراز
مقدماتي تأمین هزينه به شدت کاهش يافت ،از سال  2003انت ار ميرود کمكهای کاربران به
اين شبكه از مقدار يارانهی دولت فراتر رود.
کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس:
نسبت دانشآموز به رايانه در سال  2003به عدد شرش سرقوط کررد ،در سرال  2002نسربت
دانشآموز به دسترسي به اينترنت به عدد  9رسید که میزان آن در سال  ،1999هجده برود .در
سال  2004هفده درصد جمعیت از اينترنت برای مقاصد آموزشي و کارآموزی به صورت ماهیانه
استفاده ميکردند .تعداد گواهینامهی رايانه يعني  PC-korektorدانمارك در سال  2004بره
closed
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عدد  234500افزايش يافت .اين گواهینامه شهرت بینالمللي دارد و شرامل آمروزش در هفرت
مهارت مختلف رايانه است .وزارت آموزش و پرورش برا مشرارکت  ، Dansk ITبررای معلمران
گواهینامهی رايانهکار صادر ميکند .معلمان در سطوح متفاوت ن ام آموزشي جامعه هدف ايرن
گواهینامهها هستند .در سال  2004برای حدوداً  43000نفر گواهینامه صادر شد.
شبکهی مدارس فرانسه
هدف فعالیتهای شبكهی مردارس عبارتسرت از برقرراری ارتبراط الكترونیكري برین مردارس و
شاگردان بهگونهای که به فرايند تدريس و يادگیری نیز کمك کند.
در فرانسه دو نوع شبكهی مدارس وجود دارد:




سايتهای رايگان بازی و سرگرمي برای کودکان و نوجوانان

شبكههای مدارس مبتني بر تدريس :اين شبكهها عمدتاً در دوره متوسرطه و آمروزش
عالي مطرح هستند که وزارت ملي آموزش و پررورش سرازماندهي و استانداردسرازی آنرا بره
عهده دارد.
برنامررههای آموزشررري از سرررال  1995برررا همكررراری وزارت تحقیقرررات و فرررنآوری
فرانسه( )MENRTبا هدف توسعه کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مردارس و
دانشگاهها به مرحلهی اجرا درآمدهاند .اين اهداف ،شاگردان و دانشجويان را قادر ميسازد ترا در
محیطهای فني ،فرهنگي و اقتصادی از فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTنهايرت بهرره را
ببرند و در نتیجهی اصالح برنامههای درسي ،آموزشي موثرتر را تجربه کنند .برای نیل بره ايرن
اهداف ( PAGSIآژانس اطالعات دولتي) و ( S3ITنمودار استراتژيك سیستمهای اطالعرات و
ارتباط از راه دور) تاسیس شردند و  (DUTبخرش کراربری اينترنرت) و ( SDTICEمعاونرت
کرراربرد فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات ( ))ICTبرنامررههای متعررددی را برره مرحلرره اجرررا
گذاشتهاند(به عنوان نمونه "منابع ديجیتال بررای تردريس در مردارس و آمروزش عرالي"" ،بره
کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر تدريس" و "فنآوری اطالعرات و ارتباطرات
( )ICTکیفیت/امنیت").
ديگر طرحهای دولت از قرار زير بودند :افزايش نسبت رايانه به شاگرد ،ارائه دسترسي رايگان به
وبسايت ،افزايش تعداد کارشناسان فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس ،طرحهای
آزمايشي در 1500مدرسه ،دانشكدهها و دانشگاهها ،ساخت  (B2iپردازش داده و امتیاز اينترنت
– )http://bd.educnet.education.fr/B2iتدراك دستگاههای ديجیتالي قابل حمل برای
مسئولین آموزشي و بازرسین ،ن ر سنجي دائمي و روزآمد کردن مطالب.
33

شبكهی مدارس به من ور ارائرهی خردمات مرديريتي ،انجرام فعالیتهرای مربروط بره
تدريس( به عنوان نمونه آمادگي بررای دوره ،دفترر الكترونیرك ،آمروزش مبتنري برر فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ( ، )ICTتبادل اطالعات ،بهبود ارتباطات آموزشري) ارائرهی منرابع موثرق
آموزشي (تحلیرل آمراری ،مفراهیم ،ارزشریابي ،طرحهرای آزمايشري) و اسرتفادهی شراگردان و
دانشآموزان (فعالیتهرای خالقانره ،بانكهرای اطالعراتي طبقهبنردی شرده براسراس موضروع،
بازديدهای مجازی و غیره) طراحي گرديده است .بنابراين شبكه مدارس عرضه کننردهی منرابع
صوتي تصويری ،کارکردهای چندرسانهای ،يادگیری الكترونیرك ،فهرسرتهای وب ،برنامرههای
آموزشي ،بازی و گستره وسیعي از مطالب ديجیتال ميباشد.
تمرکز فعالیتهای تحقیقاتي اين شبكه بر موارد زير بود :تجهیز ديجیتالي مدارس ،بره
کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر کالس ،يادگیری الكترونیك و هزينههای آن،
مستندسازی ديجیتال ،کار با شبكه و تغییرات فرهنگي حاصله از آموزش فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات (.)ICT
تحقیقات انجام شرده در مرورد کراربران ()INSEE2002-http://www.insee.fr
نشان دادند که فنآوری اطالعات و ارتباطات بره پیشررفتهايي دسرت يافتره اسرت39 .درصرد
شاگردان ( )14-6و در حدود  100درصد دانشآموزان باالی  15سال در مدرسره از رايانرههای
شخصي استفاده ميکنند که  75درصد از اين تعداد به اينترنت دسترسي داشتند .نیمي از آنهرا
دست کم يكبار در هفته از ارتباطات الكترونیك استفاده ميکنند %92 ،برای کار کالسي و %73
برای کسب اطالعات .در خانه 15 ،تا  19سالهها غالباً بازی ميکنند( )%75و به موسیقي گروش
ميدهند(.)%53
ن رسنجي ( OECDبرنامهريزی برای يادگیری مادامالعمر) که جامعه آماری آن نیمه
دوم دبیرستان ( )WWW.oecd.orgبود دادههايش را از  14کشور ( OECDبلژيرك ،کرره،
دانمارك ،اسپانیا ،فنالند ،فرانسه ،مجارسرتان ،ايرلنرد ،ايتالیرا ،مكزيرك ،نرروژ ،پرتغرال ،سروئد،
سوئیس) استخراج کرده ،موانع ساختاری بر سر راه به کارگیری همه جانبه و کارنامره فرنآوری
اطالعات و ارتباطات را در دوره متوسطه مورد بررسي قررار داد .علیررغم سررمايهگذاری کرالن،
کمتر از  %20دانشآموزان به مدارسي ميروند که با امكانات درجه يك تجهیز شدهاند که مرانع
عمدهای برای به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطرات ( )ICTدر  11کشرور مرورد ن رر بره
شمار ميرود .جستجوی اطالعات در اينترنت بیشترين میزان کاربری را به خود اختصرا داده
است .استفادهی آموزشي از يادگیری الكترونیك به کلي فرامروش شرده و تنهرا تعرداد کمري از
معلمان مرتباً از برنامههای رايج پردازش داده استفاده ميکنند .اين میزان تنها در کره ،دانمارك
و سوئد بسیار باالتر از مقدار میانگین است(.)%60
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طرحهای شبكهی مدارس اساساً برا ترأمین بودجره از سروی دولرت صرورت ميگیررد.
شرکتها ،سازمانها و موسساتي وجود دارند که حامي مالي هستند و يا با وزارتخانهها همكاری
ميکنند( به عنوان مثال شرکتهايي که در بخرش فرنآوری اطالعرات ( )ITمشرغول بره کرار
هستند.
نمونههايي از شبكههای مدارس و وب سايتهای کشور فرانسه در زير آمده است:
مطالعاتي ،تحقیقاتي و اطالعاتي http://www.ac-poitiers.fr
مطالعاتي ،تحقیقاتي و اطالعاتيhttp://www.educnet.education.fr
تدريس چندرسانهایhttp://www.educasup.education.fr






http://www.cerimes.education.fr+
http://www.legamedia.education.fr + http://www.univچندرسانهها/دانشگاهها enligne.education.fr
يادگیری الكترونیكيhttp://wwwformasup.education.fr
http://www.sciences.gouv.fr + http://www.lamap.fr
آموزش علوم دوره ابتدايي
http://www.conse.net + http://www.orme-multimedia.org
بهکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر کالس:
دوره ابتدايي :نمايههای درسي و دورههای آموزشي جالب ( به عنوان نمونه امپراطوری شارلماين
و کارولیناين ،ساخت يك چشمانداز صوتي : kidsmart ،قالبها و جايگاههرا ،سراخت داسرتان
مصور ،سايت اينترنتي -میراث محلي ،نقشهکشي).
شبکهی مدارس مجارستان:
شبكه مدارس سالینت( )sulintعضو مجارستاني شبكهی اروپاست .اين شبكه طرحي به ابتكرار
دولت است که در سال  1996آغاز به کار کرد و با اهداف اصلي زير کار خود را دنبرال ميکنرد:
اتصال مدارس به رايانه و تجهیز آنها به آزمايشگاههای رايانه ،کمك بره معلمران از طريرق ارائره
ن اممند مواد مربوط به تدريس ،سازمان دادن به کارآموزی معلمان و ارائه دورهها آموزشي برای
ناظران دانشآموزان.
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کل سیستم در سال  2003به پیشرفت چشمگیری دست يافت .رشد محتوايي در پايگاه دانش
ديجیتالي سالینت به اوج خود رسید و در نتیجهی آن يك برنامهی درسي ديجیتال ايجاد شرد
که برنامهی درسي هستهای ملي دوره دبیرستان ( )7-12را تحرت پوشرش خرود قررار داد .بره
من ور استفاده از درگاه تعاملي و چندرسانهای ،محور طررح زيرسراختي دولرت عبرارت شرد از
تجهیز تمامي مدارس ابتدايي به اينترنت و ارتباط با پهنای باند باال.
رشد محتوايي:
در مرحلهی آغازين ،تمرکز بر تغییر نسبت بین متن و تصاوير کتب مدرسه با ابزارهای تعاملي و
چندرسانهای در برنامه درسي بود .مطالب مناسب موضوعات درسي متداول از پیش تولید شرده
بود .مرحله دوم بايد بر الگوهای میان برنامهای ،موضوعات جديد و آنهايي که هنروز وارد برنامره
نشده بودند تمرکز ميکرد .مطالب تولید شده و در رابطه با موارد زير بررسري ميشروند :دانرش
ديجیتال ( ،)4-6فرهنگ ديجیتال( ،)7-12مطالعرات سرالمت(، )7-12فلسرفه ،انسانشناسري،
مذهب ،اقتصاد و خطرپذيری ،تاريخ هنر ،مطالعات اتحاديرهای اروپرا( ،)EUو فرهنرگ و مرردم
مجارستان .مرحلهی سوم ميبايست بر مطالب مربوط به تدريس و مجموعههای رسانهای تاکید
ميکرد و چهارمین مرحله به سمت برنامههای نمايشي هدفهای يرادگیری سروق داده شرد .در
همهی اين مراحل يك برنامهی چند سطحي وجرود دارد کره برر کیفیرت معیارهرای علمري و
آموزشي ،زبان و سبك و طراحي فني ن ارت دارد.
دسترسي /درگاه:
دسترسي به  SDTاز اواخر پايیز  2004از طريق درگاه آموزشري آزاد شرد کره از سروی ppp
تاسیس و راهاندازی شده بود .اين درگاه بخشها و برنامههايي را برای ذخیرهسازی و جسرتجوی
مطالب ،ويرايش( )LCMSو ارتباطات( )VLEفراهم آورده اسرت .هنروز آزمايشهرايي در 30
مدرسهی آزمايشي( )ENISبا تأمین بودجهی بيدريغ دولت به من رور سراخت ابرزار مناسرب
فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر حال انجام است.
جزئیات سالینت(:)sulint
هدف اين شبكه ايجاد يك سیستم شبكهای تعراملي کمرك بره اشركال سرنتي آمروزش اسرت.
پشتیباني از تدريس و يادگیری ،ايجاد انجمني جهت گفتگو توأم با تفريح و سررگرمي از جملره
هدفهای اصلي اين شبكه است .کاربران( معلمان ،دانشآموزان ،اولیا) به مقادير ع یم اطالعرات
دسترسي پیدا ميکنند(در حال حاضر چندين ترابايت) .به تمامي موسسرات مربوطره اطالعرات
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بهروز و دادههای مورد نیاز برای کار و زندگي روزانه عرضه ميشود .بنابراين سالینت با اسرتفاده
از فضای اينترنتي فرصتهايي را فرراهم ميکنرد کره از تمرکرز زدايري از آمروزش و پررورش و
تغییرات مداوم آن پشتیباني ميکند .معلمان و دانشآموزان  2000موسسهی شرکت کننردهی
با حسابهای پست الكترونیكري خرود ميتواننرد از طريرق مرتن و تصروير و ملحرق شردن بره
فهرستهای پستي بايكديگر ارتباط برقرار کنند و از میان خبرنامههای متعدد يكري را انتخراب
کنند و يا وب سايت طراحي کنند.
دورنمای فني:
تعداد آزمايشگاههايي که دارای هفت رايانه متصل به اينترنت و يرك سررور باشرند بره بریش از
 2000عدد افزايش يافته و مدارس ابتدايي مجهز يك رايانه و چراپگر بره  2164رسریده اسرت.
تمامي مدارس متوسطه و  20درصد مدارس ابتدايي به اينترنت متصل شدهاند .همهی مدارس و
موسسات آموزشي ميتوانند با يك خط  64کیلو بايت در ثانیه به سالینت ملحق شروند .بردلیل
تعداد کثیر کاربران يك سازماندهي سلسله مراتبي مورد نیاز است .کاربران به نزديكترين مرکرز
منطقهای(که تعداد آن  10مورد است) متصل ميشوند که به مرکز ملري سرالینت اتصرال داده
شده است .سرور مرکزی که مسئول خدمات محتوايي است در ادارهی مرکزی سالینت واقرع در
وزارت آموزش و پرورش در بوداپست قرار دارد .کیفیت خدمات با جزئیات تمام ن رارت شرده و
در نتیجه همواره به روز ميگردند .عالوه بر اين سالنیت از سال  2002با پهنرای بانرد  4/5مگرا
بايت در ثانیه به شبكههای جهاني متصل است و فضای حاف هی سرورها دو برابر شدهاند.
وبسايت سالینت()sulinet
 8400بازديد کنندهی حروزهی آمروزش 5400 ،مشرترك خبرنامرهی هفتگري و  4000کراربر
خدمات جديد پست رايگان از خدمات سالینت استفادهی گستردهی کردهاند .برنامههای تعاملي
ن یر انجمنها ،بازیهای برخط و يا تاالرهای گفتگو پرطرفدار بودند .برنامرههای آتري پیرامرون
مسائلي چون اتصال تمرامي مردارس بره سرالینت ،بهبرود مسرتمر سررعت اتصرال ،کتابهرای
الكترونیكي ،يادگیری الكترونیكي و تعامل بیشتر است کره در دسرتور کرار قررار دارد .خردمات
ويژهی متعدد اين سايت عبارتند از معرفي پاركهای ملي ،صفحهی برخط وزارتخانه برا عنروان
"در آموزش عالي" با يك موتور جستجو برای دانشرگاهها و دانشركدهها ،دورهی آمرادگي بررای
دانشگاه اينترنتري ،فهرسرت پسرتي معلمران ،تردريس خصوصري بررخط ،نگارخانرهی شرعرای
مجارستان ،تمارين و تكالیف موضوعي به همراه پاسخ نامه و فهرستهای مطالعه ،تاالر گفتگرو،
سامانه رایگیری و بازيهای تعاملي .درگاه آموزشي با  4000تحقیق کننده در ماه دارای باالترين
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تعداد کاربران است .ستون ساختاری آن  11بخش درسي و  2بخش علمي هستند کره پوشرش
دهندهی غالب حوزههای موضوعياند و بره دانشآمروزان در کارهرای کالسري و آزمرون ورودی
دانشگاهها کمك ميکنند .بخش اخیر به نحو چشمگیری از ابزارهرای آموزشري کاغرذی پیشري
گرفته است .بخش زبان اين سايت برای تردريس زبانهرای خرارجي(در حرال حاضرر انگلیسري،
آلماني ،اسپانیايي ،فرانسوی) بانك دادهای ترتیب داده است که شامل مطالرب اينترنتري ،طررح
درس و سامانه آزمون تعاملي شامل  2500آزمرون برا پاسرخ نامره (فقرط انگلیسري) ميباشرد.
کتابهای الكترونیكي به من ور افزايش دايررهی لغرات هرم قسرمتي از ايرن شربكه هسرتند و
همچنین صفحات تفريحي سرگرم کننده نیز در اين سايت پیشبیني شده است.
بخشهای ديگر عبارتند از ستون خبری ،وب سايتهای بینالمللي زبان(که همرواره در
يك جای ثابت قرار دارند) ،مسابقه بین کاربران (به عنروان مثرال رقابرت در ترجمرهی هفترهی
خبری .)1بخش رياضیات پايگاه دادههايي متشكل از تمارين ديجیترالي ارائره ميکنرد و برهطرور
من م پويانماييهای آموزشي مفید عرضه ميکند و با ايجاد رقابت انگیزهی دانشآموزان را براال
ميبرد .بخش جغرافیا ،پويانماييها و مطالب تعاملي عرضه ميکند تا بخصو فرايندهايي ن یر
بزرب شدن قارهها ،جريان جوی و فوران آتشنشان را تشريح کند .درگاه دانشآمروزان دومرین
سايت پربینندهای است که اطالعاتي در مورد تعداد زيادی از فعالیتها و سررگرميهای اوقرات
فراغت در اختیار کاربران قرار ميدهد .قسمتهايي از قبیل بخش ويرژهی "تصراوير متحررك"،
بخش "موسریقي"" ،چره کنریم"(ارائره دهنردهی اطالعراتي در زمینرهی بورسریه و دورههرای
آموزشي)" ،تكهها و قطعات" (ارائه دهندهی فهرستي از نوآوریهای علمي و فني) در اين سايت
وجود دارد .دختران بهطور ويژه ميتوانند در بخش شیوهی زندگي شرکت کنند .بخرش "پیرام
زندگي در مدرسه" ،مقالههای مدرسه و صفحات وب را به نمايش ميگذارد.
درگاه معلمان به ارائه آموزش ديجیتال ميپرردازد .برخري قسرمتهای آن عبارتنرد از
بخش تحقیقات آموزشي که برنامرهريزی فعالیتهرای فوقبرنامره را ممكرن ميسرازد و سرايت
تعاملي معلمان که عرضهکنندهی ارتباط برخط دائمري اسرت .درگراه اولیرا مطالرب فراوانري در
ارتباط با تعلیم و تربیت در اختیار کاربران قرار ميدهد که عبارتند از پايگاه دادههای مدرسه که
موسسات آموزشي دولتي را فهرست ميکند ،ثبت مدارس خصوصي و پايگاه دادههرای خرانواده
که اطالعاتي در زمینهی معیارها و هنجارهای اجتماعي عرضه ميکند از ديگر بخشهای سالینت
است .منبعhttp://www.sulinet.hu :
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شبکهی مدارس ایتالیا:
نسرررخهی ايتالیرررايي شررربكه مررردارسر مبتنررري برررر  ICTدر ايتالیرررا تحرررت عنررروان
 )www.indire.it(INDIREشررناخته ميشررود .ايررن شرربكه يررادگیری الكترونیكرري را بررا
فعالیتهای برخط به هم ميآمیزد تا عمدتاً عرضه کنندهی مطالب آموزشري سراختاری و ابرزار
ارتباطي پیشرفته باشد .سیاست شبكهی مدارس در ايتالیا توجه خود را معطوف به دسترسي به
فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاز تمامي بخشهرای زنردگي شخصري و اجتمراعي کررده
است .اين مسئله تغییری بنیادين در تدريس و يادگیری بوجود آورده است .بنابراين ميبايسرت
يك حوزهی علمي فراملیتي برپا ميشد تا اهمیت شبكههای مدارس را در اتحاديه اروپا تشرريح
کند و اروپايي آشنا به فنآوری روز بوجود آورد .اتصال دادن کاربران ،فراهم نمودن دسترسي به
منابع و شبكهی جهاني در نهايت به تدريس و فرصتهای يادگیری بهتر ،تبادل تجارب و تبادل
ن ر برخط منجر ميشود .مرتبط ساختن مدارس به يكديگر اسرتانداردهای حرفرهای معلمران و
يادگیری کودکان را به من ور باال بردن استانداردهای آموزشي بهطور قابل مالح رهای افرزايش
ميدهد .در نهايت نسبت رايانه به دانشآموز از میزان  1به  28در سال  2001به  1به  10/9در
سال  2004بهبود يافت ،نرخ رايانهای کردن به وضوح باالتر از میانگین اروپا ( 1بره  )20اسرت.
پیوند:
www.eurydic.org/Documents/KDICT/it/Frameset.htm
محتوای شبكهی مدارس:
کاربردهای اصلي عبارتند از  :تبادل اطالعات ،به اشتراك گذاردن منابع و ارائه مطالب آموزشي،
بهعالوهي کارآموزی معلمان ،نوآوریهای آموزشي ،فعالیتهای تحقیقاتي ،به اشرتراك گرذاردن
پرونده ،تبادل بینالمللي و اطالعات ثبت نام بررخط کره همگري آنهرا تراثیر روز افزودنري پیردا
کردهاند .هزينهی شبكههای مدارس ايتالیا غالباً با بودجهی دولرت ترأمین ميشرود و در مروارد
کمي شرکتهای خصوصي و موسسات بینالمللي تأمین اين بودجه را به عهده ميگیرند.
نمونههای شبكهی مدارس
نسخه ايتالیايي طرح مدرسه دوتايي(دوقولوی) اروپا http://etwinning.indire.it
سايت وزارت آموزش و پرورش ،اطالعات و تحقیقات http://www.istrozione.it
طرح تحقیقاتي http://www.invalsi.it
سايت آموزش بزرگساالن http://www.bdp.it/eda/
وب سايتهای شبكهی مدارس ايتالیا عبارتند از:
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 :eschoolnetاين وبسايت ارائه دهندهی اطالعاتي در زمینهی پیشررفت فرنآوری،
محتوای آموزشي ،بهترين تجربهها ،تجربهی تدريس ،منابع و تبادل طرح برای معلمان و مربیان
است.



( SMCمرکز مديران مدارس) :اين وبسايت عمدتاً با جنبههای ن ارتي ،مرديريتي و
آموزشي فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبا تاکید بر نوآوری و ارتباطرات حرفرهای سرروکار
دارد.



( Insightبصیرت) :اين وبسايت اساسراً ارائره دهنردهی اطالعرات ،مثالهرا ،بهتررين
تجارب ،منابعي بررای کارشناسران و متخصصرین آموزشري ،يرادگیری الكترونیكري و فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا هدف باال بردن کیفیت يادگیری و استانداردهای اروپا ميباشد.



(ZAPبه معنای جوشش) درگاه ورودی شاگردان و دانشآمروزان اسرت کره
شامل  3بخش zap" :برای کودکان" zap" ،برای نوجوانان" و "اجتماعات  "zapميباشد.
شبکهی مدارس لتونی()www.liis.lv
يك تعريف جامع و مستقل برای شبكهی مدارس در لتوني وجود ندارد .اما بر اساس  LIISکره
مسئولیت پیشبرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس اين کشور را بر عهرده دارد،
شبكهی مدارس موارد زير را در برميگیرد:
زيرساخت (رايانهها ،سرورها ،شبكههای محلي ،اتصال به اينترنت) -در هر مدرسه دست
-1
کم يك کالس مجهز به  6رايانه وجود دارد که به يكديگر متصل شدهاند .هر مدرسه به اينترنت
دسترسي دارد و سرعت اينترنت ارتقا يافته است.
شبكهی مجازی مدارس که بر زيرساخت فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاسرتوار
-2
است و هیچ درگاه آموزشي تمرکز يافتهای به تنهايي وجود ندارد .اين شبكهی مجازی جامع در
برگیرندهی صفحات اصلي تخصصي متعدد ،درگاههای ارائه دهندهی مطالب آموزشري خرا و
صفحات اصلي موسسات آموزشي است.
هستهی فعالیت شبكه مردارس در لتروني اجررای طررح انفورماتیكسرازی1آمروزش و
پرورش در اين کشور است.در اين طرح تمامي شبكهی اطالعات تحرت پوشرش قررار ميگیررد:
محترروای آموزشرري ،مررديريت ،خرردمات اطالعرراتي ،زيرسرراخت و آمرروزش کرراربران در چنرردين
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سطح(مدارس ،ادارات آموزش و پرورش ،وزارت آموزش و پرورش و علوم .)1برای کسب اطالعرات
بیشتر در زمینهی  LIISرجوع کنید بهwww.liis.lv:
در کنررررار فعالیتهررررای فرررروق  ،LIISمسررررئولیت همرررراهنگي طرررررح اروپررررايي
دوتاييسازی(دوقولوسازی) الكترونیكي2که يك برنامه بررای يرادگیری الكترونیكري اسرت را در
کشور لتوني به عهده دارد.
سیاست شبكهی مدارس:
شبكه مدارس لتوني به عنوان ابزاری کار آمد برای استفادهی معلمان ،دانشآموزان و اولیا تلقي
ميشود که ارائه دهندهی اطالعات ،مطالب مربوط به تدريس و برنامههای آموزشي اسرت .ايرن
شبكه مسئولیت ارتقاء همكاری را بین مدارس برعهده دارد تا به هدفهای مشترك دست يابنرد.
برنامرررررههای تررررردريس علررررروم رايانررررره نیرررررز در ايرررررن طرررررراح ديرررررده شرررررده
استhttp://informmatika.liis.lv:
معلمان بررای تردريس مهارتهرای فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTملرزم بره
گذراندن آزمونهای گواهینامهی رايانهی اروپا ( )ECDLهستند 3.عالوه برر مروارد ذکرر شرده،
برنامههای کاربردی متعددی درون مديريت مدرسه طراحي شده است ،که برای نمونه ميتروان
به برنامهی به اصطالح "ثبت داده" شامل اطالعات بهروز دربارهی کادر آموزشي و دانشآموزان
اشاره کرد که تنها برای کاربران مجاز قابل دسترسي است .دانشگاه لتروني هماهنرگ کننردهی
 LIISميباشد .در حدود  500کارشناس در تولید برنامهها دست داشتند .اين طررح برا ترأمین
بودجهی دولت اجرا شده ،استفاده از مطالب رايگان است و موسسات متعدد هزينههای صفحات
اصلي را تأمین ميکنند.
محتوای شبكهی مدارس:
عمدتاً برنامههايي برای کمك به تدريس ،مطالب قابل دانلود ،مطالب برخط برای کسب اطالعات
و کاربرد تعاملي ،پروژههای مدرسهای ،دورههای کارآموزی ،مطالبي در مورد فنآوری اطالعرات،
انجمنها و تاالرهای گفتگو.

1
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نمونههايي از شبكه مدارس لتوني:



صفحه اصلي1شامل جامعترين پايگاه دادهها درباره مواد آموزشي و مطالرب مربروط بره
تدريس www.liis.lv




درگاه تدريس علوم رايانه در مدارس http://informmatika.liis.lv

صفحهی اصلي برای معلمان که از سروی شررکت مايكروسرافت پشرتیباني ميشرود و
اشاعهدهندهی مشارکت در میان معلمان ،مديران مدرسره و روسرای هیئرت علمري ميباشرد و
همچنین ارتقاء توانرايي فنآوریهرای اطالعرات و ارتباطرات( )ICTرا در رابطره برا موضروعات
آموزشي را در بین اين افراد در دستور کار داردhttp://www.skolotajs.lv .



درگاه آموزشي طراحي شده بدست فريديس سارسرويكس2معلرم مدرسره متوسرطهی
آئوس"3دانش ،اطالعات ،فنآوری"http://www.zit.lv




طرح فنآوریهای جامعهی اطالعاتي لتوني(http://www.latste.lv )LatSTE

 e-Skolaدرگاه طراحي شده "بررای سیسرتم انفورماتیكسرازی آمروزش و پررورش
ريگاwww.e-skola.lv "4



درگاه پیشدانشگاهي دولتي ريگا شمارهیhttp://www.r1g.edu.lv1

به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس:
علوم رايانه در مدارس لتوني درسي اجبراری اسرت .بره دانشآمروزان مطرالبي در مرورد نقرش
فنآوری اطالعات در يك جامعه پیشرفته ،رشد سريع فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات (،)ICT
چگونگي به کارگیری فنآوری اطالعات ( )ICTدر يادگیری و اهمیت و لرزوم وجرود فرنآوری
اطالعات برای تحصیالت تكمیلي ،آموزش داده ميشود .علروم رايانره عمردتاً در دوره متوسرطه
تدريس ميشود .استانداردها با مهارتهای گوناگون الگوهای  ECDLمطابقت دارنرد .معلمران
موظفند دروس به هم مرتبط فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو طرحهای در حال تكروين
را در حرفهی خود به کار گیرند.

1

hompage
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شبکهی مدارس نروژ:
شبكهی مدارس نروژ( )utdanningdirectoratetمديريت درگاه اينترنت آمروزش ابتردايي و
متوسطه را عهدهدار است که برای شاگردان و دانشآموزان ،معلمان ،مرديران و کرادر آموزشري
مدرسه ،اولیا و ديگر عالقمندان مدارس و تعلیم و تربیت طراحي شده است.
نشاني اينترنتي:
www.utdanningdirectoratet.no
www.skolenetlet.no
سیاست شبكهی مدارس:
شبكهی مدارس نروژ از سرال  1996جزيري از برنامرههای اجرايري بررای فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات( )ICTبوده است که اکنون بخشي است از برنامهی دانرش ديجیترال ()2004-2008
که هر دوی آنها به دست وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات آغاز به کار کردند .درگاه مرذکور
برای اولین بار در پايیز سال  2000مجدداً آغاز به کار کرد.
نیازها و انت ارات تغییر ميکنند و شبكهی مدارس نروژ نیز از اين امر مسرتثني نبرود.
بنابراين تصمیم گرفته شد تغییرات عمدهای صورت گیرد که در پايیز سال  2004روی داد و در
حال حاضر جزئي از فعالیتهای مديريت آموزش ابتدايي و متوسطه به شمار ميرود.
محتوای شبكهی مدارس:
شبكهی مدارس نروژ سكويي ديجیتال برای ارائه منابعي در قالب حوزههای محتوايي ،پیونردها،
اخبار و فعالیتهای برخط رايگان برای گروههای کاربری گوناگون به صورت جامع است .عرالوه
بر اينها چهار سرويس ثبت نامي برای مدارس وجود دارد.
1
پست مدرسه ( )skolpostيك پست الكترونیكي برخط رايگان و ضد اسپم.
کیف مدرسه( )skolesekkبرنامهای برای ذخیرهسازی پروندهها.
اتاق عمومي( )skolestueسرويسي مبتني بر اينترنت برای تبادل ن ر و همكاری.
خبرنامهی مدرسه( )skoleavisمدارس را قرادر ميسرازد از وبسرايتها بررای ارائره
طرحها ،خبرنامهها و اطالعات استفاده کنند.
اين شبكه زير ن ر يك تیم ويراستاری هفت نفرره از کارشناسران طراحري و مرديريت
ميشود .دو تن از اعضای اين گروه عبارتند از سرر ويراسرتار و مردير اطالعرات .کرادر خردمات

spam
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ويراستاری و فني با گروهي متشركل از  60کارشرناس فرنآوری اطالعرات ،مطالرب و محتروای
آموزشي مورد نیاز را برای اين درگاه آماده ميکنند.
بهکارگیری شبكههای مدارس و فنآوری اطالعات و ارتباطات:
براساس آمار ،روزانه در حدود  150000بازديد از شبكه صورت ميگیرد .معلمان پر تعردادترين
گروه کاربری را تشكیل ميدهند ،سرويسهای ثبتنامي1و تعاملي مرورد عالقرهی دانشآمروزان
است .نشاني اينترنتي شبكهی مدارس نروژ عبارت است ازwww.skolenetlet.no:
طرحهای فنآوری اطالعات و ارتباطات منجر به افرزايش پیراده کرردن آن در مردارس
نروژ شده و به عنوان ابزاری موثر برای نوآوری و خالقیت در آموزش و پررورش پذيرفتره شرده
است .دولت تمامي بودجههای شبكه مدارس را تأمین ميکند.
شبکهی مدارس لهستان:
مشابه با طرحهای شبكهسازی اروپا که برای ارتقا فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTتهیره و
اجرا شده و شرکايي در بین  23کشور اروپايي دارند ،شبكه مدارس لهستان نیز شربكهای اسرت
متشكل از شبكهها2و درگاههای آموزشي ملي که برا يكرديگر تلفیرق شردهاند .درگراه آموزشري
لهستان بدست وزارت آموزش و پرورش لهستان(  )MENiSراهاندازی شده است و شربكههای
مدارس اين کشور را پشتیباني ميکند.
سیاست شبكهی مدارس:
دولت با طرح "اهداف و گرايشهای جامعهی اطالعاتي در حال تكوين در لهستان" که کمیتهی
ملي تحقیقات علمي طراحي آن را به عهده داشت ،درصدد سرعت بخشیدن به پیشرفت لهستان
برای رسیدن به لهستان الكترونیكي بود .برا الگروبرداری از "اروپرای الكترونیكري  -2002يرك
جامعهی اطالعاتي برای همه" که با هدف اتصال اروپا به جامعرهی اطالعراتي جهراني ترا سرال
 2006تدوين شده بود ،برنامههای ارتقا فنآوری اطالعات در لهسرتان نیرز بره تصرمیم هیئرت
مديران در راهبرد فنآوری اطالعات اين کشور( )2004-2006رسید که به دنبال آن برنامرهای
پنج ساله با هدف ارتقا ابزار ارتباطات و تاثیرات اقتصادی و اجتماعي آن آغاز شد.
از سررال  2001تالشهررای قابررلتوجهي در زمینررهی تجهیررز کالسهررای اينترنترري در
مدارس و دانشگاهها ،تربیت معلم و اعطای گواهينامه و باال برردن اسرتاندارهای فرنآوری آغراز
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شده اسرت .بررای جزيیرات بیشرتر ميتوانیرد بره وبسرايت وزارت آمروزش و پررورش رجروع
کنیدhttp://www.men.waw.pl:
معرفي فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا هدف دستیابي به نرمافزارهای آموزشي،
تاسیس مرکز منابع آموزشي و کارآموزی معلمان در مناطق روستايي مشتمل بود بر فعالیتها و
برنامههای گوناگوني ن یر برنامهی توسعهی روستايي که مشترکا با برنامهی بانك جهاني تأمین
بودجه شد .يك نمونه از مشارکتهای بخرش دولتري و خصوصري ،مشرارکت برین MONES
(وزارت آموزش و پرورش و ورزش ملي) و تربیت مربري اينترل(1اينترل ،تردريس بره آينردگان)
اسرررت .تفررراهم نامرررهای برررین وزارت آمررروزش و پررررورش و ورزش ملررري( )MOMESو
(TPSAمخابرات لهستان) تضمین کنندهی قیمتهای استثنايي اينترنت برای مدارس لهستان
است که  40ساعت اينترنت رايگان به مدارس ارائه ميدهد.
بكارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس:
فنآوری اطالعات و ارتباطرات ( )ICTدر همرهی انرواع مردارس (ابتردايي ،متوسرطه ،فنري و
حرفهای) به عنوان موضوع درسي مستقل با برنامهی درسي تلفیق شده است .عالوه بر آن ICT
بسته به تصمیمگیری معلمان و همچنین تجهیزات مدرسه با مباحث ديگری در برنامهی درسي
اصلي تلفیق ميشود.

:INTERKL@SA
اين برنامه شبكهایر ملي متشكل از هزاران مدرسره ،آموزگرار ،شراگرد و سرازمانهای آموزشري
غیردولتي ميباشد .اين برنامره غیردولتري اسرت امرام مشرارکتي نزديرك برا وزارت آمروزش و
پرورش( )MENiSدارد و شرکتهای فنآوری اطالعات( )ITهزينههای آنررا ترأمین ميکننرد.
همكاری آن با رسانهها از جمله تلويزيون سراسری ،راديوی سراسری و پر تیراژتررين روزنامرهها
بسیار گسترده است .نیروی کاری متشكل از  26نمايندهی از وزارت آمروزش و پررورش ،دولرت
محلي ،مربیان ،شرکتها و سازمانهای غیردولتي( )NGOدر اين برنامه مشغول به کار هستند.
کارشناسان نامآشنا و سرشناس همكاری زيادی با اين طرح دارنرد .موسسرات محلري و اولیرای
دانشآموزان نیز جزء کاربران هستند.
سازمانهای آموزشي خبرنامههايي به صورت من م در اختیرار ايرن شربكه ميگذارنرد.
محترروای آن در سررال  2002بررا کمررك Eduseek2و 6plus1گسررترش پیرردا کرررد و اکنررون
Intel
www.eduseek.interklasa.pl
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بزرگترين درگاه اينترنتي آموزشي غیرتجاری در لهستان ميباشرد .سیسرتم ن رارت برر اسراس
فهرستهای رسمي نرمافزارهای آموزشي تايید شده بنا شده است اما مدارس و معلمان مختارند
که از ديگر مطالب مناسب استفاده کنند .تالشهرای صرورت گرفتره بررای ارتقرا زيرسراخت و
تجهیزات عبارتند از تجهیز مدارس (ابتدايي ،متوسطه) بره  100000رايانره شخصري و کرالس
رايانه در تمامي مدارس راهنمايي ،کارآموزی  40000معلم ،از مجموع  30568مدرسه14000 .
مدرسه به شبكه متصلاند ،نسبت کلي دانشآموز به رايانه در سال  42 ،2003به يك برود کره
بسته به نوع مدرسه متغیر ميباشد.
بهکارگیری شبكهی مدارس:
دانشآموزان و معلمان از رايانهها و اينترنت برای جستجو ،انتخاب و ارزيابي اطالعرات اسرتفاده
ميکنند .مراکز چندرسانهای در کتابخانههای مدارس امكان دسترسي به اينترنت و همچنین به
منابع اطالعاتي و آموزشي را فراهم ميکند .به کارگیری آموزشري فرنآوری اطالعرات از سروی
معلمان افزايش چشمگیری يافته است .دانشآموزان در رقابتها ،مسرابقات میران مدرسرهای و
فعالیتهای رايانهای اينترنتي شرکت ميکنند .دانشآموزان وبسايتهای مدرسره را طراحري و
اداره ميکنند .کالسهای رايانه نه تنها برای تدريس معمولي بلكه برای طرحهای فوقبرنامه نیز
استفاده ميشوند.
جبنههای مالي:
شبكهی مدارس بهطور عمده با حمايت مالي وزارت ملي آموزش و پرورش بره کرار خرود ادامره
ميدهد ،اما مراکز و بنیادهای ديگری نیز وجود دارند که از اين شبكه حمايرت ميکننرد .بررای
نمونه ميتوان به مرکز به رايانهای و شبكهای پزنان2در مدرسهی عالي علوم لهسرتان و سیسركو
سیستم3اشاره کرد.
ابزارهای شبكهی مدارس:
شبكه  Interklasaبه کتابفروشي اينترنتي معلمان (تحت ن رارت  )CODNو يرك نقشرهی
تعاملي مجهز شده است .هدف از طررح« شربكهی اجتمراعي کتابخانرههای آموزشري» تبرديل

1
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کتابخانههای مدارس و ساير کتابخانهها به مراکز چندرسانهای و اطالعاتي اينترنتي با يك سرور
در کتابخانه مرکزی ميباشد1که يك طرح اروپايي نیز با آن همكاری ميکند.
شبکهی مدارس رومانی:
دقیقترين تعريف شبكهی مدارس روماني عبارتست از اتصال دادن مدارس از طريق اينترنت.
عالوه بر اين شبكههای مدارس عبارتند از مشارکت مسئولین ملي و محلي ،موسسات آموزشي و
بخش خصوصي برای ترويج يادگیری مستمر با به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات
( .)ICTشبكه آموزشي2روماني( )ROEDUNETبه عنوان يك سیستم تبادل دادهها سازمان
داده شده است و با متصل کردن شبكههای محلي زيرساخت تبادل دادههای ملي  WANرا
شكل داده است که مراکز اپراتوری شبكه 3در بخارست ،گاالتي( ،)Galatiياسي(،)Iasiتارگو-
موره( )Targu-Muresو کلوژ ( ،)Clujتبیمسوارا( )Timisoaraو کرايووا( )Craiovaآنرا
اداره ميکنند .اهداف آن عبارتست از عرضهی ابزارهای فنآوری اطالعات برای تسهیل ارتباطات
و همچنین دسترسي به اينترنت از سوی کاربران(شامل دانشگاهها ،مدارس ،موسسات فرهنگي،
علمي و تحقیقاتي .در روماني شبكهی مدارس ديگری به نام ( TVETآموزش فني و حرفهای)
وجود دارد که هدفها و فعالیتهای آن معطوف کارآموزی حرفهای و تلفیق اجتماعي است و به
من ور برآوردن نیازها و انت ارات دانشآموزان و تقاضاهای شغلي راهاندازی شده است.
سیاست شبكهی مدارس:
ن ررام آمرروزش رومرراني دارای دو سررطح پیشدانشگاهي(پیشدبسررتاني ،ابترردايي ،راهنمررايي،
دبیرستان) و دانشگاهي است .تعداد مدارس ابتدايي  6099واحرد آموزشري است(شرهری-485
روسرررتايي  7583، )5614مدرسرررهی راهنمايي(شرررهری  -1996روسرررتايي  )5582و 1309
دبیرستان (شهری  -1121روسرتايي  )188مفراهیم آموزشري نروين نیازمنرد شریوههای نروين
تدريس و ارتباطات اسرت ،در نتیجره فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات( )ICTبره عنروان منبرع
اطالعات و ابرزاری ارتبراطي بررای معلمران و دانشآمروزان حیراتي اسرت .در آغراز تالشهرای
جداگانهای صورت گرفت و تعدادی طرح منطقهای اجرا شد اما در سطح ملي خط مشي خاصي
برای فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTوجود نداشرت .ايرن فراينرد برا معرفري "آمروزش و
پرورش و فناوری اطالعات" به عنوان بخشي از برنامهی درسي دورهی پیشدانشگاهي از سروی

1

www.biblioteka.edu.pl
Educational network
3
NOCs
2
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وزارت آموزش و پرورش آغاز شد .طرح فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTمربوطره از سره
مرحله تشكیل شده بود:
يك برنامهی درسي مبتنري برر فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTبرا هردف بره

کارگیری تدريجي آن در تدريس؛
کارآموزی قویتر معلمان؛

فراهم کردن زيرساختها(آزمايشگاههای رايانه ،نرمافزارهای آموزشي) که بدسرت يرك

گروه از کارشناسان آموزشي منتخب از جانب وزارتخانه سازماندهي و توسرعه مييابنرد %75 .از
بودجهی دولت در مرحلهی آزمايشي صرف تجهیزات و نرمافزار ميشود.
شبكههای مدارس برای استفادهی معلمان ،مرديران مردارس ،کارشناسران آموزشري و
دانشآموزان طراحي شده است تا معلمان به تبادل تجارب و اطالعات دربراره بهتررين شریوهی
تدريس بپردازند ،دانشآموزان بايكديگر ارتباط برقرار کرده و تواناييهای زباني خرود را تقويرت
کنند و مدارس فعالیتهايشان را به نمايش بگذارند .در رومراني تیمهرای مرديريتي متشركل از
کارشناسان برنامهی درسي ،ناظران کیفي و شرکای خصوصي شبكهها را اداره ميکنند.
محتوای شبكه ی مدارس:
اهداف اصلي  ROEDUNETعبارتند از فراهم آوردن زيرساختهای نوين برای تبرادل دادههرا
که تمامي موسسات آموزشي ،تحقیقاتي و فرهنگي را در روماني به هم مرتبط کند .اين فراينرد
خدمات گستردهای را در برر ميگیررد از جملرهweb cash DNS,SMTP,HTTP,FTP ،
پروتوکل جديد  IPو  IPv6برای آزمون فنآوریهای آينده .طرح مدرسهی عالي شبكه سیسكو
نتیجهی توجه به منابع انساني بود .هر يك از  NOCها(اوپراتورها) نیرز يرك مدرسرهی عرالي
منطقهای تاسیس کرد .عمدهی بودجهی شبكههای مدارس از جانب وزارت آمروزش و پررورش،
برخي سازمانهای غیردولتي و حامیان مالي( )PPPتأمین ميشد.
نمونههايي از شبكههای مدارس:
مدارس برای طرحهايي ن یر سقراط -کومینوس1و لئوناردو2از شبكهها استفاده فراوان ميکننرد
و همچنین برای ترويج فعالیتهای آموزشي ،تبادل الگوهای درسري ،آزمرون بررخط ،يرادگیری
الكترونیكي ،ارزشیابي برنامهی درسي و مواد يادگیری.

Socrates-Comeniuse
Loenardo
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http://www.e-scoala.ro
يك سايت آموزشي است برای معلمران و دانشآمروزان ،عرضرهی کننردهی درسهرای بررخط،
مشاورهی شغلي ،اطالعاتي راجع به طرحهای اروپايي ،انجمنهای برخط ،بازيهای برخط و اخبار
آموزشي.
http://www.didactic.ro
ارائه کنندهی مطالب آموزشي ،طرحهای ترأمین هزينرهی مردارس ،اطالعراتي در مرورد وزارت
آموزش و پرورش.
سايتي که به يادگیری الكترونیكي اختصا
اطالعاتي در مورد نرمافزارهای آموزشي است.

http://www.intuitext.ro
داده شده و عالوه بر آن شامل درسهای تعاملي و

http://www.edu.ro
سايت رسمي وزارت آموزش و پرورش ( )MOEارائهدهندهی راهبردها و سیاستهای آموزشي.
http://www.amoba.ro
ارائه دهندهی کارآموزیهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبرای اقلیت مجارستاني.
http://www.invata-ma.ro
طرحهای آموزشي متعددی ارائه ميکنرد و بره دسرت شررکتهای خصوصري اداره ميشروند و
معلمان و دانشآموزان آنها را طراحي کردهاند.
http://www.tuet.ro
سايت برای ترويج آموزشي فني و حرفهای متشكل از شبكههای  122مدرسه.
http://www.referate.ro











سايتي برای تبادل طرحها و ن رات کالسي دانشآموزان.
شبکهی مدارس اسلونی:
شرربكهی آمرروزش اسررلوني )http://sio.edus.si/( -SIO-پرطرفرردارترين و پیشرررفتهترين
شبكهی آموزشي است .اين شبكه دارای پیوندهايي اسرت بره درگراه موسسرهی آمروزش ملري
جمهوری اسلوني ،طرح سواد رايانهای ،سايتهای  ،etwinningوبسايت طرحهای تحقیقاتي،
طرحهای آموزشي اتحاديه اروپا(شبكهی مدارس اروپا و جامعره ترازه تاسریس 1)EUNو درگراه

http://community.eun.org
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آموزشرري اسررلووني کرره برره تررازگي تاسرریس شررده اسررت( .)http://info.edus.siوظیفررهی
اصلي SIOجمعآوری ،نگهداری و ارائهی اطالعات در مورد منابع و خدمات آموزشي ميباشد.
فنآوری اطالعات( )ITبراساس سیسرتم کاترالوب  TRUBARبنرا شرده اسرت کره
بوسیلهی آن مطالب گوناگون به عنروان مثرال عكسهرا ،نقاشريها ،مترون ،نقشرهها ،برنامرهها،
دادههررا ،صررداها و غیرررره گررردآوری ميشرروند .در کنرررار مشررتريان متررداول شررربكههای
آموزشي(دانشآموزان ،معلمان ،روسای مدارس ،موسسات) ،نشريات و اقتصاد نیز(تلفیق ،حمايت
مالي ،بازديدها) نیز به عنوان مشتری به حسراب ميآينرد .بعرالوه ايرن خردمات بررای آمروزش
بزرگساالن ،گروههای آسیبپذير اجتماعي و گروههای دانشآموزی با نیازهای آموزشري خرا
نیز ارائه ميشود.
در میان هشت توانايي مورد نیاز جوامع مبتني بر دانش ،سواد ديجیتالي و مهارتهرای
فررنآوری اطالعررات و ارتباطررات( )ICTپررنگترنررد .خرردمات عمرردهی شرربكهی آمرروزش
اسلوني( )SIOعبارتند از :اطالعات آموزشي ،گسترهی وسیعي از مطالب يادگیری ،فهرستهای
سرورها و درگاههای مربوط به آموزش و پرورش در اسلوني و جهان ،اخبرار آموزشري ،ابزارهرای
ارتباطي(فهرستهای پستي ،تابلوهای اعالنات ،انجمنهای بحث و گفتگو) و مطالرب مربروط بره
پشتیباني( کارآموزی معلمان ،ارجاع به کارشناس ،آمروزش از راه دور ،تردارکات آموزشري و.)...
برای ارتقرا عملكردهرای شربكهی آمروزش اسرلوني( ،)SIOسیسرتم پشرتیباني TRUBAR1
براساس ويندوز  MSطراحي شد که وظیفهاش سرازمان بخشریدن بره کاتالوگهرا و حوزههرای
دانشي ن یر فرهنگ ،دفترهای راهنما ،دايرهالمعارفها ،صورتهای موجودی ،واژنامرهها و غیرره
بود .ابزارهايي ن یر  TRUBARتضمین کنندهی اين هدف هستند که هر کاربر نیرز بايرد بره
رشررد و توسررعهی شرربكه يرراری برسرراند .عررالوه بررر ايررن از شرربكهی آمرروزش اسررلوني ()SIO
تمرکززدايي شده ،و مطابق با استانداردها طراحي شده و غیراجباری است و محتروای آموزشري
آن رايگان است.
شبكهی آموزش اسلوني( )SIOبهطور مستمر ارتقا پیدا ميکند .قرار است اين شبكه به
عنوان يك سايت چندمدخله طراحي گردد به گونهای که هر مدخل به شكل هدفمند کاربران را
بر اساس نیاز و ويژگیشان به محتواهای مختلف راهنمايي کند .اين مردخلها عبارتنرد از :درگراه
(مدخل  ،)dveriنشريات الكترونیك (مدخل  ،)listسرگرمي(مدخل  ،)zabavaبرای کراربران
غیر اسلونیايي(مدخل انگلیسي) .برای کودکان نیز يك مدخل مهد کودك پیشبینري و تن ریم
شده است که متناسب با ويژگيهای آنها طراحري شرده اسرت بررای نمونره از زبران تصرويری،
خروجي صدا و غیره استفاده شده است .سرويس ديگری برای بايگاني کرردن مطالرب آموزشري
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/trubar/
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مورد ن ر برای کاربران در ن ر گرفته شده است .در طي چند سرال گذشرته شربكهی آمروزش
اسلوني( )sioبا تأمین بودجهی از سوی وزارت آمروزش و پررورش ،موسسرهی ملري آمروزش و
احاديهی اروپا( )EUتوسعه يافت .تالشها و برنامههای آتي شبكهی مردارس بره پیراده کرردن
وسیع برنامههای آموزش رايانه و ارائه روش تدريس برای موضوعات درسي متنوع معطوف است.
نمونههايي از شبكههای مدارس:


شبكهی مدارسSIO؛ شبكه اصلي مدارس اسلوني http://sio.edus.si

موسسهی ملي آموزش جمهوری اسلوني )http://www.zrss.si( ZRS -اين سايت

اطالعاتي در زمینهی حوزههای موضوعي ،سرمینارها ،رويردادها ،کرارآموزی معلمران ،همكراری
بینالمللي ،تحقیقات و مدارس ارائه ميکند.
وزارت آموزش و پرورش و ورزش http://www.mszs.si/:هدف اين شبكه سرازمان

دادن به وزارتخانه ،کنفرانسها ،مناقصات عمومي ،سازمان دادن به ن ام آموزشي ،سازمان دادن
به ورزش و همكاریهای بینالمللي است.


وب سايتهای ديگر موسسات آموزشيhttp://www2.arnes.si:



وب سايت طرح ملي سواد رايانهای()http://www.zrss.si/projecti.htm


اسلوني

ستون اصرلي - http://www.arnes.si:ARNESدسترسري بره تمرامي مردارس

برنامهی اروپايي يادگیری الكترونیكي دوتايي(دوقولو) eTwinningاسلوني

http://www.cmepius.si/eLERNING/eTwinning
درگاه اصلي جديد http://info.edus.si :اخبار بررای معلمران ،کرارآموزی معلمران،

اطالعات راجع به مدارس ابتدايي ،سمینارها و سخنرانيهای کنفرانس ويدويي.



1

 http://oko.edus.siدرگاه اسلوني برای منابع آزاد.

شبکهی مدارس اسپانیا:
شبكه مدارس اسپانیا به آدرس  http://www.cnice.mecd.esشريك اسرپانیايي شربكهی
مدارس اروپا است .اين شربكه عمردتاً عرضرهکنندهی ابزارهرای پژوهشري مبتنري برر فرنآوری
اطالعات و ارتباطات( )ITو سررويسهای ارائهکننردهی اطالعرات و اتصرال معلمران ،مربیران و
دانشآموزان به شبكه و به يكديگر است .اين طرح يك سكوی اينترنتي شبكهسازی شده ،بررای

Open source
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تكوين راهبردهای آموزشي نوين است کره برهطور روز افرزون از فرنآوری چندرسرانهای سرود
ميبرد.
شبكه Red Averros1شبكهی انتقال دادههای آموزشري در آندالوسریا2ميباشرد کره هردفش
فراهم کردن دسترسي گسترده به دانش و همچنین ارتقاء سطح ارتباطات و سعه صدر افراد در
فرايند ارتباطات است .گروههای کاربری اين شبكه عبارتنرد از :پیشدبسرتاني ،دوره دبسرتان و
متوسطه ،مراکز آموزش استثنايي ،آموزش بزرگساالن ،تیمهای پشتیباني آموزشري و  32مرکرز
کادر آموزشي( )CEPدر سرتاسر آندالوسیا.
سیاست شبكهی مدارس:
دولت آندالوسیا بنابر طرح "انجمن مشورتي آموزش" در سال  2003مجموعهای3را منتشر کررد
که که اقدامات الزم برای تاسیس يك جامعهی مبتني بر دانش را که منجر به منافع اقتصرادی
(مثالً صنعت نساجي) ،منافع اجتماعي و فرهنگي(مثالً بازديدهای حوزههای اينترنتي ،کتابخانره
مجازی) خواهد شد را فهرست کرده است.
شبكه  And@redارائه کنندهی برنامهی اصلي برای دسترسي به فنآوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTبه جامعه آموزشي آندالوسیا از طريق شبكهسازی و اتصرال اسرت .ايرن طررح
افزايش بهکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر تمام زمینههای آموزشي ،طرحهرای
پیرامون يادگیری الكترونیكي ،بهبود وضعیت دسترسري بره دانرش ،ارتباطرات بهترر مردارس و
دانشآموزان ،استانداردهای حرفهای تدريس و کرارآموزی و آمروزش بهترر معلمران ،کرارآموزی
حرفهای خالقانه و سواد وسیع ديجیتالي را شامل ميشود .بهترر اسرت گروههرايي ن یرر اولیرا،
کتابداران ،مديران مدارس ،کارشناسان آموزشي ،پرسنل خدمات و کادر ن ارتي نیز در گروههای
کاربری جای گیرند.
محتوای شبكهی مدارس:

منابع آموزشي و مطالب پشتیباني برای مقاطع ابتدايي و متوسطه و دورههرای درسري

برای دوره دبیرستان (زبان ،علوم ،رياضیات ،علوم اجتماعي ،علوم انساني و ارتباطات ،هنر ،بانك
تصوير ،وبسايتهای موضوعي و )...
منابع آموزشي بررای آمروزش فرن و حرفرهای(تجارت و بازاريرابي ،مرديريت ،هنرهرای

گرافیكي ،خدمات همگاني اجتماعي – فرهنگي)
1

http://juntadeandalucia.es/averroes
Andalusia
3
Decreto de medidas de impulse a la sociedad del concimiento en Andalucia
2
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مطالبي در زمینهی آموزش بزرگساالن و تربیت معلم (تنوع ،هدايت تحصیلي ،مدرسره

برای اولیا ،کتابخانههای مدرسه ،مسائل میان فرهنگي)




منابع تحقیقاتي
خدمات کاربری(حسابهای پستي رايگان ،درگاه اطالعات)
مجلهی ديجیتال()http://reddigital.cnive.mec.es/s/index.htm

اطالعات عمومي(بورسهای تحصیلي ،دورههای درسي ،طرحها)

شرربكه  Red Averroesارائرره دهنرردهی دسترسرري رايگرران برره انجمنهررای فنرري،
کتابخانههای مدارس1و تاالرهای گفتگو ميباشد .موارد زيرر نیرز درايرن شربكه ارائره ميشروند:
پست الكترونیكي برای مربیان ،استفاده از وب سايت ،طراحي وب ،کتابچهی مشتريانHTML،
برای مدارس و مطالب وسریع در زمینرهی پشرتیباني آموزشري(طرح درس ،مطالرب آموزشري،
تسهیالت دانلود ،به کارگیر بهترين تجارب تدريس ،کتابخانه مجازی ،انتشارات آموزشي ،موترور
جستجو ،تبادل اطالعات ،اکثر ابزارهای فنآوری اطالعات و در ارتباطات (.))ICT
شبكههای مدارس در مدارس:
در آموزش و پرورش مبتني بر شبكه تالش ميشود که به کمك ابزارهای فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTاستاندارهای يادگیری بهبود داده شود و ارتباطات و همكاری نامحدود میسرر
شود .در کنار اين ،شبكهی مدارس همكاری مدارس را در قالب طرحها و فعالیتهرای مشرترك
ممكن ميسازد .شبكه مدارس با ايجاد پیوندهای همه جانبه فراينرد ن رارت و مرديريت را نیرز
تسهیل ميکند .سكوهای شبكهی مدارس با هدف ارائهی محیطي برای مشارکت ،دسترسي بره
منابع با کیفیت ،ارائه مطالب يادگیری و فعالیتهای برخط ،انتقال دانش بین مردارس و کمرك
رساني به اولیا و اجتماع ،و در نهايت تاسیس يك فضای مبتنري برر دانرش اروپرايي راهانردازی
شدهاند.
نمونههايي از شبكهی مدارس:



And@red
http://www.juntadeandaluica.es/averroes/




(Red National Bachillerato 286سكوی تعاملي برای دوره کارشناسي)
http://www.ceneval.edu.mx/rnd/index.php
http://www.educanet.net
ABIES
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شبكهی آموزشي برای معلمان با تمرکز بر به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات (.)ICT
به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مدارس:
کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر موسسات آموزشي هنوز هم بره دلیرل رويكررد
آموزشي غیر ساختاری ،تربیت معلم نامناسب و سواد ديجیتال ناکفي محدود است .اين مسرئله
به مرور با ورود تجهیزات زيرساختي بهتر ،باال رفتن سطح استاندارد نرمافزارها ،منرابع آموزشري
خا و رشد و ارتقاء برنامهی درسي بهبود يافته است.

زیرساخت

ایجاد تجهیزات زیرساختی
در دسترس که دسترسی
معلمان و دانشآموزان را به
 ICTدر سطح دنیا فراهم
پشتیبانی از مهارتهای

کند.

ICTمعلمان در استفاد شخصی از

عملکرد

فناوری و مهارتهای اموزشی آنان
در تلفیق  ICTبا شیوههای
یادگیری موجود و به شیوههای
ابتکاری

مهیا کردن دسترسي
فراگیران ،معلمان و مراکز به
محتوا و خدمات ارزشمند
آموزشي

محتوا

شكل  -1جنبههای اساسي شبكه مدارس انگلستان

شبکهی مدارس انگلستان:
انگلستان صاحب يك راهبرد ملي فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTاسرت کره براسراس
تجهیزات زيرساختي ،محتوا و عملكرد بنا شده است (شكل.)1
اين جنبهها از طريق تاسیس شبكههای مدارس و شبكههای رايانهای با يكديگر پیونرد
دارند .تعدادی از طرحهای اصلي شبكهی مدارس در قلب اين فعالیت وجود دارند که به کمرك
آنها ميتوان اين سه جنبه را در سرتاسر کشور بصورت برخط عرضه کرد .دولت در سال 1998

54

شبكهی1ملي يادگیری( )NGFL2را راهاندازی کرد .هدف اين برنامه باال برردن سرطح فرنآوری
اطالعات و ارتباطت( )ICTدر مدارس برود .نسربت شراگردان بره رايانره در سرال  2002بررای
مدارس ابتدايي و متوسطه به ترتیب  11به  1و  7به  1بوده است .در انتهای سره مراه نخسرت
سال  31( 2002مارس) ،نسبت شاگرد به رايانه به  9/7به  1در دوره ابتدايي و  6به  1در دوره
متوسطه ارتقا يافت( .)DFES,2002هدف راهبرد وزارت آموزش و پرورش( )DFESانگلستان
هدايت يك برنامهی منسجم برای تأمین بودجه و پشتیباني از توسعه  ICTدر تعلریم و تربیرت
است که حوزههای اصلي تجهیزات زيرساختي ،محتوا و عملكرد را مخاطب قرار ميدهد.
هدف راهبرد وزارت آموزش و پرورش( )DFESاين است که:
استانداردها را از طريق به کارگیری فنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTو در طرول

تمامي حوزههای تدريس و يادگیری بخصو به عنوان بخشي از اولیتهای اصلي آموزشي ملي
ن یر سواد ،توانايي حساب و مرحلهای اساسي (3نیمه ا ول دوره متوسطه) باال ببرد.
از ابتكار و نوآوری در مدارس حمايت کند و از اين راه تأثیر مردارس و معلمران را ،بره

خصو با بهکار گیری فنآوری اطالعات و ارتباطرات( )ICTبهبرود بخشرد ترا مسرئولیتهای
معلمان را کاهش دهد و ارائه درس را مدرنیزه کند.

برای نايل شدن به کارايي بهتر و يادگیری مرادامالعمر ،فارغالتحصریالن مردارس را بره

فنآوری اطالعات و ارتباطات( ،)ICTو مهارتهای يادگیری مورد نیاز مجهز ميکنرد و امكران
شرکت در يك جامعهی فني را برايشان ممكن سازد.

به همهی فراگیران ،از طريرق توانرايي فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTامكران

دسترسي به يادگیری را فراهم کند.
شبكهی ملي يادگیری( )NGFLبه دنبال اين است که به فراگیران و مربیان انگلسرتان کمرك
کند از فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبهره ببرند .اين شبكه در رابطره برا مردارس توجره
خود را معطوف به افزايش آگاهي از فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTو باال بردن دسترسري
به آن ،و همچنین ايجاد گسترهی وسیعي از منابع ديجیتال بررای تردريس و يرادگیری(محتوا)
کرده است .عالوه بر اين در راستای توسعه بخشیدن به فعالیتهای حرفهای معلمان ،شبكه ملري
يادگیری در صدد است که آنها را به کاربران کارآمد فناوری اطالعات و ارتباطات بدل کند.
چالشهای زير با عنوان هدفهای شبكه ملري يرادگیری( )NGFLدر سرال  2002تعیرین شرده
است:

grid
www.ngfl.gov.ukS

55

1
2

اتصال همه مدارس ،دانشكدهها ،دانشگاهها ،کتابخانههای عمومي ،و هر تعداد از مراکرز

اجتماعي که ممكن است به شبكه ملي يادگیری؛
تضمین اين مسئله که معلمان در حال انجام خدمت ،نسبت به تدريس و يا اسرتفاده از

فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر برنامه درسي از توانايي الزم برخوردارند و کتابداران نیرز
بهطور مشابه آموزش داده ميشوند؛
بوجود آوردن درك مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبرای فارغالتحصیالن

و قرار دادن مقیاسي برای ارزيابي توانايي آنها در ICT؛
تضمین اينكه از میزان کاغذی بودن ارتباطات مديريتي بین گروههای آموزشي و دولت

کاسته ميشود؛
تبديل انگلستان به يك مرکز برتر در ايجاد محتوای نرمافرزاری شربكهای و پیشررو در

صادرات خدمات يادگیری در دنیا؛
تعدادی از منابع اساسي که در شبكه ملي يادگیری ايجاد شدهاند تا به معلمران و دانشآمروزان
در رسیدن به اين هدفها کمك کند عبارتند از:
درگاه شبكه ملي يادگیری که مدخلي به محتوای آموزشي است؛

خدمات آموزشي برخط ن یر  ،Teachernetسرويس DFESبررای معلمران و ديگرر

خدماتي که دولت و دفاتر آن چون مرکز مجازی معلمران 1،و پايگراه برنامره درسري ملري ارائره
دهنده آنها هستند؛
محتوای تن یم شده در مناطق محلي؛

محتوای تن یم شده به دست ناشران ،موزهها ،نگارخانهها و نهادهای ملي ن یرر مرکرز

اسناد ملي؛
خرردمات ابتكرراری مخصررو فراگیررران ،مثررل باشررگاه شرربكه کرره محیطرري برررخط،

سرگرمکننده و ايمن برای کودکان سنین  7تا  11سال ميباشد .اين کودکان از طريق مردارس
خود ثبت نام ميکنند و به آنها اجاز داده ميشود به يكديگر پست الكتريكي بزنند ،افكار خود را
به اشتراك بگذارند و سرگرم بازیهای تعاملي شوند.
درگاه شبكه ملي يادگیری( )NGFLشبكهای متشكل از وبسايتها ميباشد که ارائه
دهندهی مطالبي در زمینهی يادگیری ،تدريس ،کارآموزی و مديريت در مردارس ،دانشركدهها،
دانشگاهها ،کتابخانهها ،مراکز يادگیری ،محل کار و خانه ميباشند .دسترسي به مطالب آموزشي
و منابع موجود در شبكه ملي يادگیری برای عموم آزاد است .مرکز مجازی معلمان بر اطالعات،
راهنمايي ،مشاوره و مطالبي برای معلمان متمرکز است .برخي از اين مطالب عبارتنرد از :طررح
Virtual teacher center
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درس ،منابع موضوعي ،اطالعات برنامهدرسي (طرحهای کار و چارچوبهای تدريس) ،پشتیباني
برای پیشرفت حرفهای ،هدايت سیاست آموزش و پرورش ،مديريت مدرسه ،نیازهرای آموزشري
خا و گروههای بحث و گفتگوی برخط .هر سايت متصل بره درگراه ،مسرتلزم گذرانردن يرك
فرايند ثبت نام و تايید مي باشد که شامل برخورداری از مجموعهای از معیارهای کیفري (اصرل
اساسي )NGFLاست .بدين نحو کاربران مطمئن خواهند شد کره همرهی وبسرايتهايي کره
دارای عالمت NGFLميباشند ،متعهد به رعايت استاندارها در سطح باال ميباشرند .در نتیجره
شبكههای تخصصي گوناگوني به عنوان يك منبع ارزشمند مورد تأيید قرار گرفته و تأيید شدند.
به عنوان مثال وبسايتهای زير مورد تأيید و معتبر ميباشند لذا دانشآموزان ميتواننرد از ايرن
طريق با همساالن خود همكاری داشته و افكار و تجربیات خود را به اشتراك بگذارنرد :مردارس
متخصصرررررررررین( ،)http://specialistschools.org.ukانجمرررررررررن عمرررررررررومي
تررررردريس( )http://gtc.org.ukو شررررربكه منرررررابع تكمیلررررري بررررررای يرررررادگیری
(.)http://ferl.becta.org.uk
به موازات طرحهای دولتي فوق ،تعدادی طرح ديگر نیرز مبتنري برر شربكه راهانردازی
شرردند کرره عبارتنررد از تسرركونت( )TescoNet2000و شرربكه جهرراني مرردارس ( global
 .)scoolnetشبكهی مدارس جهاني به دنبال تسكونت مطرح شرد و در سرال  2002بریش از
 17000مدرسه 3500 ،معلم و  60000شاگرد در طرحهای آن ثبتنام و شرکت کررده بودنرد.
در اين سال ،در مجموع تسكونت( )TescoNet2000و شبكهی جهاني مدارس دارای 50000
صفحهی وب بودند (جدول.)4
جدول :4تسكونت و شبكهی جهاني مدارس(دسامبر )2001

مجموع

مررردارس
فعال

معلمرررران
فعال

شرراگردان
فعال

صررفحات تكمیررل شرردهی
منتشر شده

17041

3605

61340

52857

تسكونت طرحي است که تنها به مدارس انگلستان مربوط ميشد .هدف اصلي تسكونت
وسعت دادن به تفسیر آموزگار از برنامهی درسي سراسری بود تا آنها شاگردان را بر آن دارند که
به گونهای خالقانه فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTرا بكار گیرند .در ايرن زمران تسركونت
بسیار موفقیتآمیز بود چراکه تعداد کثیری از مدارس ،معلمان ،شاگردان و کالسها در سرتاسر
انگلستان در آن شرکت کرده بودند .در سالهای  1998تا  2002بیش از نیم میلیرون نفرر برین
سنین  5تا  18سال عضو اين طرح شده بودند .بسیاری افكار و احساساتشان را دربارهی زندگي
در قرن بیست و يكم در بیش از  50000صفحهی وب نگاشته بودند .آنها دربارهی زندگي ،خانه،
عاليق ،عقايد لجام گسیخته ،امیدها و روياهايشان و اينك چگونه دنیا را به مكان بهتری تبرديل
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خواهند کرد مطالبي مينوشتند(شبكهی جهاني مدارس .)2002 ،از جمله فوايد تسركونت ايرن
بود که معلمان از اين طريق به تجارب آموزشي دست مييافتند که در آن زمان جديد و جالرب
بودند .از ديگر خدمات تسكونت ميتوان به موارد زير اشاره کرد :عرضهی تجهیزاتري چرون لرپ
تاپ ،ارائه مشاوره و کمك به معلمان در چگونگي استفاده از تجهیزات و نرمافزارهرا ،کمرك بره
يك طرح سراسری برای مراسم يادبود هزاره ،فراهم کرردن فرصرتي بررای برنامرهريزی جوانران
جهت ديدن آثارشان در گنبد هزاره1در لندن و کار با اينترنت در کالس برای اولین برار .جامعره
محلي قادر بود در فروشگاه محلي تسكونت شاهد نمايش آثار کودکان باشد .بنابراين معلمران و
اولیا ميتوانستند ناظر بر چگونگي درگیر شدن شاگردان در استفاده از منابع تحت شبكه باشند.
مشارکت در يك وبسايت گسترده که آثار شاگردان را به نمايش ميگذارد معلمان بسریاری را
جذب کرد.
از ديدگاه تربیتي ،معلمان عنوان کردند که يك ويژگري مهرم طررح ايرن برود کره بره
کودکان امكان داده ميشد که تجارب خويش را بازگو گنند .اين مسئله باعث ميشرد کودکران
بدون شكل در مورد موضوع بنويسند .بسیاری از معلمان اذعان کردند که کیفیت آثار کودکران
بدلیل انتشار آنها برای مخاطب جهاني بهبود يافته است.
شاگردان مطالب بسیار خالقانايه بوجود آوردند از قبیل شعر و ديگر آثرار هنرری .ايرن
خالقیت در اشكال ديگری از جمله راهحلهايي از طريق طراحي و فنآوری نیز خود را بروز داد.
تقويت عزت نفس ،بهبود مهارتهای مطالعه و افزايش مهارتهای تحلیلي از ديگرر فوايرد عنروان
شده بود .در موارد بسیاری اين مكان به شاگردان داده ميشد که خود طرحهايشران را انتخراب
کنند .مشارکت اولیاء در پشرتیباني از پرژوهش فرزنردان در خانره از ديگرر پیامردها برود .ايرن
فعالیتها از طريق ايدههايي از پیش آماده شده برای طرحها که هر نیمسال به مدارس فرستاده
ميشدند پیش ميرفتند .صفحات بسیاری عقايد و تجارب خلق شدهی از سوی شراگردان را در
بر ميگرفت .شاگردان در فعالیتهای خود غالباً به مكانهای ديگرر دنیرا چشرم داشرتند ،اگچره
پرداختن به مسائلي محیطهای محلي يك مضمون متداول بود .در تعداد کمي از موارد مدارس
انگلستان با مدارس کشورهای ديگر همكاری ميکردند گرچره از اهرداف طررح نبرود .برخري از
معلمان به تاثیرات آن بر ادراك جهاني و دانش شاگردان اشاره داشتند.
بنابراين تسكونت پايگاهي بوجود آورد که در نتیجه آن شبكهی جهاني مدارس متولرد
شد .شبكهی جهاني مدارس طرحي متفاوت بود که بر هدفهای ديگری متمرکرز برود .مضرامین
عمدهی اين طرح عبارت بودند از همكاری بینالمللي ،اتصال به ديگر مدارس و افزايش شررکت
اولیا در برخي حوزههای موضروعي خرا و نره هرر موضروعي .کارگروههرا اگرچره غالبراً جرزء
Millennium Dome
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ويژگيهای طرح نبودند ،با اين وجود بیش از  2750صفحه توسط يك کالس واحد تن یم شده
بود .ازاينرو برخي هدفهای اين طرح در پس اين نوع رخدادها نهفته بودند ،که با بررسي بیشرتر
آشكار ميشدند.
شبكهی جهاني مدارس يك طرح بینالمللي بود که اهدافش عبرارت بودنرد از تقويرت
آگاهي فرهنگي شاگردان ،معرفي افكار کودکان سراسر جهان و باال بردن درك بینالمللي آنران.
در نتیجه شبكهی جهاني مدارس در پي ايجاد انگیزهای در کودکان خارج از کشور بود که عالوه
بر زبان مادری خود به زبان انگلیسي نیز بنويسند .طرح شبكهی جهاني مدارس هم به تكرالیفي
ميپرداخت که شاگردان به دور از رايانه و اينترنت قادر به انجام آن بودند و هم به تكالیفي کره
به کمك فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTانجام ميدادند .از میان طرحهايي که در تسكونت
به شاگردان ارائه شده بود 12 ،طرح در وبسايت بهروز شده و نگاه داشته شدند.
در ماه اوت سال  ،2002نرمافزاری که درگاه را اداره ميکرد 1،گرزارش داد کره مجمروع
تعداد شاگردان شرکتکننده به عدد  134045افزايش يافت ،مجمروع تعرداد مردارس ترا عردد
 17459صعود کرد و مجموع تعداد صفحات منتشر شده تا  53423صفحه باال رفت .ترا مرارس
سال  2003گزارش شد که تعداد مدارس تا  17847و مجموع تعداد صفحات منتشرر شرده ترا
 54418افزايش يافته است .صفحات وب و آمارها نشاندهندهی مشارکت فراينده مدارس خارج
و تعداد صفحات منتشر شده نشاندهندهی مشارکت شاگردان در تعدادی از کشورهای خارجي
است .در ژانويه سال  ، 2003شربكهی جهراني مردارس در برنامرهی تلويزيروني  BETTبررای
مدارس خارج از کشور آغاز به کار کرد .در ماه فوريه اين طررح در کنفررانس شربكهی مردارس
اروپا در بروکسل به اروپا معرفي گرديد که منجر به آغاز طرحهای آزمايشي در  11کشرور شرد.
پس از دو ماه از آغاز به کار بینالمللي اين طررح 53 ،مدرسرهی آزمايشري در  19کشرور غیرر
انگلیسي زبان ثبت نام کردند :دانمارك ،فنالند ،آلمان ،ايسلند ،اندونزی ،ايتالیا ،لتوني ،لیترواني،
نروژ ،لهستان ،پرتقال ،روماني ،روسیه ،اسلواکي ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،تايلند و اوگاندا.
اين طرحهای سراسری که بسیاری از آنها از سوی تجارت و صنعت حمايرت ميشروند،
به وضوح قدرت انتشار مطلب در اينترنت و بهکارگیری فنآوریهای شبكهای را نشران دادهانرد.
وضعیت موجود در انگلستان پیچیده است از آن جهرت کره در اسركاتلند شرماری از طرحهرای
خا اجرا شده است که با انگلیس ،ولز و ايرلند شمالي متفاوت است ،البته در تمامي اين موارد
به شكل روزافزون بر يادگیری شبكهای تاکید ميشود .برخي از ايرن طرحهرا در ادامره تشرريح
ميشوند و مورد بحث قرار ميگیرند.
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ن ام آموزشي انگلیس مرتباً از طريق شبكهسازی ،مردارس را بره همكراری برانگیختره
است .وزارت آموزش و پرورش و مهارتهای انگلیس( )DFESدر يك راهبرد پرنج سراله بررای
کودکان و فراگیران( )2004و در "برنامهی هرر کرودکي مهرم اسرت"( )2004اصرالح خردمات
عمومي را با تمرکز بر "انفرادی کردن يادگیری" و بهبود انتقال خدمات به همهی کودکان مورد
تاکید قرار داد .معلمان و مدارس برای دستيابي بره ايرن هردفها موظرف بره همكراری بروده و
شبكههای اينترنتي مدرسه -به -مدرسه که مبتني بر يادگیریاند ،بر اساس دانشي که در تجربه
تدريس گنجانده شده است ،ميتوانند زيربنای يك دگرگوني کامل را در فرايند يادگیری فراهم
آورند(.)DFES,2004
در اسكاتلند ،به شكل سلسلهی مراتبي و سراسرری سررورهای هوشرمند و نیرومنردی
وجود دارد که جريان پرسرعت دادهها را در سرتاسر کشرور تسرهیل ميکننرد .ايرن سررورها و
موتورهرررای توزيرررع محتررروا در سرررطوح مدرسرررهای ،محلررري و ملررري فعالیرررت ميکننرررد
( .)http://www.LTScotland.org.uk/connected/وضررعیت يرراد شررده برره معلمرران و
شاگردان اجازه ميدهد به منابع برخط دسترسي داشته باشند .بنابراين معلمان قادر خواهند بود
مطالبي که با طرح درس آنها مطابقت دارد را از پیش انتخاب و هماهنگ کنند تا بره موقرع بره
سرور مدرسه انتقال يافته و در طول درس مورد ن ر از آن استفاده کنند .بدين نحو دسترسي به
مخازن ع ریم مطالرب بررخط ممكرن ميشرود .بنرابراين ميتروان بره منرابعي چرون مطالرب
پسنیوز( ،)PatheNewsپايگاه دادههرای کاالهرای فرهنگري( )SCRAN1و برنامرهی درسري
ديجیتال BBCبه سرعت دسترسي پیدا کرد .برای ممكن سراختن ايرن فراينرد يرك نرمافرزار
میانجي ساده ساخته شرد ترا کراربران بتواننرد ايرن مطالرب را تشرخیص داده و دانلرود کننرد.
"يادگیری و تدريس اسكاتلند" برنامهای است که يك ابزار نرمافزاری ايجراد ميکنرد ترا منرابع
باکیفیت را در برابر همهی اجزاء برنامهی درسي اسكاتلند قرار دهد ،بدين صورت معلمان قادرند
به جستجوی مطالب مناسب با سن ،مرحله و حوزهی برنامهی درسي خود بپردازند.
ميتوان به ديگر طرحهای خا شبكهای نیرز اشراره کررد .بره عنروان مثرال در يرك
سیاست جامع ديجیتال سراسری ،مدارس مناطق محروم به عنوان بخشي از يك طررح دولتري
برای کم کردن اختالف سهمیهی ديجیتالي ،رايانرهی رايگران دريافرت کردنرد .طررح "جوامرع
سیمکشي شده "2امیدوار است که نسبت رايانه به شاگرد را به باالی میانگین برساند.
از سال  ،1998وزارت آموزش و پررورش و مهارتهرای انگلسرتان( )DFESبره صرورت
مشاوره به مدارس در ارتباط با استفادهی ايمن از اينترنت کمكرساني کرده است .همچنین اين
برنامه از طريرق وبسرايت فرابزرگرراه ايمرن( )superhighway Safety Websiteکره در
Database of cultural artefacts
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سررررپتامبر سررررال  2000آغرررراز بررررهکار کرررررد ،مشرررراوره و اطالعررررات برررره روز ارائرررره
ميکنررد( . )http://ispsafty.ngfl.gov.ukبرنامررهی مهررارت در اينترنررت برررای شرراگردان
مرحلهی اصلي(12سنین7-11سال) از طريق برنامهی تلويزيوني تعلیم و تربیت در سرال 2003
آغاز بهکار کرد .اين برنامه با همكاری سه نهاد دولتي اداره ميشد ،بكتا( ،)Bectaوزارت آموزش
و پرورش و مهارتها ،و دفتر گواهینامهها و اولیای برنامهی درسي ،)QCA(2تا به معلمان کمرك
کنند شیوهی ايمن ماندن در اينترنت را به کودکان بیاموزند.
بنیادهای محلي شبكهسازی مدارس در سال  2003تاسیس شردند و در حرال شرتاب
گرفتن ميباشند .در سال  2004تعداد آنها  45مورد در انگلیس بود که در مدارس و يا گروهي
از مدارس مستقر شده بودند و در سرتاسر کشور در حال توسعه هستند .برنامههايي برای کمك
به اين بنیادها در حال شكلگیری است تا بتوانند راهحلهای رايانهای متناسب با نیازشان به کار
برند .اين کمكها عبارتند از لپ تاپ ،لوحهها ،وايتبوردهای تعاملي ،رايانههای جیبري و همرراه
ديجیتالي شخصي ( .)DDAيادگیری الكترونیكي به کمرك شررکتهای فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTمتعددی حمايت ميشود.
کنسرسرریومهای منطقررهای بررا پهنررای بانررد برراال ( )RBC3در انگلسررتان بوجررود
آمدهاند( .)http://broadband.ngfl.gov.ukکنسرسیومهای يراد شرده ،متعلرق بره دفراتر
آموزشي محلي ( )LEAميباشند که به من ور بدست آوردن اتصال با پهنای باند باال و مقررون
بهصرفه برای مدارس و گسترش محتوا برای شبكههای با پهنای باند باال تاسیس شردهاند .ايرن
کنسرسیومها هماکنون به يكرديگر متصرل شردهاند ترا يرك شربكهی آموزشري ملري4تشركیل
دهند( .)http://www.broadbanduk.orgدر حال حاضرر تعرداد ايرن کنسرسریومها کره
اندازههای متفاوتي دارند ده عدد است و تمامي حوزههای انگلیسي را تحت پوشش خود دارند و
بازيگران اصلي در فراهم کردن خدمات اينترنتي ،تجهیزات زيرساختي برای پهنرای بانرد براال و
محتوای دفاتر آموزش محلي و مدارس در منطقه خود به شمار ميآيند.
منابع موجود در شبكههای مدارس:
طیف گسرتردهای از منرابع از طريرق سرايتهای شبكهسرازی شردهی5ملري و منطقرهای قابرل
دسترسررياند .بسرریاری از ايررن منررابع بدسررت سررازمانها و ناشررران حرفررهای ايجرراد شررده امررا
تهیهکنندگان رسانهها مانند شرکتهای تلويزيوني ن یر  BBCو کانال  4نیز برهطور روزافرزون
1
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در اين فرايند شرکت ميکنند .نتیجهی اين روند محصوالت کامالً تعاملي است که به شراگردان
سنین مختلف معطوف است .تهیهکنندگان معتبر در سطح جهان معمروالً طیرف گسرتردهای از
خدمات ،تسهیالت و منابع اينترنتي را در قالب يك محصول عرضره ميکننرد .نمونرهای از ايرن
مسئله که در آن منابع با پهنای باند باال به مدارس عرضره شرد "انجمرن اينترانرت" از شررکت
 NTLبود .بدين ترتیب شبكهی کابلي شرکت از طريق رايانهی شخصي و تلويزيرون ديجیترال
قابل دسترسي است .ادعا ميشود اين طرح دارای فوايدی است از قبیل قویتر شدن پیوسرتگي
تجربهی يادگیری بین خانه و مدرسه ،افزايش ارتباط بین مدارس و اولیا ،فراهم شدن امكان کار
کردن به روی طرحها خارج از ساعات مدرسه و دسترسري بره طیرف گسرتردهتری از محتروای
آموزشي الكترونیكي ( . )NTL،2000اولیا و دانشآموزان قادرند با رمزهای عبور معتبر از خانه
به اينترانت مدرسه دسترسي داشته باشند .عمدتاً خود شرکت و در کنار آن ،خدمات پشرتیباني
از سرورهای ذخیره کنندهی اينترانت نگهداری ميکنند .خدمات اصلي ،ابزارهای اينترانت را در
اختیار مدارس قرار ميدهد تا مطالب دلخواه را در اينترانت خود منتشر کنند ،ابزارهايي از قبیل
جدولهای زمانبندی ،دفترهای ثبت تكالیف و يك کتاب راهنمای مدرسره .مردارس عرالوه برر
اشتراك اصلي اينترانت ميتوانند خدمات اضرافي ن یرر میزبراني شربكه و فیلترر کرردن پسرت
الكترونیكي را نیز دريافت کنند.
فراهم شدن کارآموزی برای مدارس و معلمان:
فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTميتواند نقشي اساسي در حمايرت از گروههرای کراری و
حرفهای که از متخصصین تشكیل شدهاند و از ن ر جغرافیايي پراکندهاند داشته باشد .در اواخرر
دههی  1990همهی معلمان مقاطع ابتدايي و متوسطه با استفاده از بودجرهی بختآزمرايي در
برنامههای کرارآموزی شررکت داده شردند (صرندوق فرصرتهای ملري .)NOF 1،ارزيرابي ايرن
کارآموزی نشان داد که معلمان مستلزم گفتگو و تعامل با ديگر معلمان هستند تا بهترر تفهریم
شوند .نمونههای خوبي از انجمنهای تبادل ن رر2وجرود دارنرد کره ايرن امرر را محقرق کررده و
شاهدی بر اين قضیه هستند که در شرايط مناسب ،افرراد حرفرهای از طريرق ايرن انجمنهرا بره
راهحلهای دائمي و پايدار دست يافتهاند.
هدف کارآموزی برای رشد کادر آموزشي از آن زمان به بعد تغییر کررد و از تمرکرز بره
کارآموزی صندوق فرصرتهای نرو ( )NOFبررای معلمران و کتابرداران مردارس بره توسرعهی
حرفهای پايدار )CPD(3و توسرعهی اجتماعرات مرورد عالقره تغییرر يافرت کره برا محیطهرای
1
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مشارکتي برخط حمايت ميشد .در  2002-2003در اسكاتلند ،طرح  masterclassو اجتماع
برررخط  heads togetherبررا موفقیررت تهیرره و اجرررا شرردند .در انگلرریس  teacher.netو
 teachersOnlineتاسیس شدند .با اين وجود ،کمبود کارآموزی مناسرب معلمران و مربیران
هنوز هم ،مانعي عمده بر سر راه بهکارگیری فنآوری جديد در تعلیم و تربیت محسوب ميشد.
کارآموزی معلمان و مربیان بر بهکارگیری ابزارهای جديرد متمرکرز شرده اسرت ،در حرالي کره
ميبايست به شیوههای آموزشي تمرکز کند .در نتیجه ،پیشررفت نراچیزی در تلفیرق فرنآوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTو تاثیر اين فناوری نوين بر بهبود يادگیری رخ داد .پس الزم است
تالشهای بیشتری در اين حوزه صورت گیرد چراکه کارآموزی که صرفاً به برهکارگیری ابرزار و
مهارتهای فني بپردازد کافي نیست .فنآوری نوين بايد همزمان با روشهای تدريس مبتكرانه و
1
عملي که قابلیت استفاده در رشتههای مختلف را دارند بايد برای در يرك رويكررد بینرشرتهای
نیز بكار گرفته شود.
يك رويكرد عبارتست از شناسايي بهترين تجربهها در معرفي فنآوریها به يادگیری و
پس از آن شناسايي چگونگي معرفي اين شیوه در کارآموزی معلمان و مربیان .در نهايت تحقیق
و مطالعهی رويكردهای مبتكرانه الزم است با نگاهي به بهبود ن ام کارآموزی صورت گیرد.
کاربردهای فنآوری اطالعات و ارتباطات (:)ICT
از سال  1998دولت از طريق برنامهی شربكهی سراسرری يرادگیری( ،)NGFLسررمايهگذاری
راهبردی چشمگیری را در قبال فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مردارس صرورت داده
است و نتیجهی آن موفقیتي است که سیاست فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبره يكري از
جنبههای اصلي برنامهی بلند پروازانه تحول و اصالح در آموزش و پرورش تبديل شده است.
بنابه گزارش وزارت آموزش و پرورش و مهارتهای انگلستان( )DfES,2004تا سال :2003
بیش از  %99مدارس به اينترنت متصل شده و از میان آنها بیش از  %25دارای ارتباطي

پرسرعت با پهنای باند باال هستند.
شبكه ملي يادگیری( )NGFLبه بزرگترين درگاه محتوای آموزشي فهرستبندی شده

بدل شد؛ در حالي که درگاههای سفارشي برای گروههای اصلي چون جوانران ،معلمران ،اولیرا و
مديران مدارس در حال ساخت است.
میانگین تعداد رايانهها در مدارس برای تدريس و يادگیری دو برابر شده است.
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توسعهی حرفهای پايردار ( )CPD1و برنامرههای مرديريتي بررای فرنآوری اطالعرات و

ارتباطات ( )ICTمستقر شدند و  %99مدارس برای يك دورهی کامرل کرارآموزی نرام نويسري
کردهاند.
اعتماد به نفس معلمان در بكارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبهبود يافته

و بالغ بر صد هزار معلم از طريق طرحهای عمده ،يك دستگاه رايانه دريافت کردهاند.
طرح برنامهی درسي برخط آغاز به کار کرد و بستهای با منرابع ديجیترالي باکیفیرت از

سوی حامیان بخشهای دولتي و خصوصي در اختیار معلمان قرار داده شد.
بیش از  6000مرکز برخط  UKبررای دسترسري بره فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات

( )ICTتاسیس شده است.
بیش از  2000مرکز مديريت يادگیری در حال حاضر مشغول فعالیت هستند که برخي

از آنان در مدارس مستقر شدهاند.
دولت انگلستان در اهداف مرحلهی بعدی توسعه خود تضمین موارد زير را برای همهی مردارس
در ن ر گرفته است:
کمك چشمگیر فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبه تدريس و يادگیری در تمرامي

موضوعات درسي و سنین ،داخل و خارج از برنامهی درسي.
به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبرای بهبود دسترسري شراگردان برا

نیازهای فردی گوناگون به يادگیری ،از جمله کودکان معلول و ناتواني که نیازمند آموزشهرای
ويژه هستند.
به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبه عنوان وسیلهای که باعث ميشود

يادگیری سادهتر و در ورای محدودهی سازمان رسمي به نام مدرسره و خرارج از آن روی دهرد.
تواناييهای فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبهبود يافته و کاربرد فنآوری اطالعرات( )ITو
آگاهي از آن جزء الينفك همهی برنامرههای آغرازين تربیرت معلرم قررار گرفتره اسرت .سرطح
بكارگیری آن در يادگیری و تدريس رشرد چشرمگیری داشرته و برا نگراهي بره گرزارش وزارت
آموزش و پرورش و مهارتها( )DfES,2004شواهدی از تاثیر مثبت آن بر استانداردها مشراهده
ميشود .در حال حاضر مقايسههای بینالمللي نشان ميدهند که انگلستان يكي از ملل پیشررو
در توسعهی کاربردی فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر تعلیم و تربیت است.
برای تغییرات زيربنايي در ن ام آموزشي با اسرتفاده از فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات
()ICTدر پنج سال گذشته ما شاهد تاسیس بنیادها متعدد بودهايم .به هر حال تاکنون ،تمامي
فرصتهای عرضه شده از مجرای فنآوری اطالعات و ارتباطرات ( )ICTبره صرورت کامرل بره
continuous professional development
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بهرهبرداری نرسیدهاند ( .)Teachernet,2004از آن گذشته اگرر تغییراتري عمردهای هرم رخ
داده است ،فراگیر و غالباً ثابت نبودهاند .اکنون منطقي و در واقرع الزم اسرت کره توقرع داشرته
باشیم در انتهای پنج سال آتي شاهد بهکارگیری مروثر ،پايردار و فراگیرر فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات ( )ICTباشیم؛ بهطوری که فرصرتها و دسرتاوردها و پیشررفتهای آموزشري را بررای
همهی شاگردان ،دانشآموزان مربیان دگرگون کند.
وزارت آمرروزش و پرررورش و مهارتهررا( )EFESدر سررال  2003يررك واحررد "راهبرررد
يادگیری الكترونیكي" تاسیس کرد .هدف عمدهی اين واحد رسیدن بره همبسرتگي طرحهرای
دولت در قبال فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبود بهطوری کره از يرادگیری و تردريس و
همچنین از همكاری با شرکای خارجي پشتیباني کند .راهبرد يادگیری الكترونیكي قرادر اسرت
بسیاری از مسائل مربوط به آينده را به جلو براند .اين واحد ،مسائل همهی بخشهای يرادگیری
از پیشدبستاني گرفته تا مدرسه ،دانشكده ،تحصیالت تكمیلي و دانشگاه ،تا يادگیری مادامالعمر
مبتني بر اجتماع را پيگیری و ن ارت ميکند .مسائل مربوط به سهمیهی ديجیتال ،دسترسري
به اينترنت ،و طرحهای يادگیری الكترونیكي مبتني بر اجتماع ،محورهرای اصرلي فعالیرت ايرن
واحد را تشكیل ميدهند .اين طرح برای يادگیری الكترونیكي يك راهبررد واحرد را در سرطوح
مختلف و در چهار کشور جزيرهی انگلستان ،ادارات محلي ،موسسات ،سازمانها و وزارتخانهها و
همچنین در سازمانهای مربوط به بخش خصوصي ،در ن ر گرفته است .دفتر دولتي  Bectaبا
مسئولیتهای جديد خود ،توسعه و تحويل اين راهبرد جديد را عهدهدار است.
نیازهای معلمان:
بر اساس يك ن رسنجي دولتي که بره ترازگي انجرام گرفتره (  )Becta,2004cمترداولترين
عوامل فردی که منجر به استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTمي شود عبارتند از:
برخورداری از لپ تاپ شخصي؛

دسترسي به منابع باکیفیت؛

دسترسي نامحدود به نرمافزار و سختافزار در هر زمان؛

پشتیباني فني گسترده؛

دسترسي به يك وايت بورد تعاملي؛

امكان برخورداری از کارآموزی باکیفیت.

در سطح کلي مدرسه نیازهای عمدهی مورد تاکید عبارت بودند از:
پشتیباني فني بر روی سايت؛
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برنامه کارآموزی کادر آموزشي در زمینرهی فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات ( )ICTو

توسعهی حرفهای پايدار ( )CPDدر محل؛
بینش حمايتي از سوی مديريت نسبت به فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICT؛

خط مشي کلي مدرسه در استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر برنامهی

درسي؛
تجهیز همهی کالسهای درس به وايت بوردهای تعاملي؛

زمانبندی کارآمد کالسها و تجهیزات و دسترسي به منابع.

در انگلستان دسترسي به منابع(نرمافزار و تجهیزات) و فراهم برودن آن بررای معلمران
مسئلهی مهمي محسوب نميشود .ساالنه طرحهای جديد بسیاری برنامهريزی ميشوند و کثرت
طرحهررای محلرري ،منطقررهای و سراسررری امیرردبخش اسررت .بازديرردی از نمايشررگاه سرراالنه
(BETTفنآوری آموزشي بريتانیا) در اولمپیای لندن ،در ماه ژانويه ،تجربرههای براورنكردني از
فنآوری را به معلمان عرضه ميکند .موانع بر سر راه تلفیق موثر فنآوری اطالعات و ارتباطرات
( )ICTو بهکارگیری شبكههای مدارس در همان وضعیت قبلي براقي ميمانرد :کیفیرت پرايین
کارآموزی ،پشتیباني ضعیف و مهمتر از همه برنامهی درسي سنگین و بیش از حد نیراز کره در
آن به فرصتهای جذاب يادگیری به اندازه کافي فضا و فرصرت رشرد و توسرعه داده نميشرود.
نوعي محدوديت سلسلهمراتبي معلمان را در برگرفته اسرت کره انگیرزهی الزم بررای نروآوری و
نشان دادن خود ،از طريق فنآوری را از آنها گرفتره اسرت .البتره ايرن مسرئله در مرورد برخري
پشتیبانيها که از سوی برخي وبسايتها ارائه ميشود صحت ندارد برای نمونه "شبكه معلمان"
ايدههای بسیاری را در اختیار معلمان پر مشغله قرار ميدهند
(.) and learning/subject/icthttp://www.teachernet.gov.uk/teaching
تمرکز موجود به همان صورت پیشین با نیازهای مبتنري برر مهرارت و دانرش فرنآری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTپیوند خورده است .به عنوان مثال ادارهی مرکزی ،اسكاتلند عنوان
کرد معلمان نیازمند موارد ذيل ميباشند:



کارآموزی مناسب( مناسب از ن ر مهارت ،دانش ،ارتباط با اهداف و اولیتهای آموزشي
و انتقال-به موقعیتهای واقعي)؛




دسترسي سريع به فنآوری اطالعات و ارتباطات ()ICT؛ و

پشتیباني و مشاورهی مداوم برای برانگیختن پیشرفت پس از کارآموزی اولیه.
و همهی آنها درون فرهنگي جای گیرند که برانگیزانندهی تغییر باشد؛ اما با سرعتي متناسب با
معلمان و مدارس.
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بدون شك مدارس نیازمند ديدگاهي مدارس نیازمند ديدگاهي روشرن از ايرن مسرئله
هستند که چگونه ميتوان اجزا درسي متفاوت را از طريق راهحلهای شبكهای انتقرال داد .ايرن
مسئله ،مسئلهای مديريتي است و برای هماهنگ کردن همهی طرحهرا اسرتقرار يرك سراختار
واحد الزامي است .معلمان با اين چالش روبرو هستند که چگونره شراگردان را بره همكراری در
تكالیف گروهي ملزم کنند ،تا از قابلیت شبكهسازی کردن بهررهی کامرلتری ببرنرد .آنهرا بايرد
فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTرا بهکار گیرند تا به شاگردان امكان دهند کره خرود را از
طريق طیف وسیعي از رسانهها نشان دهند .متخصصات موضوعي که همواره بر همرهی جوانرب
ن یر فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTواقف نیستند نیازمند پشیباني ميباشند.
مدارس نیازمند معلمان کارشناس در فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTهستند که
از طريررق ارتباطررات صررنعت و دانشررگاه بتواننررد ارتقرراء يافترره و در نهايررت مراکررزی نمون ره در
بهکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTايجراد کننرد .ممكرن اسرت سربك پرروژهای،
رويكرد مورد نیاز ما باشد .وجود تكنسینهای بیشرتر در مردارس بررای پشرتیباني و توسرعهی
حرفهای حائز اهمیت است .عالوه بر آن به تحقیقاتي نیاز است تا روشن شود چه چیرزی باعرث
تفاوت و خا بودن فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTميشود.
ب :مطالعات موردی در برخی کشورهای آسیایی
اين مطالعات موردی 1به توصیف شبكههای مدارس موجود در آسیا ،اروپا و آفريقا ميپرردازد .برا
وجود اينكه همه شبكههای مدارس موجود به اهداف خود نائل شدهاند ،اما ويژگي اين نمونرهها
اين است که برخي راهبردهای موفق ،و همچنین مسائل و مشكالت کلیدی را برجسته ميکنرد
و به ضرورت پیروی از شیوهای تلفیقي برای راهاندازی و اداره شبكه مدارس اشاره ميکند.
شبکه مدارس در اندونزی:
از سررال  1999وزارت آمرروزش و پرررورش انرردونزی2بررا همكرراری وزارت گردشررگری ،پسررت و
مخابرات) (TPTبرای تأسیس شبكه مدارس شروع بكار کردهاند ،هدف آنهرا از تأسریس شربكه
مدارس ترويج و ارتقاء استفاده از  ،ICTبه ويژه اينترنت ،در آموزش بوده است.
3
شبكههای مدارسي که حوزهها و فعالیتها متفاوتي داشتهاند عبارتند از:
Sekolah2000

WAN Kota

1

Case studies
MNE
3- yuhetly,H.2004
2
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E- dukasi.net

اهداف مشترك شبكه مدارس اندونزی عبارتند از:


افزايش کیفیت آموزش با ارائه دسترسي به منابع يادگیری برخط.

ارائه فرصت برای همه دانشآموزان و معلمان برای استفاده مؤثر از اينترنت و دسرتیابي

به اطالعات برخط.

ايجاد ارتباط بین انواع گوناگون مدارس در اندونزی و ازدياد تعامل بین مردارس جهرت

تشويق تبادل همگاني اطالعات.

Sekolah2000
اين شربكه درسرال 1999توسرط MNEو  MTPTتأسریس و توسرط انجمرن ارائهدهنردگان
خدمات اينترنتي اندونزی) (SPتأمین هزينه شد .هدف شبكه  Sekolah2000ايجاد اجتماعي
از کاربران ICTدر مدارس راهنمايي و متوسط در اندونزی بود.
بزرگترين مشكلي که اين شبكه با آن مواجه است پشتیباني فني و اجرايري نامناسربي
است که در نتیجه محدوديت بودجه و منابع تخصصي ميباشد .اين مشكالت گاهي اوقات منجر
به اختالل در فعالیت شبكه شده است.
شبكه مدرسه  Sekolah2000درگاه )(www.sekolah2000.oridرا ايجاد کردند
که جزئیات اهداف و فعالیتهای آنها را بره همرراه اخبرار ،خودآموز(آمروزش گسرترده دانرش،)1
میزگردها ،پايگاههای داده و پیوندهايي به مدارس اندونزی را ارائه ميدهد.
WAN Kota
اين شبكه درسال  2002توسط اداره سرپرستي شهر باالنرگ راهانردازی شرد .شربكه WAN
 Kotaشبكهای آموزشي است که به علت فقدان خدمات اساسري و اولیره و هزينرههای براالی
اتصال اينترنتي که مانع تشكیل شبكهها در مدارس فني و حرفهای بود ،پديد آمد.
شبكه  WAN Kotaشبكه وسیع بيسریم ) (MANاسرت کره دارای فرکرانس 2/4
 GHZميباشد .اين شبكه با هزينه بسیار پايین شبكههای محلي ايجاد شرده در مردارس يرك
شهر را با هم مرتبط ميکند .اداره آموزش فني وحرفهای ) (DTVEبا همكراری يرك شررکت
تلفن بنام ايندوستا3با استفاده از امكانات ماهوارهای و فیبر نوری اتصرال درون شرهری را جهرت
ارتباط يك مدرسه به مدرسه ديگر در شبكه  WAN kotaايجاد کرد .ايرن شربكه برا بودجره
2

1

Open knowledge education
Malang
3
indosta
2
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 ، DTVEدولتمردان محلي و مشارکت مدارس تأسریس شرد .اداره آمروزش فنري و حرفرهای
 DTVEبه برنامههای تربیت معلم ،هماهنگي ،ن ارت و ارزشیابي نیز از لحاظ مالي کمك کرد.
مديريت و هماهنگي:
اداره شبكه  WAN Kotaتوسط کمیته راهبرردی1انجرام ميشرود کره شرامل مسرؤل اداری
(اداره آموزش و پرورش منطقه) و رئیس انجمنهای مديران مدارس حرفهای ،مردارس متوسرطه
عمررومي2و مرردارس راهنمررايي3ميباشررد ،اجرررای روزانرره پررروژه توسررط مرردير ،برنامررهريزان و
تكنسینهای تمام وقت که اغلب آنها معلمان و دانشآموزان4هستند انجام ميشود.
عملكرد:
شبكه  WAN Kotaخردماتي از قبیرل ارتبراط اينترنتري ،پسرت الكترونیكري لیستپسرتي،5
گروههای خبری ،پشتیباني ،راهنما6و کتابخانه مجازی را ارائره ميدهرد .ايرن شربكه همچنرین
سرويسهای ويدئو کنفرانس و سیستمهای برخط جهت پذيرش مدارس را ارائه ميدهد.
اگرچه  WAN Kotaبیشتر از آنكه محتوا را برای ياددهي و يادگیری تأمین کنرد در
جهت ايجاد ارتباط و مباحث فعال است ،برا ايرن وجرود دسرتیابي دانشآمروزان بره بسرتههای
يادگیری چندرسانهای که توسط مرکز فنآوری و ارتباطات ) (ustekkomتولید شده را فراهم
ميکند ،به عالوه مواد آموزشي تولید شده توسط مراکرز تربیرت معلرم ،اسرتانداردهای قابلیرت
مهارتي7و اسناد مرتبط با برنامه آموزشي را نیز در دسترس قرار ميدهد.
مدارس شرکتکننده در پروژه:
مدارس شرکتکننده WAN Kotaشامل مدارس متوسطه حرفهای ،مدارس متوسطه عمرومي
و مدارس راهنمايي است .در بعضي شهرها مراکز تربیت معلم ،دانشگاهها و ادارات دولتي محلي
نیز به شبكه ملحق شدهاند.
مدارس شرکتکننده از لحاظ سطح زيرساختي با يكرديگر متفراوت هسرتند .بعضري از
مدارس از رايانههای زيادی برخوردارند در حالیكه در بعضي ديگر فقط يك دستگاه رايانه وجود
دارد .عموماً مدارس بهترين رايانهها را در موارد کارهای اجرايي و اداری استفاده ميکنند.
1
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تربیت معلم:
به من ور ياری رساندن به معلمان جهرت بكرارگیری مرؤثر  DTVE ،WAN Kotaآمروزش
استفاده از فنآوری تعاملي چندرسانهای را برای تعدادی از معلمان مدارس حرفهای تقبل کررد.
با اين وجود به آموزشهای بیشتری نیاز است .باور بر اين است که فقدان معلمان آموزش ديده
مانعي در راه توسعه شبكه مدارس است.
:E-dukasi.net
شبكه  E-dukasi.netيك درگاه آموزشي است که توسط مرکز فنآوری ارتباطات و اطالعات
در آموزش ) (putckkomوابسته به اداره ملي آموزش و پرورش اندونزی ايجاد شد .شبكه E-
 dukasi.netبا عنايت به ضرورت وجود مواد آموزشي برخط به زبان ملري تأسریس شرد .ايرن
شبكه که در اوت  2003راهاندازی شد و عالوه بر تولیرد منرابع يرادگیری ديجیترالي گونراگون
موجب تسهیل همكاریها و ارتباطات بین مدارس شود.
اين درگاه مرواد و محتروای تردريس و يرادگیری را بره زبران ملري باهاسرا1ی انردونزی
گردآوری و در دسترس قرار ميدهد .پايگاه اطالعاتي مشتمل بر مواد الكترونیكي برای تردريس
فیزيك ،رياضي ،شیمي و زيستشناسي در سطح مدارس متوسطه ميباشرد .ايرن درگراه دارای
پیوندهايي به ديگر منابع يادگیری بررخط ،مقراالت خبرری ،اطالعرات مررتبط برا فعالیتهرای
آموزشي در اندونزی و همچنین انجمنهايي2که دانشآموزان و معلمان بتوانند از طريرق آنهرا برا
هم ارتباط داشته باشند.
شبکه مدارس مالزی:
شبكه مدارس مالزی به عنوان بخشي از"مدرسه هوشمند "3وزارت آموزش و پرورش و برا هردف
فراهم کردن فنآوری برای تمام مدارس کشور و آمادهسازی دانشآموزان با مهارتهای فنآوری
مورد نیاز عصر اطالعات ايجاد شد .شبكه مدارس مالزی به عنوان "شبكه مدرسه هوشمند" و با
اهداف زير شناخته شد:
امكان دستیابي به اطالعات برخط و تبادل اطالعات بین مدارس؛
ايجاد ارتباطات برخط بین معلمان و دانشآموزان؛
فراهم کردن يك منبع متمرکز دادهها.
-
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وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس ايرن شربكه برا کنسرسریوم1متخصرص  ITکره
مديريت نصب  ،آزمايش و حفظ و نگهداری شبكه مدارس را عهدهدار بودند قرارداد بسرت .ايرن
کنسرسیوم موظف به ارائه کمكها و راهنماييهای الزم به مدارس بود .اين کنسرسیوم همچنین
مسؤل برگزاری دوره و ارائه نرمافزارهای آموزشي به مدارس شرکتکننده بود .هرگاه اين دورهها
در راستای برنامه درسي قرار نميگرفت امكان اسرتفاده از آن توسرط معلمران وجرود نداشرت،
بنابراين آنها بايد تا حد ممكن بر طبق برنامه ملي ملي طراحي ميشروند .در مرحلره آزمايشري
پروژه وزارت آموزش و پرورش هزينههای نصب و نگهداری را تقبل کرد و نرمافزارهای مورد نیاز
را برای مدارس شرکتکننده تأمین کرد .در ابتدا هماهنگي شبكه مدرسه توسرط تریم مردارس
هوشمند انجام شد .اين تیم متشكل از مسؤولین وزارت آموزش و پرورش ،متخصصان آموزش و
تربیت و متخصصان علوم رايانه بودند .تیم هماهنگي پیوندهايي2را برای مردارس ايجراد کررد و
مسؤلیتهای مديريتي خاصي را برای مديران مدارس ،هماهنگ کنندههای  ITو معلمان تعیرین
کرد.
تیم هماهنگي با سرازماندهي رقابرت در زمینره ايجراد وب-سرايت و انجرام پروژههرای
گروهي برخط تالش کرد تا میزان استفاده از شبكه مدارس را در برین دانشآمروزان و معلمران
افزايش دهد.
معلمان مدارس آزمايشي به عنوان بخشي از پروژه مدارس هوشمند ،برای کسب سرواد
رايانهای تحت آموزش قرار گرفتند .اين آموزشها شامل نحوه اسرتفاده از کاربردهرا و برنامرههای
مختلف رايانه و چگونگي نصب و حفظ تجهیزات بود .اما در اين آموزشرها نسربت بره چگرونگي
تلفیق  ICTدر آموزش کمتر توجه شده و به معلمان گفته نشد که چگونره فعالیتهرايي را در
رابطه با شبكه مدارس آغاز کنند.
يك درگاه مدرسه هوشمند در سال  2001توسط وزارت آموزش و پرورش ايجاد شد و
بعداً وب سايت ويژه شبكه مدارس که مواد آموزشي ديجیتالي ،فعالیتهای تعاملي و انجمنهرای
برخط را به زبان باهاسا ارائه ميکررد ،راه انردازی شرد .اطالعرات بیشرتر در وب سرايت شربكه
مدارس مالزی وجود داردhttp://myschoolnet.ppk.kpm.my :
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شبکه مدارس فیلیپین:
هدف شبكه مدارس فیلیپین ايجاد شبكهای از مدارس در سرتاسر کشور بره من رور بكرارگیری
اينترنت و فنآوريهای مرتبط جهت ارتقای تدريس و يادگیری و آمراده کرردن نسرل جروان در
1
جهت رفع نیازهای اقتصاد مبتني بر دانش ميباشد.
اين شبكه مدرسه توسط بنیاد توسعه آموزش و فرنآوری اطالعرات ) (FIT-EDو برا
همكاری آموزش و پرورش ،پیوندهای جهاني برای توسعه 2،مشارکتکنندگان بخرش خصوصري،
سازمانهای غیرانتفاعي ،و دانشگاههای محلي تأسیس شد.
نهاد  EIT-EDو سازمانهای مشارکت کننده ،سختافزار ،نرمافرزار ،اتصرال و آمروزش
اولیه سواد رايانه را در مدارس تأمین ميکنند .شبكه مدارس پروژههای همكاريهای از راه دور را
نیز در زمینههای رياضي ،علوم ،انگلیسي ،زبان فیلیپیني و ماکابايان3اجرا ميکند.
در سال  2003يك درگاه وب که دارای بخش منرابع بررای معلمران و دانشآمروزان و
حاوی مواد آموزشي و پیوندهايي به سايتهای مفید اسرت ايجراد شرد .اطالعرات بیشرتر در وب
سايت شبكه مدارس فیلیپین وجود داردwww.pilipinasschoolnet.net :
شبکه مدارس تایلند:
شبكه مدارس تايلند به من ور ايجاد دستیابي بره اينترنرت بررای همره دانشآمروزان و امكران
بهرهمند شدن فراگیران از اطالعات برخط موجود و جهت افزايش تبادل دانش و منابع و ارتقای
4
کیفیت آموزش راهاندازی شد.
پروژه ،شبكه مدارس تايلند در سال  1995به عنوان شبكهای از مردارس در پايتخرت-
برررانكوك -آغررراز بررره کرررار کررررد .ايرررن شررربكه توسرررط مرکرررز ملررري فرررنآوری رايانررره و
الكترونیك) ، (NECTECآژانس توسعه فنآوری و علروم و تحرت ن رارت وزارت فرنآوری و
علوم راهاندازی شد.
در سال  1996شبكه کشوری تحت عنروان "شربكه جشرن پنجاهسرالگي" بره افتخرار
پنجاهمین سالگرد پادشاهي پادشاه تايلند تأسیس شد .اين شبكه دستیابي همة دانشآموزان به
کتابخانه الكترونیكي حاوی اطالعات مرتبط با پادشاه تايلند را فراهم کرد.
در سال  1998شبكه کشوری ديگری به نام  SchoolNet@I509تأسیس شرد کره
امكان دستیابي همه مدارس به اينترنت را از طريق شمارهگیری ارزان  1509فراهم ميکرد ،اين
 -2وب سايت شبكه مدارس فيليپينwww.pilpinasschool
World Links for Development
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شماره تلفن توسط مسؤل ارتباطات تايلند فراهم شده و برا همكراری سرازمان مخرابرات تايلنرد
تعداد خطوط تلفن و سرعت دستیابي از طريق شمارهگیر افزايش يافت.
هدف اولیه اين شبكه ايجاد اتصرال  1500مدرسره بره اينترنرت ترا مراه ژوئرن 1998
و 5000مدرسه تا ژوئن  2000بود .ازآنجا که فقرط  420خرط شرمارهگیری بررای ايرن 1500
مدرسه فراهم شده بود ،اين کار مستلزم تعريف جدول زماني بود تا مدارس به نوبت به اينترنرت
دسترسي يابند که سهم هر مدرسه در ابتدا فقط  40ساعت دسترسي به اينترنت در ماه بود.
سازمان  NECTECيرك "بخرش کمكري" را بره من رور رفرع اشركاالت معلمران و
دانشآموزان راهاندازی کرد هدف ديگر اين بخش تشويق به توسعه وبسايتها ،منابع و محتوای
آموزشي بود که ذخیره و به اشتراك گذاری مواد ديجیتالي متناسب با نیازهای محلي را فرراهم
ميکرد.
جهت ارتقای شبكه NECTEC ،سررورر اينترنتي لینوکس را به زبران ترايي2کره بررای
کاربران ساده و نسبت به سرروررهای مشابه ارزانترر برود را سراخت NECTEC.يرك سیسرتم
مديريتي تحت وب را نیز طراحي کرد که در اداره شبكه به معلمان کمك ميکرد.
در ژوئن  ،2002تعداد مدارس هدف به  34000مدرسه رسید .در سرال  2003شربكه
مدارس تحت مديريت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اين کار منجرر بره کراهش هزينره
دسترسي اينترنتي از طريق شمارهگیری شد.
مدارس شرکتکننده در شبكه مدارس به شرکت در فعالیتهای برخط مثل "فكرکن و
سؤال کن" ترغیب ميشوند .درسال  2003درگاه وب جديدی که حاوی پايگاه اطالعاتي منرابع
تدريس و يادگیری به زبان تايي بود راهاندازی شد .اطالعات بیشتر در وب سايت شبكه مردارس
تايلند وجود داردwww.School.net.th :
ج :نمونهای از شبکه مدارس آفریقا
شبکه مدارس نامیبیا:
شبكه مدارس نامیبیا با تشخیص اينكه دسترسي عمومي به اطالعات موجب فرصرتهای بیشرتر
يادگیری ميشود ،قصد دارد به موانع دستیابي به اطالعات چیره شود و آمروزش عمرومي بررای
همه را ترويج و تقويت کند .شبكه مدارس نامیبیا به دنبال معرفي زيرساخت ،فرنآوری رايانره،
دسترسي به اينترنت و خدمات پشتیباني مربوطه به مدارس نامیبیا ميباشد تا بره نسرل جروان
اختیار و به دانشآموزان مهارتهای شرکت در تحوالت ديجیتالي را بدهد.
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در نامیبیا دو مانع اصلي در دسترسي به اينترنت وجود دارد:



هزينه تجهیزات ،ارتباط و تعمیرات؛



به حداقل رساندن هزينه رايانه و تجهیزات جانبي ،اتصال ،آموزش ،پشتیباني و تعمیر؛

فقدان متخصصان در نصب ،استفاده و حفظ و نگهداری رايانه.

بنابراين اهداف شبكه مدارس نامیبیا عبارتند از:
ايجاد مكانیزم پشتیباني و آموزش برای کمك به معلمان و دانشآموزان جهت غلبه برر

مشكالت استفاده از رايانه و اينترنت در کالس درس.
شبكه مدارس نامیبیا يك تشكیالت غیردولتي و غیرانتفاعي است .اين شربكه در سرال
 2000تأسیس و براساس الگوی "هزينه مالكیت (TCO) "1تمام ابعراد مربروط بره اسرتفاده از
رايانه در آموزش از جمله سختافزار ،نرمافزارهای اجرايي وسايل ،دسترسري طروالني مردت بره
اينترنت ،نرمافزار آموزشي ،آموزش رايانه ،نگهداری و تعمیرات فني و خدمات پشتیباني را شامل
ميشود .بهطور کلي ،موفقیت و تداوم شبكه مدارس نامیبیا ريشه در رويكرد TCOدارد.
همگام با اين رويكرد ،اين تشكیالت غیردولتي2دامنهای از فعالیتهای مرتبط با هرم را
بايكديگر هماهنگ ميکند .اين فعالیتها شامل تأمین سرروررهای کمهزينه و رايانههای بازسازی
شده ،نرمافزارهای مديريتي ،نرمافزارهای آموزشي و اتصال به اينترنت با هزينره قابرل پرداخرت
برای مدارس ميباشند .به عالوه شبكه مدارس نامیبیا ،خود به آموزش کادر فني و تیم مشراوره
و راهنمايي قابل دسترس جهت پاسخگويي به سؤاالت و کمك به معلمان جهت رفع مشركالت
فني اقدام کرده است.
تأکید بر نرمافزار متن باز3و محتوای خالقانه ويژگي خا شبكه مدارس نامیبیرا اسرت
که عامل موفقیت آن نیز ميباشد .براساس گفتههای يك منتقد ،کار برا نرمافزارهرای مرتن براز
شبكه مدارس را ترغیب کرده تا هزينه واقعي مالكیت  ICTدر مدارس را دريابد و اين اطمینان
را ايجاد کرده که هزينه راهحلهای فني که شبكه مدارس نامیبیا ارائره ميدهرد بررای مردارس
قابل پرداخت است و بنابراين در درازمدت عملي ميباشد.
ارتباطات قوی با دستاندرکاران يكي ديگرر از عوامرل مهرم موفقیرت و ترداوم شربكه
مدارس نامیبیا ميباشد .اين شبكه همگام با سیاسرتگذاری نامیبیرا در تعلریم و تربیرت عمرل
ميکند و ارتباط قوی با وزارت آموزش و پرورش ايجاد کرده است .اين ارتباط آنقدر قوی اسرت
که اين وزارتخانه گرفتن مالكیت مكانیزم مديريت شربكه مردارس را در دسرتور کرار قررار داده
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است 1.به همین ترتیب برقراری ارتباط با شرکت تلره کرام نامیبیرا و مرذاکرات مكررر منجرر بره
2
تخفیف نرخ اتصال به اينترنت برای مدارس شد.
عامل مهم ديگر در تداوم شبكه مدارس نامیبیا سیستم ن رارت و ارزشریابي اسرت کره
هنگام تأسیس اين شبكه ايجاد شد .اين سیستم اين امكان را فراهم ميکند که به محض بوجود
آمدن مشكالت آنان را شناسايي و در جهت رفع آنها اقدام کند.
براساس ن ر مقامات توسعه بینالمللي سوئد ،با وجود اينكه شبكه مردارس نامیبیرا در
جهت نیل به اهداف خود با مشكالت بسیاری مواجه ميباشد ،در پايهگذاری دسترسيهای ارزان
قیمت و نصب البراتورهای رايانه در مدارس موفق بوده است… و همچنین در کمك بره ارتقراء
سواد  ICTبسیاری از افراد در مدرسه و يا خارج از مدرسه ،اثرگذاری و آگاه کردن دولت نسبت
به آنچه برای تداوم دسترسي مدارس به اينترنت ميتوانند انجام دهند .و براال برردن آگراهي در
مدارس نسبت به فرصتهايي که دسترسي به اينترنت ميتواند برای آنهرا ايجراد کنرد 3.اطالعرات
بیشتری در آدرس زير در شبكه مدار نامیبیا به آدرس زير در دسترس شماست:
www.Schoolnet.Na

 -4دفتر تحقيقات صنعتي و علمي )2005 (CSIR
 -5دفتر تحقيقات صنعتي و علمي )2005 (CSIR
 -1آژانس همكاري توسعه بينالمللي سوئد.2004 ،ص 38
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فصل 4
اهداف و راهبردهای
شبکههای آموزشی

اهداف و راهبردهای شبکههای آموزشی
اهداف و راهبردهای گوناگوني در بهرهگیری از شبكههای آموزشي در دنیا وجرود دارد .در يرك
ديدگاه کلي علل عمدة برپايي يك شبكه آموزشي را ميتوان به اين شكل بیان نمود:




طراحي يك ايده برای دستیابي به هدفي مشخص
تمرکز بیشتر بر يادگیری دانشآموزان
ايجاد فرصتهای جديد يادگیری

دستیابي به مديريت و رهبری اختصاصي

قلب يك شبكه آموزشي از لحاظ فني عبارت است از شبكهای از رايانهها که به اينترنت
متصل هستند .اين شبكه ،نه تنها اطالعات را با ساير رايانهها به اشتراك ميگذارند بلكه قردرت
ارتباط با ديگران در سراسر دنیا را در اختیار قرار ميدهند .اين امر ،دسترسري بره گسرترهای از
سودمندیهای يادگیری ،مديريت و گسترش منابع از طرق زير را میسر ميسازد:
اتصررال افررراد برره صررورت همزمرران1و ناهمزمرران2از طريررق پسررت الكترونیكرري ،انجمررن،

اتاقهای گفتگو4و کنفرانسهای اينترنتي

3





فراهم نمودن دسترسي به منابع و شبكة گستردة جهاني (وب جهان گستر)

5

کمك به تلفیق فعالیتهای مديريتي و درسي در مدارس
اشتراك نرمافزارهای اطالعاتي6و کاربردی

7

تسهیل مديريت با داشتن پشتیباني متمرکز و از راه دور8که معموالً توسرط يرك فرراهم

کنندة خدمات مديريت ميشود (يوريپیدس.)55 ،2004 ،
فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش
برای اينكه بدانیم اهداف تأسیس شبكههای آموزشي چه بوده است ،در ابتدا بايد هردف از ورود
فناوریهای اطالعات و ارتباطات را به حوزه آموزش بدانیم .در سرندی برا عنروان «جعبره ابرزار
شبكه مدارس» که به معرفي و بررسي شبكههای مدارس معروف به « »Schoolnetدر چندين
کشور ميپردازد ،داليل عمده بهکارگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آمروزش عبارتنرد
از:
1 . synchronously
2 . asynchronously
3 . forum
4 . chat
5 . world wide web
6 . data software
7 . application software
8 . remote
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-1

پرورش ویژگیهای جامعه دانش1در دانشآموزان :اين ويژگيها شامل مهارتهای

تفكر سطح باال ،عرادات يرادگیری مرادامالعمر و توانرايي تفكرر نقادانره ،ارتباطرات و همكراری،
دسترسي ،ارزيابي و استفاده از اطالعات ميباشد.
-2

پرورش مهارتها و صالحیتهای مبتنی بر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در

دانشآموزان :جهت آمادهسازی دانشآموزان برای فعالیت در جامعه و محیط غني از ابزارهای
فناوری اطالعات.
-3

آشکارسازی مشکالت و کمبودهای ساختاری در سیساتمهای آموزشای 2:ايرن

عامل ميتواند شرامل اسرتفاده از فناوریهرای اطالعرات و ارتباطرات جهرت ارتقرای اثربخشري
ال
مديريت و آموزش در مدارس باشد و همچنین تسهیل در حوزههای خا وابسته به منبع (مث ً
در حوزههايي که کمبود کتاب درسي يا مواد کمك آموزشي وجود دارد) ،تحقق برابری از طريق
ايجاد برابری در دسترسي به دانش ،منابع و ن رات خبرگان3يا پشتیباني از معلماني که ممكرن
است در حال آماده شدن برای رويارويي با چالشهای جديد آموزشي باشند (يونسركو،2004 ،2
.)13
اهداف عمدة کشورها برای راهاندازی شبکه مدارس
تایلند
در سندی با عنوان «تلفیق فناوریهای اطالعات و ارتباطات با آموزش و پرورش» که در تايلنرد
منتشر شده است ،سه هدف عمده برای ورود فناوری اطالعرات و ارتباطرات بره حروزه آمروزش
عنوان گرديده است که عبارتند از:




پاسخگويي4سیستمهای آموزشي
سیاستهای ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به آموزش و پشتیباني زيرساختي آن

زمینههای اقتصادی و اجتماعي/فرهنگي (يونسكو.)23 ،2004 ،1

از اهداف ديگر تايلند ميتوان به توسعه و گسترش منرابع انسراني در تمرامي سرطوح،
شتابدهي به توسعه دانش و اطالعات و فراهم آوردن زمینههای دسرتیابي بیشرتر بره دانرش و
اطالعات ،اشاره نمود (يونسكو.)29 ،2004 ،1

1 . knowledge-society
2 . educational system
3 . expertise

. responsiveness
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4

اندونزی
وزارت آموزش و پرورش اندونزی مهمترين هدف بهکارگیری فناوری اطالعات را حل مشركالت
آموزشي بیان نموده است (يونسكو .)25 ،2004 ،يكي از اهداف فرعي نیز عبارت است از توسعه
شبكههايي از جمله شبكههای پژوهشي و آموزشي در کشور (يونسكو.)28 ،2004 ،1
مالزی
وزارت آموزش و پرورش مالزی نیز اهدافي را برای ورود فناوری اطالعرات بره آمروزش در ن رر
گرفته است و در اين راستا فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان يك وسیله جهت دسرتیابي
به اهداف تلقي ميکند و نه به عنوان يك مفهوم يا هدف مجرزا .بخشهرای مختلرف در وزارت
آموزش و پرورش مالزی با يكديگر به گونهای کار ميکنند که بتوانند ابزارهای رسانهای جديدی
را برای دستیابي به يرك برنامره درسري1غنيترر توسرعه داده (از طريرق ابزارهرايي کره فضرا و
فعالیتهای يادگیری اصیل2را برای دانشآموزان فراهم آورند) ،تعلیم و تربیت پیشررو را تررويج
داده (از رويكرد معلم ر محور به دانشآموز ر محور ،)3در راستای تسرهیل سراختارهای سرازماني
اثربخشتر در مدارس گام برداشته (از طريق ايجاد اسرتقالل بیشرتر بررای مرديران و معلمران،
اشتراك گذاری منابع میان معلمان و بروکراسي کمترر در سراختار) و پیونردهای محكمترری را
میان مدارس و اجتماع برقرار سازند (از طريق ايجراد ارتباطرات براز میران مردارس و والردين و
همكاری با بخش صنعت و مؤسسات آموزش عالي) (يونسكو.)25 ،2004 ،1
از ديگر اهداف کشور مالزی ميتوان به ايجاد يك برنامره درسري گسرترده کره بتوانرد
پاسخگوی نیازها و قابلیتهای گوناگون دانشآموزان باشد ،اشاره نمود (يونسكو.)28 ،2004 ،1
کره جنوبی
هدف اصلي کره جنوبي از ورود فناوری اطالعات به برنامههای آموزشري ،ايرن بروده اسرت کره
سیستم آموزشي4قابلیت پاسخگويي بیشتری به نیازهای جامعه دانرش ر محرور داشرته باشرد.
برای اين من ور ،نیاز به سه تغییر اساسي وجود دارد .در ابتدا ،سمت و سروی کرارکرد مردارس
بايد از «آموزش» به سمت «يادگیری» تغییر پیدا کند (يونسكو .)25 ،2004 ،1سپس ،سیسرتم
آموزشي بايد به سوی تمرکز بر دانشآموزان سوق داده شود .سومین تغییر آن است که استفاده

1 . curriculum
2 . authentic learning
3 . student-centered
4 . education system
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از روشهای آموزشي مبتني بر خالقیت و خود ر محوری(1دانشآمروز ر محروری) آغراز گرردد
(يونسكو.)26 ،2004 ،1
سنگاپور
دلیل اصلي بهکارگیری فناوری اطالعات در برنامههای درسي سنگاپور اين بوده است که فناوری
اطالعات کاربرد مهارتهای تفكر خرالق و انتقرادی2را تشرويق نمروده و فرصرتهايي را جهرت
توسررعه ارتباطررات ،همكرراری و مهارتهررای يررادگیری مررادامالعمر3فررراهم مرريآورد .همچنررین
دانشآموزان را برای چالشهای گوناگوني که در آينده با آن مواجره خواهنرد برود ،بهترر آمراده
ميسازد (يونسكو .)26 ،2004 ،1از ديگر اهداف سنگاپور ،ميتوان به سه هدف فرعي زير اشراره
نمود:
معلمان و دانشآموزان بتوانند به منابع آموزشي بیشتری در بیرون از مدرسه دسترسري

داشته با ساير موسسات آموزشي ر داخلي يا خارجي ،و بهطور کلي با اجتماع همكاری بیشرتری
داشته باشند.
دانشآموزان بتوانند بر اساس دسترسي ،تجزيه و تحلیل و کاربرد اطالعرات ،برا يكرديگر

رقابت نموده و از اين طريق يادگیری مستقل ترويج داده شود.
منابع فناوری اطالعات به صورتي انعطافپذير جهت برآوردن نیازهرای دانشآمروزان بره

کار گرفته شود (يونسكو.)29 ،2004 ،1
بلغارستان
سیاست دولت بلغارستان برای به کارگیری فنراوری اطالعرات و ارتباطرات ،مبتنري برر اقتصراد
رقابتي و دانش ر محور در دنیای کنوني است .اين امر نشانگر فشارهای محیطي برای توسرعه و
پیشرفت آموزش در آينده با تعاريف جديدی از گسترش فناوریهرای اطالعرات و ارتباطرات در
مدارس و استفادة مؤثر در فرايند يادگیری ،توسط دانشآموزان ،معلمان و مديران است.
«کمیسیون اروپا» 4،برای پیادهسازی و همكاری در ورود فنراوری اطالعرات و ارتباطرات
به آموزش يك نقشة کار5برای يادگیری الكترونیكي تدوين نمود .بخشهای اصلي اين نقشة کار
که شامل سیاستهای ملي برای پیادهسازی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس بلغارسرتان
نیز ميشود ،عبارتند از:
1 . self-directed
2 . creative and critical thinking
3 . lifelong learning
4 . European Commission
5 . action plan
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دورههای آموزشي برای معلمان جهت استفاده از فناوریهای ديجیتالي؛
گسترش نرمافزارها و خدمات آموزشي در اروپا؛

راهاندازی سريع يك شبكة علمي يكپارچه که به مدارس ،معلمان و دانشآموزان خدمات

ارائه کند.
هدف اصلي اين سیاستها اسرتفادة مرؤثر از فنراوری مردرن اطالعرات و ارتباطرات در
راستای افزايش کیفیت آموزش ،بهبود محتوای آموزشي و ورود فناوریهرا و روشرهای نوآورانره
آموزشي در فرايند تدريس است .افزون بر آن ،تعداد ديگری از اهداف ثانويه نیز مرد ن رر قررار
گرفتهاند .برخي از اين اهداف ثانويه عبارتند از:

پیشرفت مهارتهای معلمان برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بررای تحقرق

هدفهای تدريس؛
فراهم آوری يك سیستم آموزشي باکیفیت ،مبتني بر تجارب موفق گذشته در سیسرتم

آموزشي بلغارستان؛
همكاری در توسعه و تغییر برنامهها ،روشها و مرواد آموزشري نوآورانره و نیرز اشرتراك

تجارب موفق در سطح اروپا (يوريپیدس.)4-5 ،2004 ،
دانمارك
بر اساس ن ر تصمیمگیران ،فناوری اطالعات و ارتباطات بايد به عنوان هستة مرکرزی سیسرتم
آموزشي در ن ر گرفته شود .دولت اطمینان خواهد داد که فناوری اطالعات و ارتباطات با فرايند
تدريس طوری تلفیق شود که دانشآموزان و معلمان ياد بگیرند چطور از فناوری مدرن ارتباطي
به عنوان يك عامل حیاتي برای ورود به دنیای پیشرفته استفاده نمايند .فنراوری در بسریاری از
موضوعات و موقعیتهايي که کاربرد دارد و در سطوح مناسب مختلف بايد با برنامههای آموزشري
تلفیق شود .افزايش اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش ميتوانرد بره شركل
همكاری در رشد حرفهگرايي1و ارتقاء استانداردهای سطح باال2نمود پیردا کنرد .کسرب دانرش و
تسلط بر فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يك ابرزار همگراني ،کودکران و نوجوانران را بره
بهترين شكل برای زندگي حرفهای و اجتماعي آينده آماده خواهد نمود.

1 . proffessionalism
2 . higher standard
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اهداف عمده
مؤسسات آموزشي بايد به اينترنت و به يكديگر متصل باشند تا اطمینان حاصل شود که دادهها
در محیطي امن مبادله ميگردنرد و دسترسري الزم بره خردمات شربكه وجرود دارد .از ايرن رو
مدارس دارای اتصال شبكه ،دسترسي رايگان به بسیاری از خدمات را فراهم مي کنند .برخي از
اين شربكهها عبارتنرد از  Mail*Hub ،Web-hotel ،SkoleKomو  . DNSهردف مهرم
ديگر ،تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش و مديريت مدارس ميباشد .فرايند مورد ن ر
2
در سه سطح مكمل در ن ر گرفتره شرده اسرت :ايجراد زيرسراخت ،کسرب مهرارت 1،و کراربرد.
راهاندازی شبكة  Sektornetاولین سطح را تأمین نمود .موارد فوق نقش عمردة و قابرل توجره
فناوری اطالعات و ارتباطات را در سیستم آموزشي دانمارك به خوبي نشان ميدهد(يوريپیدس،
.)7 ،2004
فرانسه
«وزارت تحقیقات و فناوری»3از سال  1995تا کنون برنامههای آموزشي را با تمرکز برر توسرعة
استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در مدارس و دانشگاهها تدوين نموده اسرت .اهرداف
عمده عبارتند از قادر ساختن دانشآموزان و دانشجويان به استفادة گسترده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در محیط فني ،فرهنگي و اقتصادی و فراهمآوری آموزش اثربخش با ايجاد تحول در
برنامههای درسي .برای دسترسري بره ايرن اهرداف ،مؤسسرههای ( PAGSIآژانرس اطالعرات
دولتي)( S3IT 4،نمودار راهبردی ارتباط از راه دور و سیسرتمهای اطالعراتي)( DUI 5،سرازمان
کاربری اينترنت)6و ( SDTICEهیئت مديرة کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطرات)7تعرداد
زيادی برنامه و پروژه را آغاز نموده يا به انجام رساندهاند؛ مانند« :منابع ديجیتالي برای آمروزش
در مدرسه و آموزش عالي»« ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تردريس» و «امنیرت و
کیفیت با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات».
دولت فرانسه همچنین افرزايش نسربت رايانره بره دانشآمروز ،افرزايش دسترسري بره
وبسايتهای رايگران ،افرزايش تعرداد متخصصران فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در مردارس،
1 . qualification
2 . application
3 . Ministry for Research and Technology
4 . governmental information agency
5 . strategic diagram of telecommunication and information systems
6 . department for the use of Internet
7 . sub-directorate for ICT-use
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راهاندازی  1500پروژة آزمايشي در مدارس ،دانشكدهها و دانشرگاهها ،تهیره دسرتگاههای قابرل
حمل ديجیتالي1با عنوان 2B2iبررای دسرتاندرکاران آمروزش و نراظران ،بازديردهای دائمري3و
ارتقاء مواد آموزشي را در دستور کار خود قرار داده است(يوريپیدس.)11 ،2004 ،
مجارستان
شبكة  Sulinetدر سال  1996توسط دولت مجارستان4تأسیس شد و در سرال  2003توسرعة
زيادی پیدا کرد .اهداف آن اتصال مدارس بره اينترنرت ،فرراهم نمرودن آزمايشرگاههای رايانره،
پشتیباني از معلمان با مواد آموزشي سراختيافته 5،سرازماندهي آمروزش معلمران و آمادهسرازی
دورههای آموزشي برای دانشآموزان و مديران سیستم آموزشي بود .توسعة محتوای ديجیترالي
دانش ر محور در اين شبكه زماني به اوج خود رسید که يك برنامه درسي ديجیتالي با اسرتفاده
از برنامه درسي اصلي ملي برای سالهای هفتم تا دوازدهم دبیرستان تدوين شد .برای اسرتفاده
از مواد چندرسانهای تعاملي ،دولت درگاهي6را بر روی زيرساخت فراهم نمود تا تمرامي مردارس
راهنمايي از طريق اتصال پهنباند به اينترنت دسترسري پیردا کننرد .همچنرین وزارت آمروزش
طرحي را جهت استفاده از شبكههای مدارس برای پیادهسازی سیاستهای آموزشي اثربخش با
استفاده از فناوری اطالعرات و ارتباطرات در جهرت پیشررفت باکیفیرت در آمروزش عمرومي و
تخصصي تدوين نمود (يوريپیدس.)15 ،2004 ،
ایتالیاا
سیاست شبكه مدارس در ايتالیا بر قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام زمینرههای
زندگي اجتماعي و فردی تأکید دارد .اين امر ،آموزش و تدريس را عمیقاً متحول ساخته اسرت.
در واقع يك حوزة دانش فراتر از شبكههای آموزشي در سراسر اروپا برای سراخت يرك اروپرای
فرهیختة ديجیتالي در حال شكلگیری است .اتصال کاربران ،ايجاد دسترسري بره منرابع و وب
جهانگستر پاسخي برای دستیابي به فرصتهای ياددهي و يادگیری بهترر ،اشرتراك تجرارب و
گفتگوهای برخط خواهد بود .اتصال مدارس حاکي از ارتقاء اسرتانداردهای حرفرهای معلمران و
يادگیری دانشآموزان در راستای استاندارهای آموزشي خواهد بود(يوريپیدس.)18 ،2004 ،

1 . portable digital set
2 . Data-processing and Internet Patent (web site: http://bd.educnet.education.fr/B2i

)

3 . permanent survey
4 . Hungary
5 . structured teaching materials
6 . portal
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لتونی
شبكه مدارس در لتوني1يك ابزار اثربخش برای استفادة معلمران ،دانشآمروزان و والردين بررای
تأمین اطالعات ،مواد آموزشي و کاربردهای تربیتي است .اين شبكه با هدف ايجاد بستری برای
همكاری میان مدارس جهت دستیابي به اهداف مشترك راه اندازی شده اسرت .در ايرن راسرتا
برنامههايي برای آموزش علوم مربوط به رايانه طراحي شدهاند .برای تدريس مهارتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،معلمان بايد «گواهینامة اروپايي راهبری رايانه» )ECDL(2را اخذ نمروده
باشند.
افزون بر آن ،ابزارهای مديريت مدرسه نیز در اين شربكه کره 3LIISنامیرده ميشرود،
طراحي شدهاند که در آن دادههای مربوط به ثبتنرام دانشآمروزان و مراکرز آموزشري ،توسرط
کاربران مجاز مرتباً روزآمد ميشوند .اين شبكه در ارتباط مستقیم با دانشگاه لتوني است .تقريباً
 500کارشناس درگیر توسعة برنامههای اين شبكه هستند .هزينة ايرن پرروژه توسرط ايالتهرا
تأمین ميشود؛ به گونهای کره اسرتفاده از مرواد آموزشري رايگران بروده و وبسرايتها توسرط
مؤسسات گوناگوني نگهداری و بروزرساني ميشوند (يوريپیدس.)21 ،2004 ،
لیختناشتاین
در پايان دهة  ،1990سرازمان آمروزش مردارس در لیختناشرتاين4ملرزم شرد ترا بره اسرتفاده
ناهماهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات ازسوی مدارس سروسامان داده و آن را بازسرازی کنرد.
دولت لیختناشتاين تصمیم گرفته است که تمام نیروی خرود را در زمینره پشرتیباني مرالي از
پیشنهادات نوآورانره در خصرو راهانردازی شربكه ،سرختافزار ،پشرتیباني(فني و آموزشري)،
اطالعات ،مديريت و ادامه تحصیل ،بكار گیرد(يوريپیدس.)24 ،2004 ،
ناروژ
شبكه مدارس در نروژ توسط «مرکز ملي منابع آموزشري»5در سرال  1996تأسریس شرد .ايرن
شبكه به عنوان بخشي از نقشة کار6فناوری اطالعات و ارتباطات بود که در همران سرال شرروع
شده بود .برنامة اصلي در اين نقشة کار که منجر به تأسیس شبكه مدارس نروژ شرد ،برا عنروان

)1 . Latvia (Republic of Latvia in northern Europe on the Baltic Sea
)2 . European Computer Driving Licence (ECDL

; http://www.liis.lv

3 . http://informatika.liis.lv

)4 . Liechtenstein (a country in central Europe
5 . National center for educational resources
6 . action plan
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«برنامررة شايسررتگي ديجیتررالي 1»2004-2008نامیررده ميشررد کرره توسررط «وزارت آمرروزش و
تحقیقات»2نروژ تدوين شده بود .اين شربكه بررای اسرتفادة آموزشهرای ابتردايي و دبیرسرتان
طراحي شده و شامل يك درگاه اينترنتري بررای دانشآمروزان ،دانشرجويان ،معلمران ،مرديران
مدارس ،والدين و ساير افراد عالقمند است(يوريپیدس.)27 ،2004 ،
لهستان
بر اساس سند «اهداف و گرايشهای توسعه جامعة اطالعاتي در لهستان»3کره توسرط «کمیترة
دولتي تحقیقات علمي»4تدوين شد ،دولت بر آن شد تا توسعة پروژة «لهسرتان الكترونیكري»5را
که بر پاية پروژة «اروپای الكترونیكي 2002؛ يك جامعة اطالعاتي برای همه»6تهیه شرده برود،
سرعت بخشد .پروژة اخیر مبتني بر پیوند اروپا با جامعرة اطالعراتي جهراني تردوين شرده برود.
فعالیتهای توسعه فناوری اطالعات در لهستان تا سال  2006تحرت عنروان «راهبررد فنراوری
اطالعات لهستان؛ لهستان الكترونیكي از  2004تا 7»2006توسط شورای وزيران برا يرك طررح
پنج سالة روزآمد که شامل توسعه ابزارهای ارتباطي و تراثیرات اجتماعي/اقتصرادی برود دنبرال
گرديد .برخي از اهداف اين طرح عبارت بودند از :اطمینران از دسترسري بره شربكه جهراني برا
پشتیباني از اقشار سال خورده ،ناتوان و محروم؛ اطمینان از کیفیرت اسرتانداردهای اينترنتري و
توسعة کاربردهای مبتني بر کد کاربری .از سال  2001تا کنون تالشهرای شرايان تروجهي در
راستای تجهیز کالسهای مدارس و دانشگاهها ،آموزش و کیفیت بخشي8مهارتهرای معلمران و
ارتقاء استانداردهای فناوری صورت گرفته است.
شروع توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات با بسیاری فعالیتها و برنامههای ديگر ن یرر
«برنامة توسعه روستايي»9همراه بوده است .اين برنامه که بخشي از هزينههای آن توسرط بانرك
جهاني تأمین گرديد ،بر مسائلي از قبیل تولید نرمافزارهای آموزشي ،تأسیس يك مرکرز منرابع
آموزشي مبتني بر اينترنت و آموزش معلمان در مناطق روستايي متمرکز بود .يك مثال خوب از
همكاری با بخش خصوصي ،پروژهای با عنوان «آموزش به سوی آينده توسط اينتل»10اسرت کره

)1 . Program for digital kompetanse (Program for Digital Competence 2004-2008
2 . Ministry of Education and Research
3 . Aims and trends of developing information society in Poland
4 . State Committee for Scientific Research
5 . e-Poland
6 . e-Europe 2002 – An Information Society for All
7 . Strategy of Polish Information Technology – e-Poland from 2004-2006
8 . qualification
9 . Rural development Program
0
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. Intel Teach to the Future

1

با همكاری مشرترك میران «وزارت آمروزش و ورزش ملري»1و «مؤسسرة سرازماندهي آمروزش
معلمان اينتل»2اجرا گرديد .توافق ديگرری کره میران وزارت آمروزش و ورزش ملري لهسرتان و
مؤسسة «تلكام لهستان»3صورت گرفت ،پرداخت هزينههای اينترنت مردارس تضرمین شرد .برر
اساس اين توافق ،مدارس از پرداخت هزينههای اتصال به اينترنت ترا سرقف  40سراعت معراف
شده و اين مقدار از اتصال برای آنها به صورت رايگران محاسربه ميگرديد(يوريپیردس،2004 ،
.)30
رومانی
در سیستم آموزشي روماني دو سطح اصلي وجود دارد؛ پیش از دانشگاه (شامل پیش از دبستان،
ابترردايي ،راهنمررايي ،دبیرسررتان) و دانشررگاه .تعررداد  6099مدرسررة ابترردايي (شررهری485 :و
روسررتايي 7578 ،) 5614:مدرسررة راهنمررايي (شررهری 1996 :و روسررتايي1309 ،)5582 :
دبیرستان (شهری 1121 :و روستايي )188 :وجود دارد .مفاهیم جديرد مطررح شرده در حروزه
آموزش و پرورش به روشهای جديرد ارتبراطي و تردريس نیراز دارد ،لرذا فنراوری اطالعرات و
ارتباطات به عنوان منبعي برای دسترسري بره ابزارهرای اطالعراتي و ارتبراطي بررای معلمران و
دانشآموزان ضرروری ميباشرد .در ابتردای شرروع اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات،
تالشهای پراکندهای در اين زمینه صورت گرفت که بر مبنای اهداف ملي فنراوری اطالعرات و
ارتباطات نبود .اين کار توسط وزارت آموزش با موضوع «فناوری آموزش و اطالعات»4به عنروان
يك واحد درسي در دانشگاه آغاز گرديد .پروژههای فناوری اطالعرات و ارتباطرات برر پايرة سره
مرحلة زير تعیین گرديد:
 يك برنامة درسي مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات با تأکید بر کاربردهای پیشرفته و
تدريجي آن در تدريس


ارتقاء آموزش معلمان

 فراهم آوردن زيرساخت (سازماندهي آزمايشگاههای رايانه ،تولیرد نرمافزارهرای آموزشري)
توسط وزارتخانه با تعیین تیمهای کاری از خبرگان آموزشي %75 .بودجرة دولتري در مرحلرة
آزمايشي برای تجهیزات و نرمافزار هزينه شدند (يوريپیدس.)30 ،2004 ،

)1 . Ministry of National Education and Sport (MoNES
2 . Intel organizing teacher training
)3 . Polish Telecom (TPSA
4 . Technology of Education and Information
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اسلوونی
شبكة 1SIOدر سال  1995با هدف ايجاد دسترسري بره خدماتدهنردههای مسرتقل آموزشري
راهاندازی شد .اسلووني در سند «راهبرد جمهروری اسرلووني»2از سرال  2003آورده اسرت کره
پايگاههای ديجیتالي بايد برای دانشآموزان توسعه يابد ،مواد آموزشي بره صرورت بررخط ارائره
شود ،پشتیباني فني فراهم شود و کالسهای مجازی داير شوند(يوريپیدس.)38 ،2004 ،
اسپانیا
در اسپانیا ،هدف آن است که تمام فراگیران و معلمان از طريرق گسرترة وسریعي از برنامرههای
دولتي ن یر شبكة مدارس ،درگیر رشد و توسعة جامعة اطالعاتي و ارتباطي گردند .راهبرد اصلي
برای رسیدن به اين هدف آن است که تمام مردارس بايرد بره ابزارهرای دسترسري بره فنراوری
اطالعات و ارتباطات تجهیز شده ،از خدمات آموزشي در حال توسرعة شربكة مردارس اسرتفاده
نموده ،آموزشهرای مرورد نیراز کارکنران را سرازماندهي نمروده و ابزارهرای آموزشري تعراملي
(انجمنها ،نشريات و  )...را توسعه بخشرند .وزارت آمروزش ،فرهنرگ و ورزش3مرامور کنتررل و
ن ارت بر محتوا بوده و فراهم نمودن زيرساخت بره گروههرای مسرتقل(بخش خصوصري)واگذار
شده است(يوريپیدس.)42 ،2004 ،
بریتانیا
بريتانیا از راهبرد ملي فناوری اطالعات و ارتباطات پیروی ميکند که بر پاية زيرساخت ،محتوا و
کاربرد استوار است .اين حوزهها با راهاندازی شبكهای از مدارس و شبكهای از رايانهها در ارتباط
هستند .در مرکز اين فعالیت ،تعدادی از شبكههای مدارس توسعه يافتند که حوزههای فروق را
در سطح کشور قابل دسترسري نمودهانرد .دولرت در سرال « ،1998شربكة ملري يرادگیری»4را
تأسیس نمود .هدف اين شبكه ،ارتقاء سطوح فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس با دستیابي
دانشآموزان به رايانه برای دورة ابتدايي به نسبت  11 ،به 1؛ و برای دورة دبیرستان  7به  1بود.
در روز  31مارس  ،2002نسبت دانشآموز به رايانه به  9 7به  1بررای دورة ابتردايي و  6بره 1
برای دورة دبیرستان ارتقاء پیدا کرد .راهبرد  NGfLبرنامهای جهت سرمايه گذاری و پشتیباني
در آموزش در سه حوزة فوق الذکر بود .اهداف اين راهبرد عبارتند از:
1 . http://sio.edus.si
2 . Strategy of the Republic of Slovenia
3 . Ministry of Education, Culture and Sport
)4 . National Grid for Learning (NGfL
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 ارتقاء استانداردها از طريق کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامي حوزههای ياددهي
و يادگیری ،خاصه به عنوان بخشي از اولويتهای کلیدی در آموزش ملي ن یر سواد (خواندن و
نوشتن) و حساب؛
 پشتیباني از نوآوری در مدارس ،ارتقاء اثربخشي مدارس و معلمان ،خصوصراً برا اسرتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات برای کاهش فشار وارده بر معلمان و استفاده از ابزارهای مدرن؛
 تجهیز مدارس با فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارتهای مورد نیراز اطالعرات و يرادگیری
برای استخدام و يادگیری مادامالعمر1و قادر نمودن آنها به کار در يك جامعة فناورانه؛
 فراهم نمودن زمینهای جهت دسترسي به آموزش برای همه با استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات (يوريپیدس.)45 ،2004 ،
اتریش
بر پاية گزارش «فناوری اطالعات و ارتباطات و يرادگیری الكترونیكري در مردارس اتريشري»2از
سال  2000شورای اروپايي ،يك برنامة گذار با عنوان «اروپای الكترونیكي»3برای سرعتبخشري
در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامي حوزههرای زنردگي تردوين نمرود .تمرامي
شهروندان اروپايي بايد مسلط به استفاده از رسانههای جديرد باشرند .ايرن راهبررد اروپرايي در
اتريش طي پروژهای با عنوان «اتريش الكترونیكي»4به مرحلة عمل در خواهد آمد .برای اين کار
تدوين يك طرح کاری مشروح مورد توافق دولت قرار گرفرت .فهرسرتي از کارهرای مرورد نیراز
توسط وزير آموزش ،علوم و فرهنگ ،خانم الیزابت گررر5تهیره شرد .همچنرین کمیترهای بررای
استفادة بهینه از بودجه تأسیس گرديد .اهداف عبارتند از:
 تمام مدارس بايد به اينترنت و منابع يادگیری چندرسانهای دسترسي داشته باشند؛

 تمامي معلمان بايد به صورت مستقل مجهرز بره مهارتهرای اسرتفاده از اينترنرت و منرابع
چندرسانهای شوند؛
 گواهینامة اروپايي راهبری رايانه6به عنوان يك استاندارد به سرعت در آموزشهرای مبتنري
بر فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین در تأسیس مراکز آموزشي لحراظ گردد(يوريپیردس،
.)50 ،2004

1 . lifelong learning
2 . ICT and e-learning in Austrian Schools
3 . e-Europe
4 . e-Austria
5 . Elisabeth Gehrer

)(ECDL
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6 . European Computer Driving Licence

فصل 5
زيرساخت
شبکههای مدارس

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات
اجرای برنامههای شبكه مدارس ،کامالً به خردمات مخرابراتي1بسرتگي دارد کره اوالً بايرد قابرل
اطمینان باشند و ضمن اينكه در حد قدرت خريد عمومي هسرتند ،سرهل الوصرول نیرز باشرند.
زماني که خدمات مخابراتي به بهترين شكل ارائه شوند ،طبیعي خواهد بود که شبكه مدارس به
اتصال پهنباند2اينترنتي با سرعتهای ( 200 kbpsکیلو بیرت در ثانیره) 3يرا بیشرتر دسترسري
داشته باشند .بعضي از کشورها که به دسترسي به اطالعات جهاني با سرعتهای باال و پهنبانرد
اينترنتي نائل شدهاند (ن یر کره و سنگاپور) ،امكانات پیشررفتة ديگرری را نیرز از قبیرل اتصرال
دانش آموزان به شبكة جهاني با سرعت و پهنای باند باال از منرزل فرراهم آورده و در ايرن راه از
ديگران پیشي گرفتهاند .معالوصف در بیشتر کشورها اتصال اينترنتي به همان شیوههای قديمي
اتصرال از طريرق شرمارهگیری تلفنري4صرورت ميپرذيرد .بنرابراين حصرول اطمینران از اينكرره
برنامههای شبكه مدارس همخواني کافي با سرعت شبكه اينترنتي مورد اسرتفاده مدرسره دارد،
حائز اهمیت فراواني است .ميتوان وضعیت اتصال اينترنتي را از طريق ارتقاء وضعیت مخرابرات
بهبود بخشید که به نوبة خود نیازمند به بسترسازیهای الزم در قانونگرذاری ،ايجراد قروانین و
مقررات مخابراتي و اعمال فشار به شرکتهای مخابراتي و يا مذاکره با ارائه دهندههای خردمات
مخابراتي ميباشد .در اين خصو مسائل مهم زير بايد مورد توجه و دقت خا قرار گیرند:
دسترسی جهانی به اینترنت
5

در کشورهای با جمعیت روستايي فراوان و همچنین جاهايي که زيرساخت به صورت خط ثابت
6
و توسعه نیافته ميباشد ،تأمین دسترسي به اينترنت جهاني مستلزم استفادة فزاينده از مراهواره
و اتصاالت بيسیم7به اينترنت خواهد بود .در دسترس قرار دادن خدمات بيسیم و خط ثابت به
صورتي که بتوان از عهده مخارج آن برآمد ،مستلزم تغییر و تحول پیشبیني شده و ارائه مجروز
به تعدادی از اپراتورهاست تا بتوان از اين طريق يك بازار رقابتي8ايجاد نمود.

1 . telecommunications services
2 . broadband connection
)3 . kilo bits per second (kbps
4 . dial-up
5 . fixed-line
6 . satellite
7 . wireless connectivity
8 . competitive marketplace
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خدمات غیر وابسته به فاصله1و با نرخ یکنواخت

2

مدارس بايد قادر به دسترسي به اينترنت با نرخ يكنواخت ماهانره بروده و همچنرین در تعیرین
نرخهای خدمات اينترنتي به مدارس ،دوری و نزديكي و بهطور کلي موقعیت جغرافیايي مدرسه
نبايد دخالت داشته باشد .قیمتگذاری استفاده از اينترنت بر اساس ساعت و يا فاصله مدرسه از
مراکز خدمات دهنده اينترنتي (عليالخصو در مناطق غیر شهری) موانعي بر سر راه اسرتفاده
از اينترنت خواهد بود.
نرخ الکترونیکی
مكانیزمهايي که برای ايجاد تعرفههای ارزان برای اسرتفاده از اينترنرت برا اهرداف آموزشري در
کشورها به وجود آمده است ،به نرخ الكترونیكي3استفاده از مخابرات معروف هستند .بره عبرارت
ديگر خدمات مخابراتي به دو دستة خدمات الكترونیكي مخرابراتي و خردمات غیرر الكترونیكري
مخابراتي(تماسهای عادی تلفني و  )...تقسیم شردهاند کره در مجموعرة خردمات الكترونیكري
مخابراتي ،نرخهای پايینتری را برای مدارس در ن ر گرفتهاند.
الزامات قراردادی جهت ارائه خدمات مخابراتی الکترونیکی
برای مثال دولت ميتواند شرکتهايي را که جهرت ارائره خردمات مخرابراتي انتخراب شردهاند،
مجبور به اعطال اتصاالت شبكهای (اينترنتي) به تعداد مشخصي از مدارس بنمايرد .راهبردهرای
چندی را ميتوان جهت تعديل اثرات منفي سررعتهای پرايین اينترنرت در منراطقي کره ايرن
مشكل را دارند ،اتخاذ نمود .به عنوان نمونه ميتوان منابع چندرسانهای را برا انتشرار دادههرا از
طريق ماهواره به چندين گیرنده ارسال نمود و يا آنها را از طريق ديسكهای فشرده در اختیرار
گذارد (يونسكو.)39-40 ،2004 ،2
تصمیمگیری در خصوص فناوری مورد استفاده
بايدی به دقت تعیین گردد که برنامههای شبكه مدارس تا چه حد بايد توسعه پیدا کررده و ترا
چه اندازه درگیر مسائل مربوط به فناوری مدارس گردند .در يك ديدگاه کلي ،شبكه مدارس ترا
جايي که ممكن است بايد به کاربردهای آموزشي فناوری توجه نمايد تا توجره صررف بره خرود
فناوری .بنابراين ،شبكه مدارس بايستي از تبديل شدن بره يرك ترأمین کننردة صررف رايانره و
خدمات شبكهای خالص و بيهدف (که عموماً به صورت رايگان در برازار اينترنرت در دسرترس
1 . distance-independent
2 . flat-rate
3 . e-rate
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هسررتند) ،دوری نمايررد .در اينجررا برره برخرري اصررول عمررومي کرره دنبررال نمررودن آنهررا در امررر
تصمیمگیری در خصو نوع فناوری مورد نیاز يك مدرسه ضروری است ،اشاره ميشود:
دیدی کلی و بلند مدت داشته باشید و مراقب پیامدها باشید
ديدی کلي و بلند مدت داشته باشید و متوجه باشید که تصمیم شما در خصو استفاده از يك
فناوری چه عواقبي را به دنبال دارد و اينكه اين فناوری چگونه قابل توسعه است .به عنوان مثال
توجه داشته باشید که سرعت و پهنای باند1در اينترنت چگونره رو بره افرزايش بروده و (در هرر
زمان و در هر کجا)قابل دسترس هستند .اينترنرت برهطور فزاينردهای توسرط ابزارهرای دسرتي
(مانند تلفنهای همراه ،تلفنهای ثابت ،دستیاران ديجیترالي شخصري 2،رايانرههای ترابلويي) 3بره
صورت بيسیم قابل دسترس شده است.
به دنبال استانداردهای باز4باشید
در استانداردهای باز و منعطف ،ويژگيهای «قابلیت همكاری»5و «استقالل از پايگراه» 6،همرواره
در حال توسعه هستند بهطوری که اين امر امنیت سرمايهگذاریها در بخرش فنراوری را بره دو
طريق تضمین مي کند؛ اول بره وسریله اطمینران از اينكره ايرن فناوریهرا در برازة وسریعي از
محیطها بدور از تكیه برر يرك ترأمین کننردة7خرا کرار ميکننرد و دوم اينكره درجره ای از
«اطمینان از آينده»8را فراهم مينمايند.
به جای فناوریهای نوپا ،از فناوریهای پایدار استفاده نمایید
به جای استفاده از فناوریهرای نوظهرور9کره بره ترازگي در جريران توسرعه قررار گرفتهانرد ،از
فناوریهای پايدار10استفاده نمايید .فناوریهای نوظهرور يرا بره اصرطالح «حاشریهای»11،معمروالً
بسرریار گررران برروده و هزينررههای راهانرردازی و پشررتیباني بررااليي دارنررد .همچنررین سررريعتر از
فناوریهای جا افتاده12تغییر ميکنند.
1 . bandwidth
)2 . Personal Digital Assistant (PDA
3 . tablet PCs
4 . open standards
5 . interoperability
6 . platform-independence
7 . vendor
8 . futureproofing
9 . cutting-edge
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1
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. bleeding edge

1

2

. mature

1

فناوریهای مناسب و پایا1را اتخاذ نمایید
2

فناوری مورد استفاده بايستي با اهداف آموزشي همخواني داشته باشرد ،ارزان (قابرل پرداخرت)
بوده و به آساني پشتیباني شود (يونسكو.)41 ،2004 ،2
اتصال به اینترنت

اکثر برنامهها و طرحهای شبكه مدارس نقش مستقیم و يا غیر مستقیمي در اتصال مردارس بره
اينترنت بازی ميکنند .در برخي موارد ،شبكه مدارس مستقیماً به شبكه متصل است و در ساير
موارد ،اتصال به اينترنت بخشي از يك راهحل بزربتر يا يك پروژة آزمايشي به شرمار مريرود.
نیاز شبكه مدارس برای فراهمآوردن خدمات اتصال نیز ممكن است به عنوان يك پارامتر مبتني
بر توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات ،با گذشت زمان تغییر کند .در اينجا به چنردين ديردگاه
برای اتصال مدارس به اينترنت اشاره ميشود:
دیدگاه آزادی مطلق

3

اين ديدگاه پیشفرض مدارسي است که بهطور غیر وابسته به يكرديگر مبرادرت بره اتصرال بره
اينترنت از طريق فراهم کنندههای تجاری خدمات اينترنتي4مينمايند .اين ديدگاه ممكن اسرت
در جاهايي کارآمد باشد که بازاری فراهم آوری خدمات اينترنتي پر رونق بوده و خدمات فراوان
و ارزاني در اين خصو ارائه شود .طبیعي است کره ايرن شركل دسترسري بره اينترنرت بررای
همگان برابر نخواهد بود .طبعاً مدارسي که در محیط شهری قرار دارند ،به دلیل وجود کراربران
تجاری زياد ،از نرخ دسترسي کمتری برخوردار ميگردند.
دیدگاه بازار آزاد5مدیریت شده

6

در اين ديدگاه نیز مدارس خدمات اتصال اينترنت را از طريق فراهمکنندههای خدمات اينترنتي
( )ISPsبهطور غیر وابسته و مستقل ميگیرند ،ولي در اين زمینه برخي کمكهای متمرکز و يا
قوانین دولتي نیز وجود دارد .بهطور مثال ،تن یم جداول بودجه دهي به مدارس برای پرداخرت
هزينه اتصال آنها ،وضع قوانیني در خصو میزان نرخ الكترونیكي7يا توافق با فراهمکننردههای
خدمات اينترنتي ،نمونهای از اين قوانین مديريتي هستند.
1 . sustainable
2 . affordable
3 . laissez-faire

)(Internet Service Provider

4 . commercial ISP
5 . free-market
6 . managed
7 . e-rate
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شبکه آموزشی
مدارس از طريق يك شبكه آموزشي1به اينترنت متصل ميشوند کره ايرن شربكه ممكرن اسرت
دارای زيرساخت متكي به خود بوده يا اينكه از زيرساخت شبكهای يك شبكه بزربتر تجاری يا
2
غیرتجاری استفاده نموده و در حقیقت به عنوان يرك فراهمکننرده خردمات اينترنتري مجرازی
عمل نمايد .در برخي
موارد شبكههای آموزشي بهطور متمرکز حمايت مالي ميشروند ترا خردمات اينترنتري
رايگان را در اختیار مدارس متصل به خود قرار دهند .خدمات ياد شده ممكن است واقعاً رايگان
نبوده و شبكه آموزشي در حقیقت هزينههای خود را از طريرق مؤسسرات مشرارکت کننرده در
طرحهای شبكه تأمین نمايند.
شبكههای آموزشي به شكلهای سازماني متنوعي وجود دارند و در برخي کشرورها ،در
حقیقت ادارة شبكههای آموزشي بر عهده شبكه مدارس است(مانند تايلند) ،و در ساير کشورها،
موضوع شبكههای آموزشي از بحث شبكه مدارس کامالً جدا است .همچنین شبكههای آموزشي
در سطوح مختلفي وجود دارند ،از شبكههای ملي کره برهطور متمرکرز بودجرهريزی ميگردنرد
(مانند کره) گرفته تا شبكههای کوچكتر که به صورت گروهري اداره ميگردنرد (ماننرد شربكه
ونکوتا3در اندونزی) کره صررفاً دولرت برهطور متمرکرز تسرهیالت الزم را در اختیارشران قررار
ميدهد؛ با اين وجود مستقل از دولت مديريت ميشوند؛ به عبارت ديگر بهطور مستقیم توسرط
دولت اداره نميشوند (يونسكو.)41-42 ،2004 ،2
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات مدرسه
جنبههای پیچیدة زيادی در اجرا و پشتیباني زيرساخت فناوری اطالعرات و ارتباطرات مدرسره
وجود دارد ،در اينجا به برخي از موارد اشاره ميگردد:
مسائل مربوط به برنامهریزی:

 حصول اطمینان از وجرود زيرسراخت فیزيكري مناسرب (سراختمانها ،بررق ،تجهیرزات و
امنیت)
 تهیة يك طرح يكپارچة فناوری برای مدرسه که جنبرههای آموزشري و مرالي اسرتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات را پوشش دهد.
 برقرار نمودن نسربتهای مناسرب و کرافي برین تعرداد دانشآمروزان و تعرداد رايانرهها و
همچنین تعداد معلمان با تعداد رايانهها و اختصا زمان کافي جهت تردريس کره در طري آن
1 . educational network
2 . virtual ISP
3 . WAN Kota
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دانشآموز در حال استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باشد.


محاسبة هزينة کل برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات

مسائل فنی (که غالباً رویکردهای آموزشی دارند):



استفاده از رايانههای جديد و يا ارتقاء رايانههای قديمي

 معماری شبكه 1:استفاده از «رايانههای کوچك به عنوان سرويسگیرنده خرد»2يرا اسرتفاده
از «رايانههای قوی به عنوان سرويسگیرنده کالن»3در شبكه












ايجاد زيرساخت و کابلکشي قابل توسعه

4

انتخاب نرمافزار :اختصاصي5يا باز متن (کد باز)

6

استفاده از شبكههای بيسیم
استفاده از رايانههای کیفي

7

امكانات تعمیر و نگهداری8از تجهیزات
امكانات پشتیباني فني
امكان چاپ
پالن فیزيكي آزمايشگاههای رايانه
توزيع رايانهها در آزمايشگاهها ،کالسها يا ساير مكانها
فناوریهای جايگزين مانند «دستیاران ديجیتالي شخصي»9و ابزارهای دستي

10

آموزش مسئوالن شبكه و کاربران نهايي

مسائل مربوط به مدیریت و پشتیبانی:





کنترل دسترسي به اينترنت
مديريت کیفیت خدمات (خصوصاً در دسترسي به اينترنت)
11

حفاظت و امنیت اطالعات (حفاظت در مقابل ويروس ،امنیت در اينترنت ،قابلیت اعتمراد،

1 . network architecture
2 . thin-client
3 . fat-client
4 . scalable
5 . proprietary
6 . open source
7 . notebook computer
8 . maintenance
9 . PDAs
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0

. handheld

1

1

. confidentiality

1

کلمات عبور).1
مهمترررين ويژگرري زيرسرراخت فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات در مرردارس عبارتنررد از
دسترسپذيری 2،قابلیت اطمینران3و سرازگاری 4.تسرهیالت فنراوری اطالعرات و ارتباطرات بايرد
5
همواره در دسترس بوده و بدون قطع ارتباط همواره بايد به صورت سرازگار و قابرل پیشبینري
فعال باشند(يونسكو.)42-43 ،2004 ،2
مدلهای اتصال به شبکه در کشورهای مختلف:
کره
در کره ،شبكة  KERISاز مؤسسة  EDUNETجهت اتصال استفاده ميکند که تأمینکنندة
اتصال رايگان مدارس از طريق اينترنت پهن باند به خدمات محتوايي و درگاه6ها است.
سنگاپور
در سنگاپور ،اولین برنامه جامع استفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش ()MP1
مدارس را از طريق شبكة ملي پهن باند (با عنوان  )ONEبه اينترنت وصل نمود .وزارت آموزش
با همكاری مؤسسة 7IDAبرنامة شبكة  FastTrack@Schoolرا برای ايجراد دسترسري بره
اينترنت پهن باند در مدارس و منازل و همچنین زمینههايي را برای تولید محتوای چندرسانهای
تعاملي قابل ارائه بر روی اينترنت پهن باند فراهم نمود.
مالزی
در مالزی  87مدرسه از طريق پروژة آزمايشي مدارس هوشمند به شبكة پرسرعت  COINSبرا
سرعت بین  128تا  512کیلوبیت بر ثانیه متصل شدند (هرچنرد کره بعرداً مشرخص شرد کره
سرعتهای پايین برای پشتیباني نرمافزارهای کاربردی مردارس هوشرمند و نیازهرای ارتبراطي
مناسب نیستند).

1 . password
2 . availability
3 . reliability
4 . consistency
5 . predictable
6 . portal
)7 . Infocomm Development Authority (IDA
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تایلند
در تايلند ،شبكة  Schoolnet@1509دسترسي به اينترنت را از طريرق شرمارهگیری آزاد برا
نرخهای تماس محلي تأمین نمود .اين کار از طريق مؤسسة  NECTECبا همكاری «سرازمان
تلفن تايلند»1و «مؤسسة ارتباطات تايلند»2انجام شد .در سرال  ،2004شربكة مردارس MOE
 Netو شبكة آموزش عالي  UniNetبا هم ادغام شدند و شبكة آموزشي  EdNetرا به وجرود
آوردند.
اندونزی
در اندونزی اتصال به اينترنت از طريق شمارهگیری برای مدارس بسیار گران تمام ميشود؛ چررا
که نرخهای تماس محلي بسیار گران بوده و دسترسي محدودی به مودم3ها وجود دارد .در يرك
پروژة آزمايشي برای سرايت  edukasi.netکره حراوی محتروای بررخط برود 17 ،مدرسره برا
همكراری مؤسسرة « ، PT Telkomانجمرن فراهمکننردگان خردمات اينترنتري انردونزی»4و
«شبكة اطالعات مدارس»5و همچنین با پشتیباني کمكهای اهدائي ،موفق به تأمین تجهیرزات
و اتصال برای ساير مدارس شدند .برای کمك به حل مشكل زيرساخت ،شربكة WAN Kota
با پهنای باند  2 4گیگاهرتز در  8شهر شروع به فعالیت کرد و سپس دامنة فعالیت خرود را بره
 30شهر ،با اتصال  10الي  40مدرسه در هر شهر گسترش داد.
فیلیپین
در فیلیپین اتصال هنوز هم از طريرق شرمارهگیری تلفنري صرورت ميگیررد .اگرچره خردمات
پیشرفتة اتصال به اينترنت به صورت کابلي و يا بيسیم از طريق کابل6 DSL ،و ماهواره وجرود
دارد ،اما همچنان هزينههای اين قبیل خدمات برای مدارس غیر قابل پرداخت است .محدوديت
خدمات قابل ارائه از طريق خطوط ثابت تلفن به يك مشكل عمرده بردل شرده ،ترا جرايي کره
استفاده گسترده از اينترنت در سیستم آموزشي را غیرممكن ساخته است .کمي بیش از نیمري
از دبیرستانهای دولتي دارای دسترسري از طريرق خشركي نیسرتند و بخرش عمردهای از ايرن
دبیرستانها در مناطق روستايي قرار دارند .تجمع شرکتهای فراهمکنندة خدمات اينترنتري در
مناطق شهری به معني آن است که مدارس روستايي به خاطر فاصله زياد برای اتصرال بره ايرن
مراکز هزينههای زيادی را بايد متحمل شوند(يونسكو.)44 ،2004 ،2

)1 . Telephone Organization of Thailand (TOT
)2 . Communications Authority of Thailand (CAT
3 . modem
)4 . Assiciation of Indonesian Internet Service Provider (APJII
)5 . School Information Network (JIS
)اتصال پرسرعت از طريق خط تلفن .م( )6 . Digital Subscriber Line (DSL
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فصل6
محتوا در
شبکههای آموزشی

محتوا در شبکههای آموزشی
شبكهها و درگاه1های آموزشي در اصل متشكل از دادههای جمرعآوری شرده موضروعي برر روی
وب هستند .سراختار شربكهها و درگاههرای آموزشري ملري بره ويژگیهرای منطقرهای بسرتگي
دارد(زيبرت .)477 ،2005 2،در توسعه يك شبكه آموزشي دو حالت اصلي وجود دارد :راهاندازی
يك مؤسسه مرکزی که بیشتر خدمات وب آموزشري را ارائره دهرد؛ يرا تأسریس يرك فهرسرت
راهنما3با امكان پیوند به خدمات آموزشي موجود در ساير مؤسسات آموزشري (زيبررت،2005 ،
.)481
در بیشتر کشورهای اروپايي سرويسها و محتوای ارائه شده رشد مناسبي پیدا کرده و خدمات و
محتوای گوناگوني از طريق شبكههای مدارس ارائره ميگرردد .پیشرگامان توسرعة محتروای برا
کیفیت ،کشورهای اسكانديناوی و بريتانیا هستند .مهمترين بخشها و محتوای ارائه شده توسرط
شبكههای مدارس عبارتند از اشرتراك اطالعرات و منرابع و انتشرار مرواد آموزشري(يوريپیدس،
.)56 ،2004
نقش منابع برخط
برای موفقیت يك شبكه آموزشي تأمین منابع محتوای درسي شبكهای يك نیاز مبرم به شرمار
نمي رود .بسیاری از اولین شبكههای مدارس تمرکز خود را بر اتصال به شبكه قرار داده بودنرد.
فرض آنها اين بود که منابع آموزشي که در اينترنت وجود دارند ،برای سررمايهگذاری در ايجراد
شبكه مدرسه کفايت مينمايد ،اما غالباً داليل متقن و قرانع کننردهای بررای سررمايهگذاری در
ايجاد منابع و محتويات درسي وجود دارد که اهمیت آنها کمتر از خود اتصال به اينترنت نیست؛
مانند:
 موانع زبان؛ که به تنهايي ميتواند مانعي برای استفاده از اطالعات برخط موجود در شبكه
باشد (که غالباً به زبان انگلیسي هستند).
 فقدان مطالب و محتوای درسي در يك سری از موضوعات خا
مواد درسي اخیراً تغییر کرده باشد).

(خصوصاً در مواقعي کره

 محتوای برخط ميتواند برای مدارس فقیرتر و همچنین مدارس غیر شهری4که دسترسري
کافي به محتوای سنتي (مكتوب) ندارند ،مفید باشد.


محتوا و منابع غني درسي موجود در اينترنت به مرور تقاضرای دسترسري بره اينترنرت را
1 . portal
2 . Zibert

, Alenka

3 . index
4 . rural schools
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افزايش ميدهد .اين امر يك چرخة بسته1را ايجاد ميکند ،به ايرن صرورت کره هرر چره تعرداد
مدارس متصل به اينترنت زيادتر شود ،توسعه محتوای برخط مقرون به صرفهتر2خواهد بود.

 محتوای برخط ميتواند از طريق حمايت و تشويق معلماني که مستقیماً به تولیرد محتروا
ميپردازند میزان تولید محتوا را افزايش دهد(يونسكو.)50 ،2004 ،2
ارتباط اهداف و محتوا در شبکههای آموزشی
مهمترين بخش يك شبكه آموزشي ،محتوای آن است .زيرا بسیاری از اهداف برپايي يك شربكه
آموزشي با محتوا ارتباط مستقیم دارد .اساسيترين اهداف يك شبكه آموزشي را ميتوان مروارد
زير دانست:
 اتصال سرويسدهندههای آموزشي؛

 جمعآوری و سازماندهي اطالعات منابع و رويدادهای آموزشي3در بعد ملي و جهاني؛
 حمايت از همكاریهای میان دانشآموزان ،معلمان و والدين؛
 ايجاد تسهیل در توزيع مواد و محصوالت آموزشي؛

 فراهم آوردن محیطي جهت حمايت از حل مسائل مشترك در محیطهرای آموزشري
7
(ماننررد سررؤاالت متررداول 4،توصرریهها 5،راهنماهررا 6،لغتنامررهها ،کتابخانررهای از الگوهررای
متداول مورد استفاده و )...؛
 حمايت از يادگیری از راه دور؛

8

 فراهم آوردن دسترسي به اسناد رسمي در خصرو
)... 10
تحصیلي 9،پروژهها ،آگهيها و

آمروزش (ماننرد اطالعرات دوره

 دسترسي به دادههای مفید (مانند سايتهای جالب ،منابع آموزشي ،معرفي مؤسسات
آموزشي ،رويدادهای آموزشي و .)...
11
در کنار موارد فوق ،خدمات ديگری نیز ميتواند ارائه گردد ،مانند خردمات پرسرش از خبرگران
(که به کاربران امكان حل هر مشكلي در رابطه با ياددهي و يادگیری را توسط فناوری اطالعات
1 . virtuous cycle
2 . cost-effective
3 . educational events
)4 . Frequently Asked Questions (FAQs
5 . recommendations
6 . manuals
7 . templates
8 . distance learning
9 . curricula
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0

. announcement

1

1

. experts

1

و ارتباطات ميدهد) ،تابلوی اعالنات 1،انجمن 2،پشرتیباني از يرادگیری از راه دور ،مجموعرهای از
3
مواد آموزشي از قبیل :مقراالت ،راهنماهرا و کتابهرای درسري بررخط و نشرريات الكترونیكري
(زيبرت.)477 ،2005 ،
خصوصیات محتوا
در پژوهشي که بر روی  9شبكه آموزشي معتبر دنیا انجرام شرد ،خصوصریات گونراگوني بررای
محتوای شبكههای آموزشي استخراج گرديد .اين خصوصیات عبارتند از:
 دادههای پايهای (مانند اطالعات تماس ،آموزش نحوه کاربری و )...

 اعتبار محتوا(4به روز بودن محتوا ،به روز بودن تكنیكهای ارائه شده)

 معتبر بودن پیوندها(5وجرود توضریح کرافي و برچسرب6بررای پیونردها ،عردم وجرود
پیوندهای شكسته7يا منقضي شده8و )...
 ناوبری(9سادگي ،کاربری مناسب و آسران سرايت ،امكران شخصيسرازی10صرفحات و
)...
 12گرافیك)
 رابط کاربر(11از بعد چیدمان و

 پشتیباني(13فني ،ارائه خدمات حرفهای)

 کیفیت جستجو (جستجوی ساده و پیشرفته ،جستجوی محلي14يا درون وب)

 گروه هدف(15دانشآموزان ،معلمان ،والدين و )...
در جدول شماره  5نام و نشاني وبسايت شبكههای آموزشري مرورد بررسري ارائره شرده اسرت
(زيبرت.)478-479 ،2005 ،

1 . bulletin board
2 . forum
3 . electronic journals
4 . credibility
5 . validity of links
6 . label
7 . dead links
8 . dead links
9 . navigation
0

. personalization support

1

1

. user interface

1

2

. layout

1

3

. support

1

)منظور جستجو در 4سرویسدهنده وبسایت است .م( . local

1

. target groups

1

5
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 شبکههای آموزشی انتخاب شده5جدول
نام
SIO-slovensko izobrazevalno
1
omrezje
, Slovenia
EUN Schoolnet

نشانی وبسایت
http://sio.edus.si
http://www.enu.org
http://www.schoonetafrica.net
http://www.schoolnet.ca
http://www.scoilnet.ie/Scoilnet/
http://www.edna.edu.au
http://www.ngfl.gov.uk
http://www.askeric.org
http://www.schulen-ans-netz.de

Schoolnet Africa
Canada's Schoolnet
Scoilnet, Irland
EDNA Education Network
Australia
NGFL – National Grid of
Learning,
Ask
ERICUK
– Educational
Resource
Information
Center
SAN
– Schulen
ans Netz,
Germany

محتوا و زبان
 از%69 ،2001  در سال. محتوای اينترنت هنوز صرفاً به زبان انگلیسي است،در بسیاری از موارد
 کاربران اينترنرت انگلیسري زبران%36  در حالي که تنها،محتوای اينترنت به زبان انگلیسي بود
زبران را بره عنروان يرك جرزء2ITU  مؤسسة.) را مشاهده نمايید2-4  و1-4 بودند (شكلهای
بسیار مهم در جامعه جهاني اطالعات علي الخصو موقعي که بخواهیم از فنراوری اطالعرات و
 کشرورهای چنرد زبراني کره در آن زبران واحرد. مشخص نموده است،ارتباطات استفاده نمايیم
. در معرض بیشترين آسیب هستند،مشترکي وجود ندارد

1 . Slovenia Education Network
2 . International telecommunication Union
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English 36%

Chinese 25%
Asian 25%

Italian 4%

Japanese 9.7%

French 4%

Korean 4.5%

Spanish 7%
Other 16%

German 7%

شکل 2کاربران اینترنت بر اساس زبان در سال 2002

English 69%
Chinese 4%
Asian 11%
Japanese 6%
Korean 1%

Other 9%
German 6%
Spanish 2%

Italian 4%

French 3%

شکل 3محتوای اینترنت بر اساس زبان در سال 2001
کشورهايي مانند مالزی برای رفع مشكل فروق ،مبرادرت بره تقويرت برنامرههای آمروزش زبران
انگلیسي نمودهاند .اين راهبرد خطر فراگیر شدن زبان انگلیسي را در اينترنت تقويت نموده و به
نوبة خود اثر مخربي بر زبان و فرهنگ ملي دارد .لذا بررای کشرورهايي کره در وضرعیت مشرابه
مانند مالزی هستند ،مهم خواهد بود که برای دستیابي به مقاصد اجتماعي و فرهنگي ،به توسعه
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محتوای درسي به زبان ملي در اينترنت پرداخته و صرفاً دنبالهرو ديردگاه «آزادی مطلرق»1کره
متكي بر محتوای موجود حال حاضر اينترنت است ،نباشند (يونسكو.)50-51 ،2004 ،2
نحوه پاسخ به موانع زبان
مالزی
اينترنت دامنة وسیعي از اطالعات را به زبان انگلیسي در اختیار کاربران ميگذارد .لذا دولت بره
اين نتیجه رسید که کشور نیاز به حرکت به سوی فناوری اطالعات و ارتباطات و انتقال به يرك
اقتصاد دانشرمحور2دارد .بر سر اين موضوع که کساني که از مدرسره فارغالتحصریل ميشروند،
فاقد توانايي الزم از ن ر انگلیسي بوده ،يك اجماع عمومي وجرود داشرت؛ حرال آنكره نیازهرای
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ايجاب ميکرد که دولت با اتخاذ يك روية عجوالنه و سريع،
استانداردهای زبان انگلیسي در مدارس و دانشگاهها را باال ببرد .علیرغم مخالفتهای اجتمراعي،
دولت در سال  2002تصمیم گرفت که دروس رياضي و علوم به زبران انگلیسري ارائره گرردد و
سعي وافر نمود تا معلمین موضوعات فوق از ن ر تواناييهای تدريس رياضري و علروم بره زبران
انگلیسي مشكلي نداشته باشند.
تایلند
شبكه مدارس تايلند ( ،)SchoolNet@1509نیاز به محتوای مناسب بومي داشت ترا بتوانرد
معلمان و دانشآموزان را به شیوة برخط جذب نمايد .اگرر آنران در فضرای ديجیترالي مملرو از
محتوای انگلیسي رها ميشدند ،موانرع زبراني موجرب عردم رغبرت معلمران و دانشآمروزان در
استفاده از اينترنت ميشد .بنابراين ضروری بود تا محتوا بره زبران تايلنردی برا ارزش آموزشري
مناسب برای کمك به فعالیت بهتر دانشآموزان در مدارس تولید گردد (يونسكو.)51 ،2004 ،2
همگرایی محتوا ،نرمافزار و فناوری
محتوای برخط کلمة بسیار مبسوطي است و از آن برميآيد که منابع آموزشي بايرد در صرورت
3
نیاز به صورت ديجیتالي در دسترس قرار گیرند .اين محتوا ميتواند شامل يرك سرند مكتروب،
يك قطعه صوتي يا تصويری ديجیتالي 4،يك صرفحة وب در يرك وبسرايت يرا اينترانرت 5،يرك
1 . laissez-faire
2 . knowledge-based economy
3 . document
4 . audio clip
5 . interanet
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3

دايرةالمعارف چندرسانهای1يا يك نرمافزار تعاملي کاربردی(2مانند يرك بسرتة پرسرش و پاسرخ
يا يك بازی شبیهسازی4شده) باشد.
در طول دهه گذشته فناوریها و استانداردها تا جايي توسعه پیدا کردهاند که نرمافزار و محتروا
بهطور فزايندهای به سكو5و رسانه6خا وابسته نباشند .بهطور مثال ،يك قطعه ويردئويي کوتراه
ميتواند بر روی يك وبسايت ،در يك سرويس دهندة7شبكه مدرسه يا بر روی يك لوح فشرده
( CDيا  )DVDقرار گیرد .نرمافزارهای آموزشي تعاملي در حال حرکت به سمت محیطهرايي
مانند جاوا8و فلش9ميباشند که کاربر را بينیاز از سازگار نمودن نرمافزار با محریط نمروده و وی
را قادر ميسازند که نرمافزار را بر روی مرورگر وب10برر روی تقريبراً هرر سیسرتمي اجررا نمايرد
(يونسكو.)52 ،2004 ،2
فهرست نمودن محتوا
برنامههای شبكه مدرسه ،به معلمان کمك ميکند که منابع مربوط به محتوای درسي مناسب را
با ارزيابي و فهرست نمودن11آنها به طرق مختلف در مكان مناسب قرار دهند .اطالعات در مرورد
منابع ميتواند شامل موارد زير باشد:



ارزيابي توسط وزارت يا مؤسسات آموزشي؛
بازخورد و ارزيابي توسط معلمان و دانشآموزان؛

 13برچسرب
ابردادههايي12در مورد منابع ،مانند نوع منبرع ،سرطح تحصریلي مربوطره و

14
مشخص کنندة برنامة درسي برای ارتباط آن با خروجيهای خا يادگیری؛
ابردادههايي که جستجوپذيری15اطالعات را ارتقاء ميدهنرد ،ماننرد واژگران کلیردی

و توضیحات.

16

1 . multimedia encyclopedia
2 . interactive software application
3 . question-and-answer package
4 . simulation game
5 . platform
6 . media
7 . server
8 . Java
9 . Flash

105

0

. web browser

1

1

. index

1

دادههايي در مورد دادهها ،م( . metadata
2
)

1

3

. grade level

1

4

. specific learning outcomes

1

5

. searchability

1

6

. keyword

1

اين نوع فهرست منابع ميتواند بر روی يك درگاه مبتني بر وب1واقع شود و امكانات جستجوی
برخط را در اختیار گذارد .اين درگاه همچنین ميتوانرد بره صرورت يرك مخرزن محتروا2بررای
ذخیره محتوا عمل نمايد ،ولي معموالً کاربران را به محل اصلي منابع آن اطالعرات در اينترنرت
3
رهنمون نمايد و يا اينكه عنوان نمايد کجا ميتوان بره منبرع اطالعرات بره صرورت برونخطري
دسترسي پیدا کرد و همچنین روشهای سفارش دادن آن اطالعات را بره کراربران ارائره نمرود
(يونسكو.)52 ،2004 ،2
توسعه محتوا
فرايند توسعه محتوا بر پايه فناوری اطالعات و ارتباطات ميتواند از پیچیردگيهايي در سرطوح
مختلف برخوردار باشد .برخي از اين پیچیردگيها ميتوانرد بسریار سراده باشرد ،ماننرد تبرديل
محتوای چاپي به حالتهای ديجیتالي ،و يا بسیار پیچیده باشد ،مانند توسعه محتوای صوتي ر
تصويری تعاملي که مهارتهای طراحي ،آموزشي و مهارتهای فني زيادی را ميطلبرد .در زيرر
به راههای متداول توسعه محتوا اشاره ميشود:
توسعه داخلی

4

اين نوع توسعه ميتواند برای مواقعي مناسب باشد که توسعه محتوا از جمله امور اساسي شبكه
مدرسه تلقي شود يا شبكه مدرسه تازه راهاندازی شده باشد .حرکت به سوی توسرعه محتروا برر
مبنای فناوری اطالعات و ارتباطات ممكن است به آموختن مهارتهای جديد ،استخدام نیرروی
انساني يا برخي تجهیزات نیاز داشته باشد.
همکاریهای صنعتی

5

تولیدکنندگان محتوا در شرکتهای خصوصي ميتوانند برای ساخت محتروای ديجیترالي بررای
مدارس مورد تشويق و مساعدت قرار گیرند .اين دسته از شرکتها برای مدتهای طوالني به ارائره
محصوالت چاپي اشتغال داشتهاند لذا بايد به آنان در جهت تعريف صحیح نیازهرا و اطمینران از
اينكه محتوای الكترونیكي در جهت برنامه درسي قرار دارد ،کمك نمود.

1 . web-based portal
2 . content repository
3 . offline
4 . inhouse development
5 . industry partnership
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محلی نمودن1و توسعه بر اساس سفارش

2

يك شكل از همكاریهای صنعتي کار با تولیدکنندگان نرمافزار و محتوا ميباشد تا بتوان منرابع
آموزشي را برای بازارهای محلي3سازگار کرده و مورد استفاده قرار داد .در اين کار ،فرن ترجمره
محتوای نرمافزارها و ديگر شركلهای سرازگار نمرودن بررای ترأمین نیازهرای برنامره آموزشري
ميتوانند مورد استفاده واقع شوند.
اشاعة4محتوای نیمه حرفهای

5
6

معلمان و مدارس به نوبه خود تولیدکنندههای عمدة محتروای آموزشري همچرون طررح درس،
الگوها 7،کاربربها8و حتي محصوالت پیچیدهتر هستند .شبكه مدرسه ميتواند اين محتروا را بره
وسیله تسهیالتي که ايجاد ميکند بررای توزيرع در میران سراير معلمران از طريرق درگاههرای
آموزشي يا پايگاهها و مخازن محتوا اشاعه دهد .فرايند کسب اطمینان از اعتبرار و کیفیرت ايرن
دسته از محتواها ميتواند از طريق بررسي رسمي آنهرا و يرا بازخوردهرايي کره از دانشآمروزان
گرفته ميشود صورت گیرد .اين امر در نگهداشتن کیفیت کلي منابع در سطح باال و قابل قبول
حائز اهمیت است (يونسكو.)52-53 ،2004 ،2
متقدمین توسعه نرمافزار و محتوا در جنوب شرق آسیا
مالزی
به عنوان بخشي از پروژة آزمايشي مدارس هوشمند 1494 ،عنوان درسي بررای دروس رياضري،
علوم ،زبان انگلیسي و زبان مالزيايي9ايجاد شد .اين محتواها با قابلیت ارائه از طريق اينترنت بره
شكلهای درسافزارهايي10برای دانشآموزان ،راهنماهای چراپي11بررای معلمران و مجموعرهای از
طرح درسهای نمونه تهیه شدند.

1 . localisation
2 . cutomisation
3 . local market
4 . mobilisation
5 . grassroots content
6 . lesson plan
7 . template
8 . worksheet
9 . Bahasa Melayu
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0

. courseware

1

1

. printed guide

1

اندونزی
شبكة  Edukasi.netيك سايت يادگیری است که توسط مرکز فناوری اطالعرات و ارتباطرات
آموزشي وزارت آموزش و پرورش به وجود آمده است .اين شبكه مواد آموزشي برخط و مبتنري
بر وب را در چهرار موضروع فیزيرك ،شریمي ،رياضري و زيستشناسري بررای سرالهای براالتر
دبیرستان تأمین مينمايد.
تایلند
علوم ،رياضي و مواد آموزشي مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای برنامه درسي مردارس
توسط  IPSTتولید شده و از طريق وبسايت  IPSTو کتابخانة الكترونیكي1آن ارائه ميشوند.
مؤسسة  ،NECTECدانشگاه کاستسارت2و  IPSTرا موظف نمود تا کتابخانة ديجیتالي مرورد
نیاز را برای محتوای دروس هفتگانة علوم ،فناوری ،و علوم مهندسي به عنوان بخشي از خدمات
شبكة مدارس به دانشآموزان دبیرستاني ارائه نمايند .يك جعبه ابرزار3کتابخانره ديجیترالي نیرز
طراحي شده است تا معلماني که هیچگونه دانشي در خصو زبان 4HTMLبرای تولیرد مرواد
درسي برخط بررای دانشآمروزان ندارنرد ،بتواننرد از آن اسرتفاده نماينرد .کتابخانره ديجیترالي
هماکنون دارای بیش از  7100مطلب ذيل  10موضوع اصلي ميباشد.
کره
تا سال  2001مؤسسرات دولتري  6454قلرم از موضروعات آموزشري را تولیرد نمروده و بخرش
خصوصي نیز  3724قلم را تولید نموده است .از بین مواد درسي کره توسرط مؤسسرات دولتري
تولید شدهاند 102 ،قلم به عنوان مواد آموزشي صوتي ر تصويری قلمداد شده و  95مورد نیز به
عنوان طرحهای ياددهي ر يادگیری با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطرات تعريرف شردهاند.
همچنین  3386قلم به عنروان نرمافزارهرای يراددهي و  2871قلرم بره عنروان مرواد آموزشري
يادگیری ارائره شردهاند .شربكة  KERISنرمافزارهرای آموزشري (تولیرد شرده توسرط بخرش
خصوصي) را که از آگوست  1998به بعد برای کمك به مصرفکنندگان برای دريافت اطالعرات
مورد اعتماد در خصو نرمافزارهای آموزشي و برای فراهم آوردن امكان ايجاد و توسعه نرمافزار
توسط تولیدکنندگان نرمافزار ،تولید شدهاند را معتبر دانسته است.
رقابتهای آموزشي5از سال  1992به بعد برای تشويق توسعه نرمافزارهرای آموزشري و
1 . e-library
2 . Kasetsart
3 . tool kit
4 . Hyper Text Markup Language
5 . educational contest
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جلب توجه معلمان به اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات بوجرود آمدنرد .سرازمانهای
آموزشي در شهرها و استانها رقابتهای اولیه را در حوزههای خود برپا نمودنرد؛ ايرن رقابتهرا
برای معلمان آينده و دانشجويان دانشگاهها نیز قابل دسترسي هستند.
سنگاپور
مؤسسة  MP1راهبردهايي را اتخاذ نمود که بره واسرطة آن طیفري از نرمافزارهرای مررتبط برا
مقاصد و برنامههای درسي محلي ،تهیه و تولید شوند .وزارت آموزش و پررورش برا همیراری دو
مؤسسة «توسعه اقتصادی»1و «محاسبات ملي» 2،خط مشي و ويژگيهای نرمافزارهرای آموزشري
را تعیین نمود تا اطمینان حاصل نمايد که مطالب درسي تولید شده با برنامره درسري مردارس
انطباق دارند .مؤسسات ياد شدة فوق ،شرکتهای نرمافزار نويسي مشهور دنیا را دعوت نمودنرد
تا اقدامات الزم را برای راه اندازی واحدهای برنامهنويسي داخلي را انجام دهند و ارتباطرات الزم
را بین اين برنامهنويسان بزرب و تولیدکنندگان نرمافزارهای محلي ايجراد کننرد .هردف ،تهیرة
نرمافزارهايي با کیفیت باال بود ،عليالخصو در زمینههايي که مواد درسي مناسرب در برنامرة
درسي موجود نبود .اين تالشها صورت گرفت و بسیاری از نرمافزارهای آموزشي محلي ايجاد و
بعضاً رنگ بینالمللي يافتند (يونسكو.)54 ،2004 ،2
توسعه محتوا در کشورهای اروپایی
بلغارستان
شبكه ملي طراحي شده ،شامل يك درگاه آموزشي است که برنامههای آموزشي توسرعه يافتره،
برنامههای ياددهي ،درسهای گوناگون و  ...را ارائره ميدهرد .همچنرین نرمافزارهرای آموزشري
تولید شده توسط معلمان و دانشآموزان که خود نوعي از يادگیری در جريان فرايند آموزش در
خصو موضوعات گوناگون است ،به مجموعة فوق اضافه ميگردد .در ابتدا ،به عنوان نماينرده،
تعدادی از مدارس بلغاری همكاری را آغاز نمودند؛ اما مطابق برنامه بايد تعرداد آنهرا بره تردريج
افزايش مييافت .درگاه مذکور اطالعات و ساير تسهیالت مشابه را برای تبادل ن رات ،ايردهها و
تجارب معلمان و دانشآموزان فراهم مينمود.
همچنین برنامهای جهت توسعه درگاههای آموزشري ،الگوهرايي بررای يرادگیری از راه
دور3و محتوای آموزشي در خصو تمام موضوعات ،نرمافزارهای بومي ،محتوای چندرسانهای و
مواد يادگیری1طراحي شده است (يوريپیدس.)5 ،2004 ،
)1 . Economic Development Board (EDB
)2 . National Computing Board (NCB
3 . distance learning
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دانمارك
شبكة مدارس دانمارك با عنوان  ،Sektornetيك راهحل همه جانبه است که مبادرت به ارائرة
بسیاری از خدمات برای مدارس و کاربران مينمايد .افزون بر آن ،تعداد زيادی از خدمات بررای
تأمین نیازهای کاربران ايجاد شده است ،مانند:
پست الکترونیکی و کنفرانس
شبكة 2SkoleKomيك شبكة سراسری پست الكترونیكي و سیستم کنفرانس برای معلمران و
دانشآموزان در سطح دبیرستان است .اين شبكه بيشك بزربترين و مهمتررين خردمت ارائره
شده است که هم اکنون دارای حدود  600 000کاربر ثبت شده 60 000 ،کنفرانس اختصاصي
و  2000کنفرانس عمومي ميباشد .نكتة شايان توجه و مهم ،کاربراني فعرال اسرت کره حضرور
فعالي در کنفرانسها دارند.
جعبه ابزار

3

يك خدمت نسبتاً جديد است که اطالعاتي را در خصو مديريت يك مدرسه متصل به شربكة
سراسری  Sektornetشامل امنیت ،اداره و ن ارت4ارائه ميدهد.
EMU

5

پروژة 6EMUدر جهت ايجاد يك درگراه بلندپروازانره اسرت کره دسترسري منفررد حوزههرای
آموزشي را به اطالعات مورد ن رشان در دنیای آموزش ايجاد مينمايد .اين شبكه ارائه خردمات
را به دو حوزة مدارس ابتدايي و سالهای آخر دبیرستان تقسیم کرده است .از طريق اين شبكه
ميتوان به ساير خدمات قابل ارائه در دنیای آموزشي نیز دسترسي داشت .اين پروژه هم اکنون
شامل  25وبسايت پر بیننده در دانمارك ميگردد.

1 . learning modules
2 . http://www.skolekom.dk
3 . toolbox
4 . survillance
5 . http://www.emu.dk
)6 . Electronic Meeting place for the edUcational world (EMU
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person.emu.dk

1

آدرس فوق يك سرويس دهنده است که امكران سراخت وبسرايت رايگران را بررای معلمران و
دانشآموزان از طريق دسترسي به شبكة  SkoleKomفراهم مينمايد .برای ايجراد وبسرايت
تنها دسترسي به شبكة مذکور کافي است.
SkoDa

2

آدرس فوق يك ارائه دهندة خدمات پايگاه داده به مدارس است که تقريباً حدود  2400مدرسه
در آن ثبتنام نموده و اطالعات خود را وارد ميکنند .اين پايگاه ،نمونة کروچكي از پايگراه دادة
مدارس دانمارك است.
FIG
نوعي خدمت ويژة است که در آن به شكل موضوعي فهرستي از پیوندهای مفید و قابل اطمینان
به وبسايتهای مختلف آموزشي در اختیار کاربران قرار ميگیرد .در مورد هر يرك از پیونردهای
ارائه شده توضیح مختصری نیز داده شده است.
Sektornet VPN
خدمت فوق امكان اتصال ايمن رايانههای خانگي معلمان را به شبكههای مدارس ايجاد مينمايد
(يوريپیدس.)7-10 ،2004 ،
فرانسه
شربكههای مردارس بررای ارائرة خردمات زيرر طراحري شردهاند :فعالیتهرای تردريس(3ماننررد:
آمادهسازی دوره آموزشي 4،دفتر کار الكترونیكي 5،تعلیم و تربیت برر مبنرای فنراوری اطالعرات و
ارتباطات 6،مبادلة اطالعات و توسعة ارتباطرات آموزشري) ،مرديريت آموزشري(7ماننرد :تجزيره و
تحلیررل آمارهررا ،خررط مشرريها 8،ارزشرریابي و پروژههررای آزمايشرري) و اسررتفادة دانشآمرروزان و
دانشجويان (مانند :فعالیتهای خالق ،بانكهای اطالعاتي موضوعي و گردشهای مجرازی .)9ايرن
1 . http://www.person.emu.dk
2 . http://skoda.emu.dk
3 . teaching activity
4 . course preparation
5 . electronic office
6 . ICT pedagogy
7 . education authority
8 . concepts
9 . virtual sightseeing
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شبكهها بهطور پیوسته منابع صروتي ر تصرويری ،مرواد چندرسرانهای ،يرادگیری الكترونیكري،
دسترسي به سرويسدهنده و برنامهها ،بازیها و گسترة وسیعي از مواد ديجیترالي يرادگیری را
ارائه ميدهند (يوريپیدس.)11 ،2004 ،
مجارستان
کاربران شامل معلمان ،دانشآموزان و والدين به حجم بزرگي از اطالعات دسترسي دارند .تمامي
مؤسسات آموزشي درگیر ،اطالعات روزآمد و دادههای ضروری برای تمام استفادههای حرفهای و
همچنین استفاده های مربوط به زندگي روزمره را تأمین مينمايند .بنابراين اين شبكه ،فرصرت
ايجاد ارتباط در يك فضای مجازی را با پشتیباني از غیرمتمرکز شدن1سیسرتم آموزشري مهیرا
نموده است .معلمان و دانشآموزان  2000موسسة آموزشي مشارکت کننده در اين طررح ،کرد
کاربری شخصي پست الكترونیكي دارند که آنان را قادر ميسازد که ارتباط را از طريرق مرتن و
تصوير ،پیوستن به فهرستهای پستي 2،انتخاب خبرنامه3های گوناگون و يرا سراخت وبسرايتها
5
ايجاد نمايند .بنیران يرك «محریط يرادگیری مجرازی»4و يرك «سیسرتم مرديريت يرادگیری»
اثربخش نیز توسط شبكة  Sulinetفراهم شده است (يوريپیدس.)15 ،2004 ،
ایتالیاا
در ايتالیا ،بیشترين کاربرد شبكههای مدارس از بعد محتوا برای تبادل اطالعات ،اشتراك منرابع
و فراهم نمودن مواد آموزشي است .همچنین آمروزش معلمران ،آمروزش نروآوری ،فعالیتهرای
تحقیقاتي ،اشتراك فايل ،تبادالت بینالمللي و ثبتنام برخط6از ساير کاربردهای روز افزون ايرن
شبكهها هستند .بودجة شبكههای مدارس در ايتالیا غالباً توسط اسرتانها ترأمین ميشرود و در
برخي موارد ،پشتیباني آنها توسط شرکتهای خصوصي و يا مؤسسات بینالمللي انجام ميگیرد
(يوريپیدس.)18 ،2004 ،
لتونی
با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در لتوني ،شبكه آموزشي اين کشور خدمات زير را ارائه
نمود:
1 . decentralized
2 . mailing list
3 . newsletter
4 . Virtual Learning Environment
)5 . Learning Management System (LMS
6 . online registration
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زيرساخت (رايانه ،سررويسدهندهها ،شربكههای محلري ،اتصرال بره اينترنرت) .در هرر

مدرسه حداقل يك کالس مجهز به  6رايانة متصل به شبكه وجود دارد و هر مدرسه دسترسري
مداوم به اينترنت دارد .سرعت شبكه به صورتي متناوب در حال افزايش است.
شبكة مجازی مدارس بر پاية زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات راهانردازی شرده و

هیچ درگاه آموزشي متمرکز و منفردی وجود ندارد .صفحات خانگي1اختصاصي بسریاری وجرود
دارد و درگاهها مواد آموزشري موجرود را ارائره ميدهنرد .در واقرع صرفحات خرانگي مؤسسرات
آموزشي اين شبكة مجازی در حال توسعه را تشكیل ميدهند.

به همراه چارچوب شبكة  ،LIISيك ابزار مديريت مدرسه نیرز تولیرد شرده اسرت .برا

کمك اين ابزار ،اطالعات معلمان و دانشآموزان گردآوری شده و يك پايگاه داده به وجود آمده
است .هر مؤسسة آموزشي در لتوني اطالعات مورد نیاز «وزارت آموزش و علوم»2را در خصرو
معلمان و دانشآموزان/دانشجويان با استفاده از اين پايگاه دادة مشترك تأمین نمروده و برهطور
مرتب آن را روزآمد ميکند .با اين روش ،وزارتخانه همواره قادر است کره از آخررين اطالعرات
موجود در مؤسسات آموزشي بهرهبرداری نمايد .البته تنها افراد مجاز ،به اين اطالعات دسترسي
دارند.
عالوه بر آن ،يك کتابخانة بزرب حاوی منابع آموزشي ،پروژههرای مردارس ،گروههرای
مباحثه3و نرمافزارهای گونراگون وجرود دارد کره ايرن منرابع در شربكة مردارس نیرز در قالرب
فعالیتهای آموزشي قابل دستیابي هستند (يوريپیدس.)21-22 ،2004 ،
لیختناشتاین
شبکه مدارس لیختناشتاین (فنی)
شبكة مدارس لیختناشتاين از حدود  1500رايانه 230 ،چاپگر 30 ،دسرتگاه سررويسدهنده و
تعداد زيادی از ساير تجهیزات تشكیل شده است .هر مدرسه به ديگر مدارس از طريق کابلهای
فیبر نوری(4با سرعت  )1000 mbpsمتصرل شرده اسرت .در میران مشرتريان «دفترر فنراوری
اطالعات مدارس» 5،حدود  5000کاربر وجود دارنرد کره خردمات گونراگوني ن یرر يرك برنامرة
پیشنهادی توسعه ،نشاني پست الكترونیكي ،امكران ذخیررة فايرل ،دسترسري اينترنرت و سراير
خدمات سیستمهای اطالعاتي را دريافت ميدارند .عالوه بر آن ،معلمان ميتوانند با کد کراربری

1 . homepages
2 . Ministry of education and Science
3 . discussion forum
4 . fibre optic cables

)(ASSI
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5 . School Information Technology Office

خود در شبكه مدارس ،هم در مدرسه و هم در خانه وارد شبكه شده1و بره تمرام منرابع شربكة
مدارس دسترسي پیدا کنند.
شبکة خصوصی لیختناشتاین (آموزش و اطالعات)
شبكة خصوصي2مدارس محیطي را فراهم ميکند که توسط آن مواد درسي و ساير مرواد مرورد
نیاز دانشآموزان و معلمان ترأمین ميگرردد .بررخالف پايگاههرای داده در سررويسدهندههای
آموزشي عمومي ،شبكة خصوصري مردارس لیختناشرتاين مملرو از اطالعرات و مرواد آموزشري
گردآوری شده مربوط به خود مدارس است .افزون بر اينها ،سراير مؤسسرات موجرود در کشرور
(ن یر «مؤسسة ارائة خدمات روانشناسي مدارس وابسته به پادشراهي لیختناشرتاين»3و «دفترر
خدمات اجتماعي» ،)4خدمات ديگری را ارائه ميدهند .هر معلم ميتواند به اطالعات مرورد نیراز
در خانه از طريق رمز عبور خود ،به صورت برخط دسترسي پیدا کند.
بعالوه ،دسترسي همیشگي به حجم بزرگي از مواد آموزشي گردآوری شده در شبكة خصوصري
مدارس ،طراحي موقعیتهای يادگیری آزاد5را در آينده تسهیل ميکند؛ مانند آموزش خرارج از
6
مدرسه يا آموزش و تكالیف پروژه ر محور.
مدیریت مدرسه در لیختناشتاین (مدیریتی)
هرگونه اطالعات در خصو مدارس ن یر اطالعات دانشآموزان ،فهرست کالسها يرا فهرسرت
اسامي معلمان مستقیماً از طريق شبكه مدارس لیختناشتاين به صرورت مبتنري برر وب7قابرل
دسترسي است (يوريپیدس.)24-25 ،2004 ،
ناروژ
محتوا در شبكه مدارس نروژ شامل پیوندها ،اخبار و فعالیتهای آموزشي است که برای تمرامي
سطوح آموزشي طراحي شده است .از اين شبكه به عنوان محیطري بررای اجتماعرات آموزشري
استفاده ميشود .برخي از خدمات عمدة آن عبارتند از:

1 . log on
2 . intranet
3 . School Psychological Service of the Principality of Liechtenstein
4 . Office for Social Services
5 . open learning situation
6 . project-related
7 . web-based
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 پست مدرسه 1،که يك سرويس پست الكترونیكي برخط رايگان و ايمن در مقابل نامرههای
ناشناس2است.



کیف مدرسه 3،که به کاربران امكان ذخیرة اطالعات شخصي خود را ميدهد.
اتاق عمومي مدرسه 4،که به کاربران امكان ارتباط با يكديگر را از طريق اينترنت ميدهد.

 خبرنامة مدرسه 5،که به مدارس امكان ميدهد تا خبرنامههای اختصاصي خود يا مشرترك
(با ساير مدارس) را منتشر نمايند .در اين خبرنامهها ،آنها ميتوانند مدرسة خود را بره ديگرران
معرفي نموده و در مورد پروژههای در دست تهیة مدرسره يرا هرر چیرز ديگرری کره بخواهنرد
اطالعرساني نمايند (يوريپیدس.)27-28 ،2004 ،
لهستان
شبكة  Interkl@saبا امكاناتي ن یر فروشگاه اينترنتي کتاب بررای معلمران و نقشرة تعراملي
راهاندازی گرديد .پروژة «شبكة اجتماعي کتابخانههای آموزشي»6با هدف تبديل کتابخانرهها بره
مراکز چندرسانهای و اينترنتي اجرا گرديد و شامل يك سرويسدهندة مرکزی برای کتابخانرهها
بود.
«مؤسسة میراث ملي» 7،کار ن ارت بر «درگراه فرهنگري لهسرتان»8را بره عنروان نقطرة
شروع «دايرةالمعارف اينترنتري فرهنرگ لهسرتاني»9و «خردمات ملري اطالعرات فرهنگري»10برر
عهده گرفت .پروژة «دروازههای لهستاني»11نیز به عنوان سیستم يكپارچه سازی اطالعرات بررای
مديريت عمومي طراحي گرديد .همچنرین پرروژة  IKONKAبره جهرت فعرال سرازی نقراط
دسترسي عمومي به اينترنت12در کتابخانرههای عمرومي اجررا گرديرد ترا از دسترسري آسران و
رايگان به اينترنت در مكانهای عمومي اطمینان حاصرل گرردد .سرازمانهای آموزشري برهطور
مرتب اقدام به انتشرار نشرريات اطالعراتي نمودنرد .در سرال  2002محتروا از طريرق دو پرروژة

)1 . Skolepost (School Post
2 . spam
)3 . Skolesekk (Schoolbag
)4 . Skolestue (School Common Room
)5 . Skoleavis (School Newsletter
6 . Social Network of Education Liberaries
7 . Institute of National Heritage
8 . Polish Culture Portal
9 . Internet Encyclopedia of Polish Culture
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). National Cultural Information Service (KIOSK
0

1

1

. Poland Gates

1

2

). Public Internet Access Points (PIAP

1

1 Eduseekو 2 6plusتوسعة بیشتری يافرت ترا جرايي کره بره بزربتررين درگراه اينترنتري
آموزشي غیر تجاری در لهستان بدل گرديد (يوريپیدس.)31 ،2004 ،
رومانی
اهداف اصلي شبكة  RoEduNetفراهم نمودن زيرساخت ارتباطي اطالعات برا اتصرال تمرامي
مؤسسات آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي در روماني همانند اتصال به اينترنت اسرت .ايرن شربكه
مجموعررهای از خرردمات ن یررر  ،FTP ،SMTP ،HTTP ،DNSمخررزن وب (IP ، )proxy
 Protocolو  IPv6برای استفاده از فناوریهای نوظهرور را در اختیرار قررار ميدهرد .بودجرة
شبكههای مدارس عموماً توسط وزارت آموزش ،برخي سازمان های غیر دولتي3و سراير حامیران
تأمین ميشود.
خرردمات آموزشرري شرربكة  RoEduNetدر قالررب مررواد آموزشرري ،خرردمات هرردايت
حرفهای 4،خدمات اطالعاتي ،پروندههای يكپارچه آموزشي 5،منابع درسري ،گروههرای مباحثره در
موضوعات گوناگون و فهرستهای پستي ارائه ميگردند (يوريپیدس.)34-35 ،2004 ،
اسلوونی
وظیفة اصلي شبكة  SIOجمعآوری ،نگهداری و تأمین اطالعات در خصو منرابع و خردمات
آموزشي است .فناوری اطالعات بر پاية سیستم 6TRUBARشامل مواد آموزشي گونراگوني از
قبیل :عكس ،طرح ،مرتن ،نقشره ،برنامره ،داده و صردا بنرا گرديرد .در کنرار کراربران معمرولي
(دانشآموزان ،معلمان ،مديران ارشد و مؤسسات آموزشي) ،مطبوعات و اقتصاد نیز با اين شربكه
تلفیق شدند .خدمات ارائه شده شامل گروههای دارای نیازهای ويژه مانند آمروزش بزرگسراالن،
تدارك مواد آموزشي برای گروههای اجتماعي و گروههای دانشآموزی نیز ميشود.
در اين میان ،هشت صالحیت ضرروری بررای سرواد ديجیترالي7و مهارتهرای فنراوری
اطالعات و ارتباطات در جامعة مبتني بر دانش مورد تأکید قرار گرفتند .خردمات عمردة شربكة
 SIOشامل اطالعات آموزشي ،گسترة وسیعي از مواد آموزشي ،فهرستي از سررويسدهندهها و
درگاههای آموزشي در اسلووني و جهان ،اخبار آموزشي ،ابزارهای ارتباطي (فهرستهای پسرتي،
1 . http://www.eduseek.interklasa.pl
2 . http://www.6plus.interklasa.pl
)3 . Non-Governmental Organization (NGO
4 . career guidance service
5 . educational link dossier
6 . http://www.educa.fmf.uni-lj.si/trubar/
7 . digital literacy
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تابلوهای خبری ،انجمنها) و ابزارهای پشتیباني (آموزش معلمان ،ارتباط با خبرگان ،آمروزش از
راه دور و تأمین مرواد آموزشري) اسرت .سیسرتم پشرتیباني  TRUBARجهرت سرازماندهي
2
فهرستهايي ن یر لغتنامهها ،فهرسرتهای راهنمرا 1،دايرةالمعارفهرا ،فهرسرتهای موجرودی،
واژهنامهها3و  ...توسعه يافت .ابزارهای ن یر  TRUBARاز اين ايده که هر کاربر بايرد در رشرد
اينترنت همكاری داشته باشد ،حمايت ميکنند .عالوه بر آن SIO ،يرك شربكة غیرر متمرکرز،
استاندارد و غیر اجباری برای کراربران بروده و آمرادة پرذيرش هرر سررويسدهنده برا محتروای
آموزشي است (يوريپیدس.)38-39 ،2004 ،
اسپانیا
شبكههای مدارس در اسپانیا عموماً شامل خدمات زير هستند:

منابع آموزشي و مواد پشتیباني بررای دروس مردارس ابتردايي ،راهنمرايي و دبیرسرتان

(ن یر دروس زبان ،علوم ،رياضي ،علوم اجتمراعي ،علروم انسراني و ارتباطرات ،هنرر ،پايگاههرای
تصويری/چندوظیفهای و وبسايتهای موضوعي).

منابع آموزشي برای آموزش فني و حرفهای (بازرگاني و بازاريابي ،مديريت ،هنر گرافیك،

خدمات اجتماعي ر فرهنگي همگاني)

مواد آموزشي برای آموزش بزرگساالن و آموزش معلمان (راهنماهرای آموزشري ،مدرسره

4
برای والدين ،کتابخانههای مدرسه ،بین فرهنگي)





.)42

منابع تحقیقاتي
خدمات کاربری (پست الكترونیكي رايگان ،درگاههای اطالعاتي)
نشريات ديجیتالي

5

اطالعات عمومي (کمك هزينههای تحصیلي ،دورهها ،پروژهها) (يوريپیدس-43 ،2004 ،

بریتانیا
گسترة وسیعي از منابع از طريق شبكه عمومي در دسترس است .اعضرای ايرن شربكه ،معمروالً
سازمانها و ناشران هستند که تولید کنندگان رسانه نیز به آنها اضافه شدهاند مانند شرکتهای
1 . directory
2 . inventory
3 . glossary
4 . interculturality
5 . digital magazine
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تلويزيوني ن یر  BBCو  .Channel 4خروجي آنها مواد آموزشي تعاملي است کره اختصاصراً
برای دانشآموزان در تمامي سنین تولید ميگردد .در سطح ملي ،تولید کنندگان تأيیرد شرده،
گسترة وسیعي از خدمات ،تسهیالت و منابع اينترنتي را به صورت يكجا ارائه ميدهند .مثالي از
منابع قابل دسترس مدارس که به صورت پهن باند ارائه ميشود« ،اجتماع اينترنرت»1اسرت کره
دسترسي به اينترنت را از طريق رايانههای شخصي يا تلويزيون ديجیتالي کابلي فراهم مينمايد.
ادعا ميشود که اين کار موجب افزايش تجارب آموزشي به صورت مداوم میان خانره و مدرسره،
افزايش ارتباط میان مدارس و والردين ،قابلیرت انجرام پروژههرا در خرارج از سراعات مدرسره و
دسترسي به يك حوزة وسیعتر از منابع آموزشي الكترونیكري ميشرود .والردين و دانشآمروزان
قادر به ارتباط با شبكة اختصاصي مدرسره از خانره از طريرق رمرز عبرور مجراز خرود شردهاند.
سرويسدهندههای شبكة اختصاصي مدرسه بهطور متمرکز توسرط بخرش خصوصري نگهرداری
ميشوند .سرويس اصلي ،گروهي از ابزارهای شبكة اختصاصي مدرسه است که برای تولید مرواد
آموزشي استفاده ميشود .همچنین مدارس ميتوانند برخي خدمات ن یر میزبراني وب2و فیلترر
نمودن پست الكترونیك3را بفروشند (يوريپیدس.)46 ،2004 ،
اتریش
دو نوع شبكه آموزشي مختلف در اتريش وجود دارد :شبكههای مدارس ملي و منطقهای .وزارت
آموزش متعهد به تأسیس شبكهها و پروژههای ملي ميباشرد .يكري از بزربتررين شربكهها در
خصو محتوا شبكة 4bildungاست که خدمات زير را ارائه ميدهد:

محتوای آموزشي جامع در بخشهای جداگانه با موضوع دانشآمروزان ،معلمران و علروم

الكترونیكي.





الگوهای کالسي

5

کتابهای منعطف

6

يك وبسايت خا

کودکان

نمايش تجارب موفق

8

7

1 . Community Internet
2 . web hosting
3 . e-mail filtering
4 . http://www.bildung.at
5 . classroom platform
كتابهايي اينترنتي كه كاربر ميتواند اطالعات شخصي و

ساير

اطالعات مورد نظر خود را در آن وارد نمايد6 . guestbook ( .
)م
7 . kidsweb
8 . L@rnie-award
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کتاب اضافي مدرسه؛ 1محتوای مربوط به اين کتابها قابل دريافت2هستند.

شبكة مهم ديگر ،با عنوان 3 schuleاست که خدمات زير را ارائه ميدهد:





مواد آموزشي ،پیوندها ،نرمافزارها ،مقاالت و ساير منابع با دستهبندی موضوعي

4

وبسايتهای اختصاصي برای آموزش ابتدايي و هنرستانها
فهرستي از پیوندهای مفید با دستهبندی موضوعي
صندوق پستي و ديسك سخت مجازی5شخصي

دسترسي به انجمنها و گروهها

افزون بر آن ،شبكههای محلي مدارس نیرز وجرود دارنرد .ايرن شربكهها دسترسري بره
محتوای آموزشي ،گروهها ،اجتماعات ،گفتگو ،پست الكترونیكي وب بره همرراه کتابچرة آدرس،
ديسك سخت مجازی ،تسرهیالت جسرتجو ،گزينشري از پیونردها ،خبرنامرهها و تقرويم وقرايع،
وبسايتهای اختصاصي برای کودکان ،والدين ،دانشآمروزان و معلمران ،پايگاههرای يرادگیری
الكترونیكي ،راهنما6و ساير خدمات را ارائه مينمايند (يوريپیدس.)51 ،2004 ،

)1 . SbX (Schoolbook Extra
2 . download
3 . http://www.schule.at
4 . Eduthek
5 . virtual hard disk
6 . help desk
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فصل7
توسعه و راهاندازی

قابلیتهای آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات
آموزش پیش از خدمت1و برنامههای توسعة حرفهای2ضمن خدمت3بررای معلمران بايرد توسرط
يك چارچوب قوی استحكام يابد .به ايرن شركل کره مفراهیم اساسري تعريرف شرده و دانرش،
مهارتها و ويژگيهای الزم برای اعمال فناوری در اسرتفادههای آموزشري شرناخته شرود .ايرن
چنین چارچوبي بايد فراتر از مهارتهای رايانه بوده و شمول الزم را برای خوراندن فناوریهرای
اطالعات و ارتباطات به فرايندهای يراددهي و يرادگیری ايجراد نمايرد و راهبردهرای ارزيرابي و
بررسي مناسب را اتخاذ نمايد.
زماني که چارچوب فوق در سطح ملي مورد توافق کلي واقع شرد ،برنامرههای آمروزش
پیش از خدمت ميتواند عناصر الزم برای ارتقاء کیفي معلمران را ترأمین نمروده و تواناييهرای
آموزشي فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يك نیاز اساسي بررای معلمران جديردالورود بره
ن ام آموزش و پرورش در ن ر گرفته شود .در آموزش ضمن خدمت ،هنگام ارزشیابي تناسرب و
ارزش برنامههای آموزشي پیشنهادی يا اجرايي مؤسسرات تجراری يرا غیرر تجراری ،تعردادی از
قابلیتها و شايستگيهای معلم ميتواند برای اطالع و طراحي برنامههای آموزشي شبكه مدارس
مورد استفاده قرار گیرد (يونسكو.)55 ،2004 ،2
یك مثال از یك چارچوب قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
«انجمن بینالمللي آموزش فناوری»« 4،استانداردهای ملي فنراوری آموزشري بررای معلمران»5را
تهیه نموده است که در آن شاخصهای کارايي در شش حوزة استاندارد به اين صرورت تعريرف
شده است:
-1مفاهیم و عملیات فناوری
معلمان نشان ميدهند که مفاهیم و عملیات فناوری را به خوبي ميفهمند.
-2برنامهریزی و طراحی محیطهای یادگیری و تجربیات
معلمان برنامهريزی و طراحي محیطهای يادگیری مؤثر6را انجام داده و تجربیات فناورانره خرود
را مورد استفاده قرار ميدهند.

1 . pre-service training
2 . professional development
3 . in-service
4 . International Society for Technology Education
)5 . National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T
6 . effective learning environments
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-3یاددهی ،یادگیری و برنامهریزی آموزشی
معلمان آن برنامههای درسي را اجرا ميکنند کره شرامل روشهرا و راهبردهرايي بررای اعمرال
فناوری در جهت بیشینه نمودن يادگیری دانشآموزان است.
-4تشخیص و ارزشیابی
معلمان فناوری را در جهت تسهیل انواع راهبردهای تشخیص1و ارزيابي2به کار ميبرند.
-5بهرهوری و تجربة حرفهای
معلمان از فناوری استفاده ميکنند تا بهرهوری3و تجربة حرفهای4خود را ارتقاء بخشند.
-6مسائل اجتماعی ،اخالقی ،قانونی و انسانی
5

معلمان مسائل جنبي استفاده از فناوری در مدارس را در رابطه برا مسرائل اجتمراعي ،اخالقري،
حقوقي6و انساني ،درك نموده و اين حقايق را در کار خود لحراظ ميکننرد (يونسركو،2004 ،2
.)55
آموزش پیش از خدمت

قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بايد بهطور کامل در دورههای آموزش پیش از خردمت
معلمان به وجود آيد تا اطمینان از مجهز بودن معلمران جديردالورود بره مهارتهرای کرافي در
هنگام ورودشان به ن ام آموزشي7حاصل شود .مؤسسات درگیر در آموزشهای پیش از خردمت
بايد جزئیات فناوری اطالعات و ارتباطات در دورههای خود را روزآمد نموده و در توسعة آنهرا از
وزارت آموزش و پرورش و نیز برنامههای شبكه مدارس بهره بگیرند تا اطمینان حاصرل نماينرد
که تمام قابلیتهای الزم در دورة آموزشي لحاظ شده و هیچ خالء و نراهمگوني در حرین عبرور
معلمان جديدالو رود از دورة آموزشي پیش از خدمت به دورة آموزشي حین خردمت بره وجرود
نمي آيد.
به من ور ورود اجزای فناوری اطالعرات و ارتباطرات بره برنامرههای آمروزش پریش از
خدمت ،نیاز است تا مراکز تربیت معلم دورههای آموزشي خود را بازسازی و يا طراحري مجردد
نموده و همچنین مهارتهرای آموزشركدهها را ارتقراء داده و زيرسراخت اضرافي الزم را ترأمین
نمايند؛ مانند آزمايشگاههای رايانه (يونسكو.)56 ،2004 ،2
1 . assessment
2 . evaluation
3 . productivity
4 . professional practice
5 . ethical
6 . legal
7 . teaching system
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نحوة تلفیق فناوریهای اطالعات و ارتباطات به آموزش پیش از خدمت در سنگاپور
«مؤسسة ملي آموزش»1با همكاری نزديك برا «واحرد فنراوری آموزشري»2در وزارت آمروزش و
پرورش و مدارس ،طراحي اجزای فناوری اطالعات و ارتباطات را در برنامههای آموزشي پیش از
خدمت معلمان انجام دادند .اين برنامه قبل از آنكه طرحهای آموزشي مبتني بر فناوری اطالعات
و ارتباطات را برای آموزشهای پیش از خدمت معلمان ارائه دهد ،در برگیرندة دورنمرا 3،ابعراد و
راهبردهای برنامة  MP1بود .در برنامههای آموزشي آنان 4 ،نمونه از دورههای فناوری اطالعات
و ارتباطات برای کارآموزی معلمان در دورههای پیش از خدمت قرار داده شده بود :کارگاههرای
مهارتهای ابتدايي فناوری اطالعات و ارتباطات ،دورة پايرهای 304سراعتة فنراوری اطالعرات و
ارتباطات ،دورههای  26سراعتة انتخرابي5و دورة  6الري  12سراعتة تلفیرق فنراوری اطالعرات و
ارتباطات با هر يك از موضوعات برنامة درسي.
دورة پايهای بر تجارب واقعي6فناوری اطالعات و ارتباطات در مرحلرة ابتردايي آمروزش
پیش از خدمت معلمان تمرکز ميکند .اين دوره معلمان را با هنرر تلفیرق فنراوری اطالعرات و
ارتباطات در مدارس آشنا نموده و از طريق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشي خصوصي در قالب
کارگاههای آموزش مهارتهای بنیادی فناوری اطالعات و ارتباطات اجرا ميشود .اين مؤسسرات
آموزشي کارگاههرايي را در زمینرة نرمافزارهرای ،Flash ،DreamWeaver ،PowerPoint
 Authorware ،Excelو ساير برنامههای کاربردی برای معلمان برگزار مينمايند.
برای دورههای انتخابي ،مهارتها و اصول تربیتي بیشتری بر مبنای فناوری اطالعرات و
ارتباطات تن یم و ارائه ميگردند .ماننرد «يرادگیری سراختگرا7توسرط اينترنرت» و «طراحري
چندرسانهای آموزشي» 8.در کنرار ايرن دورههرا ،همچنرین يرك دوره چگرونگي تلفیرق فنراوری
9
اطالعات و ارتباطات با تمام موضوعات درسي مانند رياضي ،علوم ،زبان انگلیسي و علوم انسراني
وجود دارد.
در تمامي اين دورهها ،فراگیر فرصتهای طراحي و توسعه منابع و برنامهريزی بر مبنای
فناوری اطالعات و ارتباطات را داشته و نقطه ن رات خود را با ديگرر همکالسران خرود مبادلره
)1 . National Institute of Education (NIE
2 . Educational Technology Division
3 . vision
4 . foundation course
5 . elective
6 . hands-on experience
7 . constructivist learning
8 . instructional multimedia design
9 . humanities
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مينمايد .عالوه بر آن معلمان در قالب طرح کاد1به مدارس اعزام و مهارتهای توسرعه فنراوری
اطالعات و ارتباطات را در خود ارتقاء ميبخشند .در حین اين طررح ،معلمران کرارآموز تشرويق
ميشوند تا درسهايي را بر پاية فناوری اطالعات و ارتباطات طراحري و تحرت ن رارت نزديرك
معلمان با تجربه در مدارس آنها را اجرا نمايند (يونسكو.)56 ،2004 ،2
اصول برنامهریزی برای برنامههای توسعه حرفهای
تعدادی از اصول برنامهريزی توسعه حرفهای به شرح زير ميباشد:

معلمان و مدارس زماني را مصرروف تلفیرق فنراوری اطالعرات و ارتباطرات بره فراينرد

ياددهي و يادگیری مينمايند .توسعه حرفهای برای فناوریهای اطالعرات و ارتباطرات بايرد بره
2
صورت يك فرايند با تأمین پشتیباني پیوسته و پايدار بره جرای يرك فعالیرت آموزشري يكبراره
ديده شود.
معلمان بايد آموزش و پشتیباني را حداقل برای شرش مراه اول بعرد از شرروع کرار برا

فناوریهای اطالعات و ارتباطات دريافت دارنرد .البتره چنانچره مقردور باشرد بهترر اسرت ايرن
پشتیباني تا چهار سال و يا حتي بهطور مداوم ادامه يابد.
معلمان بايستي بین  30تا  100ساعت از وقت خود را در سرال مصرروف فعالیتهرای

تخصصي توسعه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات نمايند.

پشتیباني و آموزش بايد بر مبنای نیاز3باشرد و در يرك زمینرة صرحیح و متناسرب برا

نیازهای تدريس روز به روز معلمران باشرد .اسرتفاده از دامنرة وسریعي از آمروزش و روشهرای
پشتیباني شامل آموزشهای رو در رو 4،يادگیری الكترونیكي5و مربي ر شاگرد6باشد.
برنامههای آموزشي بايد با اعضای پیشروی مدارس آغراز و سرپس بره سراير کارمنردان

مدرسه تسری يابد.
تا جايي که امكان دارد روشهای آموزشي بايد روشهای اجرايري فنراوری اطالعرات و

ارتباطات را مدل نمايد (با توجه به تفاوتهای سبكهای يادگیری7میان بزرگساالن و کودکان).
برای مثال به عنوان بخشي از برنامة آموزشي ،معلمان بايد در يرك فعالیرت شرراکتي اينترنتري
مشارکت نمايند.
1 . practicum
2 . once-off
3 . needs-based
4 . face-to-face training
5 . e-learning
6 . mentor and peer
7 . learning styles
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بايد طیفي از انگیزشها و سیستمهای تشويقي به وجرود آيرد ترا معلمران نسربت بره

تكمیل و احساس مسئولیت در قبال برنامه حداکثر ترالش را مبرذول دارنرد .ايرن برنامرههرای
تشويقي ميتواند يك گواهینامه يا تشويقنامه و يا جايزههای ديگر باشد.
زيرساخت قابل اعتماد برای فناوری اطالعات و ارتباطرات (رايانره و اتصرال اينترنرت) و

پشتیباني فني در طي دورههای توسعه حرفهای اهمیت ويژهای دارند .محدوديتها و موانع فني
به سرعت انگیزة معلمان را کاهش داده و اجتماعات آموزشي بررخط1را برا شكسرت و فروپاشري
مواجه مينمايند (يونسكو.)57 ،2004 ،2
راهاندازی و مدیریت شبکه مدارس
از نقطه ن ر ملزومات مورد نیاز برای موفقیت و تداوم شبكه مدارس ،عوامل کلیدی و اصرلي در
راهاندازی يك شبكه مدرسه ،يا مديريت و اداره يك شبكه مدرسه موجود عبارتند از:
 آمادهسازی بنیان شبكه مدرسه

 تعیین هدفهای کلي ،هدفهای جزئي ،مقاصد و شاخصها؛
 تشكیل يك تیم هماهنگکننده؛

 مشخص کردن مدارسي که در اين شبكه قرار ميگیرند؛

 جلب مشارکت سازمانهای دولتي و ترويج محیطي با سیاست کمك و تشويق.
 ايجاد مشارکت

 مشارکت با دولت؛

 مشارکت با جامعه و بخش خصوصي؛
 مشارکت با مراکز تربیت معلم؛

 مشارکت بین معلمان و بین مدارس؛

 کسب بودجه ،ابزار  ،ICTمنابع ديجیتالي و پشتیباني فني
 فراهم کردن بودجه؛

 بدست آوردن ابزار :ICTرايانه ،نرمافزارهای مرتبط ،اتصال ،غیره؛

 دستیابي يا ايجاد منابع مناسب يادگیری ديجیتالي و طرح درس به زبان بومي؛
 حصول اطمینان از نگهداری و پشتیباني فني؛

 ايجاد توانايي ICTدر معلمان و در شیوههای آموزشي
 مهارتهای اينترنت و رايانه؛

 مهارتهای نحوه طراحي و آمادهسازی مواد ياددهي يادگیری)(Teaching learning؛
1 . online learning community
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با استفاده ازICT؛

 مهارتهای نحوه بكارگیری  ICTدر شیوههای دانشآموز– محور و تدريس؛
 مهارتهای شروع و اجرای فعالیتهای همكاری از راه دور.

 شروع فعالیتهای شبكه مدارس و همكاريهای از راه دور.
در بخش بعد ،هر يك از اين  5عامل با جزئیات بیشتر و ارائة مثالها و تجربیات از پرروژه شربكه
مدارس يونسكو و شبكههای مدارس در حال اجرا ،توصیف خواهند شد.
 -1آمادهسازی بنیان شبکه مدارس
به من ور ايجاد بنیانهايي قوی برای شبكه مدارس و حصول اطمینان از داشتن عملكررد مرؤثر،
الزم است که هدفهای کلي ،هدفهای جزئي و مقاصد شربكه تعیرین شرود ،و تریم همراهنگي و
کانون توجه شبكه در سطح مدارس مشخص شود ،حوزه و زمینه شبكه مدرسه از سوی مقامات
محلي و ملي مورد تايید و حمايت قرار گیرد.
 1-1تعیین هدفهای کلی ،هدفهای جزئی ،مقاصد و شاخصها
تعیین روشن و مشخص اهداف شبكه مدارس و همچنرین ايجراد سیسرتمي جهرت سرنجش و
ن ارت تغییرات بسیار مهم است .اين کار مراحل اجرا را هدايت و راهنمايي و به رونرد سرنجش
کمك ميکند.
شبكه مدارس براساس نیازهای خا کشور يا مدرسه ميتواند دارای يك يا چندين هدف باشد:






مجرای پشتیباني و حمايت برای تجهیز مدارس با تجهیزات ICTو اتصال.
ايجاد تقويت مهارتهای ICTدر معلمان و اصالح روشهای تدريس آنان.
مرتبط کردن مدارس و ايجاد جوامع آموزشي ملي يا منطقهای
دستیابي به مواد آموزشي برخط و تبادل منابع ديجیتالي

تقويت مهارتها و نتايج يادگیری دانشآموزان و ارتقاء کیفیت آموزش

اهداف ايجاد شبكه مدارس ميتواند براساس شرايط محلري نیرز تغییرر کنرد .در مرورد
پروژه شبكه مدارس يونسكو هر يك از کشورهای شرکتکننده دارای نیازها و اهداف خا خود
بودند و ازاينرو از اين پروژه هر کدام به نوعي بهره ميگرفتند.
به عنوان مثال ،مدارس شرکتکننده در تايلند برتجهیز کالسهای درس با تجهیرزات و
اتصال به اينترنت و کمك به معلمان بررای اسرتفاده از  ICTبره عنروان ابرزار در کرالس درس
تمرکز کردند .در مالزی مدارس شرکتکننده معلمان را به توسرعه روشرهای تردريس فراگیرر-
محور و بكارگیری  ICTجهت ايجاد سواد تدريس مناسب برا محریط بره زبران برومي تشرويق
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کردند .مدارس مالزی بر ايجاد شبكههای درون مدرسهای جهت پشتیباني و حمايرت از تبرادل
اطالعات و مواد آموزشي نیز تأکید داشتند.
در مورد کامبوج و الووس ،مدارس شرکتکننده بر ايجاد زيرساخت اولیه و مجهز کردن
مدارس با رايانه تأکید داشرتند .مردارس کرامبوج بعرداً توجره خرود را بره آمروزش معلمران در
مهارتهای اولیه ،ICTبا کمك تیم مدرسین متشكل از کادر آموزش ديده در منطقره معطروف
داشتند.
مدارس در میانمار بر طراحي و توسعه مواد و منابع تردريس مبتنري برر  ICTتمرکرز
کردند .معلمان يادگرفتند که چگونه از  ICTبرای ساخت طررح درس اسرتفاده کننرد و نحروه
استفاده از مواد مبتني بر  ICTجهت افزايش يادگیری آمروزش ديدنرد .معلمران همچنرین در
فعالیتهای همكاری از راه دور از طريق نوآوری"حلقة يادگیری"1شبكه مدارس شرکت کردنرد.
مدارس اندونزی نیز بر ارتقاء حرفهای و مهارتي معلمان تأکید کردند.
مدارس در ويتنام نیز بر آموزش معلمان و تشريك بهترين تجربهها در بین معلمران در
سطح ملي تمرکز کردند .به همین ترتیب ،مدارس فیلیپین نیرز برر آمروزش معلمران در نحروه
بكارگیری منابع آموزشي ديجیتالي متمرکز شدند و در فعالیتهرای همكراری از راه دور شربكه
مدارس فعال بودند.
مطالعة موردی :اتصال به اینترنت در کامبوج
در سال  ،2003هنگام راهاندازی پروژه شبكه مدارس ،تنها  %13از  698مدرسه متوسطه دارای
کابل اصلي تأمین برق %8 ،دارای ژنراترور و  %4دارای صرفحه خورشریدی 2بودنرد 75% .از ايرن
مدارس اصالً دارای تجهیزات ذخیره انرژی نبودند.
همچنین اغلب مدارس دولتي دارای رايانه نبودند .فقط  %6از مدارس راهنمايي و 35%
از مدارس متوسط رايانه داشتند (يك يا دو دستگاه فقط جهت انجام امور اداری) .فقرط هشرت
مدرسه متوسطه بیش از  10رايانه داشتند .با اين وجرود ،بسریاری از مردارس خصوصري دارای
رايانههای بیشتری بودند و در تعداد زيادی از اين مدارس کالس رايانه داير بود.
دستیابي به رايانه هنوز هم محدود ميباشد ،با اين وجود اهدای رايانه به مردارس زيراد
ميباشد و کافينتها بهطور فزايندهای در مراکز شهری و توريستي رو به رشد ميباشد .درسرال
 2004فقرررط  100کافينرررت در شرررهر  Phnom penhو تعررردادی نیرررز در شرررهرهای
 sihanonkville, siam Reapوجود داشت.
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دورههای آموزش رايانه نیز در شهرهای اصلي رايج شد .با اين وجود با توجه بره اينكره
بیش از  %80جمعیت در مناطق روستايي زندگي ميکنند ،اکثريت مردم هنوز يا به اينترنرت و
رايانه دسترسي ندارند و يا اينكه اين دسترسي بسیار اندك ميباشد.
در طور دوره اين پروژه ،آقای اوم ستي1هماهنگ کنندة شبكه مدارس ملي کرامبوج ،و
تیم او منابع و توان خود را بر تجهیز مدارس شرکتکننده با رايانه و ايجاد اتصرال بره اينترنرت
متمرکز کردند .به محض اينكه دسترسي اولیه به رايانه و اينترنت برای سه مدرسه شرکتکننده
در کامبوج فراهم شد ،آنها تمرکز خود را بر توسعه حرفهای و مهارتي معلمان در مدارس تغییرر
دادند.
بخش مهمي از آمادهسازی بنیانهای شبكه مدرسه به تعیین اهداف هم در کوتاهمدت و
هم در درازمدت مربوط ميشود .برای مثال ،هدف درازمدت شبكه مدارس مالزی تأمین اتصرال
به اينترنت برای کل  10/000مدرسه در کشور بود .اگرچه در اين کشور هدف کوتاه مدت آنان
ايجاد اتصال به اينترنت در  220مدرسه دورافتاده و "87مدرسه هوشمند" آزمايشي بود.
قبل از مبادرت به هر نوع فعالیتي جهت نیرل بره اهرداف ،مطالعره وضرعیت موجرود و
تعیین معیار ضروری است .همچنین يك سیستم پايش و ن ارت بايد داير شود که البته نیازمند
تعريف شاخصهای جهت ن ارت است .اين سیستم مشخص ميکند که چه دادههای و هر چنرد
وقت يك بار بايد جمعآوری شوند.اين امر پیشروی به سوی هدفهايي را که بايد انازهگیری شوند
را امكانپذير ميکند.
 2-1شکیل یك تیم هماهنگکننده
يكي از درسهای آموخته شده مهم و اساسي از پروژه شبكه مدارس يونسكو اين بود کره وجرود
تیم هماهنگکننده برای موفقیت هر تالشي جهت راهاندازی شبكه مدارس ،تشويق به پیشرفت،
يا حفظ نگهداری شبكه مدارس ضروری ميباشد .هر شبكه مدرسه مستلزم گروهري اسرت کره
مديريت فعالیتها و حفظ و توسعه شبكه را عهدهدار باشند.
تیم هماهنگي الزم است تا دامنهای از فعالیتها را تن یم کند ترا شربكه مردارس جرا
بیافتد و عملكردی مؤثر و مفید داشته باشد .هماهنگي فعالیتها شامل تسهیل دريافت کمك و
پشتیباني از ادارت آموزش و پرورش ،کمك به ايجاد مشارکت ،حصول اطمینان از اطالعرسراني
به دستاندرکاران و بهروز شدن آن ،کمك به مدارس متصل به شبكه مدارس به من ور کسب و
بهرهگیری ابزار مورد لزوم  ،ICTهماهنگي در آموزش معلمان و کادر فني ،ايجاد پیوندهايي برا
سازمانهای آموزش دهنده و تأمینکنندگان فني ميباشد.
Om Sethy
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در حالیكه تیم هماهنگي ميتواند متشكل از معلمان يا مقامات دولتي باشد ،ايرن تریم
در عین حال ميتواند از سازمانهای غیروابسته و مجزا از مدرسه و ادارات دولتري نیرز تشركیل
شود .به عنوان مثال ،شبكه مدارس نامیبیا توسط سازماني غیردولتي و مستقل تأسیس شد.
اين تشكیالت (شبكه مدارس نامیبیا) برا همكراری وزارت آمروزش و پررورش ،مرديران
مدارس ،معلمان و دانشآموزان در راستای اتصال و تجهیز مدارس و کمرك بره مدرسره جهرت
هماهنگي در آموزش معلمان ،حفظ و نگهداری رايانه و رفع اشكاالت فعالیت ميکند.
در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو ،يونسكو نقش هماهنگ کنندگي در سطح منطقه
را برعهده داشرت و هردفش حمايرت و توسرعه شربكه مردارس ملري و ايجراد شربكه مردارس
منطقه ASEANبود .به عالوه ،يك تیم هماهنگ کننده در سطح کشوری نیرز در کشرورهای
شرکتکننده تشكیل شد.
تأثیر تیمهای ملي عامل تعیینکننده در موفقیت شبكه مدارس ملي بود .مثالً تعهد و
کارآيي باالی تیم هماهنگ کننده در میانمار عامل اصلي و مهمي بود در اينكه میانمار همواره
يكي از کشورهای نمونه از جهت اجرای روان شبكه مدارس ملي باشد .تیم هماهنگ کننده
درون اداره آموزش ابتدايي 1و تحت ن ر و رهبری مای يوتین نیو 2واقع شده بود ،اين تیم
دورههای مهارت ICTو زبان را برای معلمان سازماندهي کرد و کارگاههای آزمايشي کشوری را
بعد از کارگاههای آموزشي منطقهای برگزار و توسعه منابع و مواد يادگیری ديجیتالي توسط
معلمان را نیز ن ارت کرد .موفقیت شبكه مدارس میانمار نیز بواسطة ارتباطات نزديك و مكرر
بین معلمان ،بین معلمان و تیم هماهنگکننده ملي و شعبه يونسكو در بانكوك تسهیل شد.
به همین ترتیرب ،موفقیرت شربكه مردارس فیلیپرین عمردتاً بره خراطر کرارآيي تریم
هماهنگکننده ملي آن کشور بود .اين تیم هماهنگ کننرده کره توسرط خرانم ماريرا ويكتوريرا
آبسد3اداره ميشد مشارکت تنگاتنگي را بین شرکتهای خصوصي و منرابع يرادگیری ديجیترالي
بومي ارائه شده توسط يونسكو برقرار کرد.
بهطور کلي مدارسي که در طول پرروژه ،از اهرداف و فعالیتهرای آن آگراهي کمترری
داشتند در کشورهايي بودند که تیم هماهنگي در آنجا قوی يا فعال نبود؛ ازاينرو درس اصلي و
مهم اين بود که تیمهای هماهنگي بايد نسبت به ايجاد يك شبكه مدرسه موفق متعهد باشرند،
توانايي الزم را دارا باشند و در موقعیتي باشند که فعالیتهرايي را شرروع کننرد ،منابع(انسراني،
فني و مالي) را جمعآوری و آماده کنند و به عنوان نیروی محرکهای در پس روند تغییر باشند.
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هنگام بررسي ن رات هماهنگ کنندههای ملي شرکتکننده در پروژه شربكه مردارسر يونسركو،
آنها اظهار کردند "توانمندی"و"پشتیباني" مهمترين ارکان مورد نیاز برای اداره و مديريت مؤثر
شبكه مدارس ميباشد .برای مثال ،هماهنگ کننده ملي ويتنام ،دکتر کرواج تروان انگروك 1،برر
ضرورت توانمند بودن هماهنگ کنندهها در امرر تصرمیمگیری و اجررای برنامرههای عملیراتي،
داشتن آگاهي کامل درباره موضوعات تلفیق  ICTو همكاريهای از راه دور ،و داشتن توانايي در
فراهم کردن منابع مالي و انساني الزم ،تأکید کرد.
کلیه هماهنگکنندگان شربكه مردارس ملري شررکتکننده در پرروژه شربكه مردارس
يونسكو از وزرات آموزش و پرورش ملي بودند ،از پستهايیي مانند مدير واحد  ICTتا مدير کرل
اداره آموزش ابتدايي) .(basicبا توجه به نفش آنان ،اغلب آنهرا از حمايرت نیرروی انسراني و از
توانايي تصمیمگیری و مديريت فعالیتهای برنامهريزی شده شبكه مدارس در کشرورهای خرود
برخوردار بودند .با اين وجود ،آنها غالباً از وقت کافي جهت اداره تمام ابعاد شبكه مردارس را در
اختیار نداشتند .به عالوه ،اگرچه اغلب آنها قادر به جمعآوری بودجه از سرازمانهای خصوصري و
غیرانتفاعي ،انجمن اولیاء و مربیان و گروههای تحصیل کرده بودند ،امرا گراهي اوقرات هزينره و
بودجه مورد نیاز جهت اجرای آنچه الزم بود را نميتوانستند جذب کنند.
 3-1شناسایی مدیران یا نقاط کانونی در سطح مدارس
کلیه تیمهای هماهنگي شبكه مدارس به شخص يا اشخاصي نیازمندند که فعالیتها را در سطح
مدارس ن ارت کنند .در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو ،اين وظیفره توسرط مرديران شربكه
مدارس که در هر کشور منسوب ميشوند انجام ميشود .در بعضي موارد ،مديران شبكه مدارس
معلمان بودند .اين بدين معناست که آنها از دانش اولیه درباره وضعیت مدارس شرکتکننرده و
همچنین از فهم عمیقي از نیازهای اين مدارس و معلمان برخوردار بودند.
مثالً ،خانم خین آيد چو 2،مدير شبكه مدارس میانمار ،متوجه ضرورت منابع ديجیترالي
مناسب شد و در جهت تسهیل طراحي و توسعه منابع محلي توسط معلمان مدرسه خود تالش
کرد .او همچنین متوجه شد که معلمان مدارس میانمار نیازمند يادگیری بیشتر درباره چگونگي
همكاری از راه دور هستند ،لذا در ايجاد انگیزه در بین معلمان تمام مدارس شرکتکننده ،برای
شرکت در فعالیتهای همكاری از راه دور به شكل مؤثر فعالیتهايي را پیشبیني کرد که موفرق
نیز بود.
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نقش مدير شبكه مدارس را ميتوان از نقطه ن ر زمان و ترالش مرورد توجره قررار داد.
برای اينكه يك مدير شبكه مدارس بتواند نقش خود را بهطور مؤثر ايفا کند ،نیازمند حمايرت از
طرف مقامات ارشد و میزاني از اختیارات برای انجام مؤثر وظايف خود ميباشد.
برررای مثررال ،در مدرسرره  Cabancalanدر شررهر  ،Cebuمرردير شرربكه مرردارس،
ماريالیزاگولبین1به خاطر حمايت قاطعانه مدير مدرسه قادر بود با موفقیرت نقرش خرود را ايفرا
کند .با اين حمايت ،خانم گولبین توانسرت جلسرههای آموزشري من مري را بررای معلمران در
مدارس شرکتکننده در فیلیپین سازماندهي کند و در برخي موارد خود به اداره ايرن جلسرات
مبادرت مي کرد .به عالوه ،او به ديگر معلمان نشران داد کره چطرور منرابع يرادگیری ديجترالي
مي تواند در کالس درس مورد استفاده قرار گیرد و به ديگر معلمان کمك کرد تا مواد ديجیتالي
را اصالح کنند تا با نیازها و زبان بومي آنها هماهنگ باشد.
 4-1تعیین حوزه و نوع مدارسی که در شبکه قرار میگیرند
شبكههای مدارس بینالمللي ،برای ايجاد ارتباط من م و همكاری بین دانشآمروزان و معلمران
در منطقه خاصي از جهان ابزار مؤثری هستند .با اين وجود وقتي يك منطقه از لحاظ فرهنگي و
زباني از تنوع بااليي برخوردار است ،مثل منطقه کشورهای اقیرانوس آرام در آسریا ،چالشهرای
زيادی در تأسیس يك شبكه مردارس بینالمللري وجرود دارد .در چنرین موقعیتهرايي ،توصریه
ميشود که به جای يك منطقه بر يك کشور يا منطقه بومي خا تمرکز کرد .يك رويكرد ملي
يا بومي امكان فراهم کردن زيرساخت قابل اطمیناني را برای تأسیس شربكه فرراهم ميکنرد و
باعث ميشود استفاده از اينترنت در آموزش جای پای محكمي پیدا کنرد و اجرازه ندهرد زبران
مانع شرکت همة اعضا در فعالیتهای شبكه مدارس شرود .عردم وجرود موانرع زبراني نره تنهرا
ارتباطات را آسان ميکند ،بلكه امكان تبادل مواد و منابع تدريس و يادگیری را بردون نیراز بره
ترجمه در بین مدارس فراهم ميکند.
در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو ،هردف نهرايي ايجراد شربكه مردارس منطقرهای
 ASEANبود .با اين حال اين پروژه در ابتدا بر فعالیتهای تقويت شبكه مدارس ملي متمرکز
شد؛ چرا که تحكیم زيرساختها در سطح ملي ضروری تشخیص داده شده برود .ايرن امرر بردين
معنا بود که هر چه شبكه مدارس ملي توسعه و وسعت يابد ،شربكه مردارس منطقرهای نیرز در
نتیجه آن قدرت و توانايي بیشتری کسب خواهد کرد.
تصمیمگیری در مورد اينكه هنگام ايجاد يا تقويت شبكه مدارس چه مدارسري در ايرن
پروژه ملي يا محلي مشارکت کنند ،مستلزم شناسايي معلماني است که مشتاق بكرارگیریICT
Maria Liza Gulbin
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1

جهت ارتقای سطح ياددهي و يادگیری هسرتند و همچنرین آنهرايي کره از حمايرت رهبرران و
مديران مدارس برخوردارند .اين امر در حصول اطمینان از اينكه معلمران از زمران کرافي بررای
درگیر شدن در فعالیتهای شبكه مدارس برخوردارند و قادرند تا ابرزار الزم ICTرا جمرعآوری
کرده و از اختیارات الزم جهت جمعآوری بودجه نیز برخودارند بسیار ضروری و با اهمیت است.
در کنار اين حمايت و پشتیباني از جنبههای فني شبكه و نگهداری آن نیز بسیار مهم است.
يكي از مدارس شرکتکننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو ،مدرسه سوانکوالرب نونتابوری در
تايلند1نمونه خوبي است از مدارسي که دارای معلمران و مرديران مشرتاق هسرتند .هردف ايرن
مدرسه" ايجاد جامعه علمي موفق توسط توسعه محیط غني ICTدر کنرار بكرارگیری دانرش و
خرد بومي جهت ارتقای استاندارد آموزش" بود .اين مدرسه تاريخچه طوالني در بكارگیریICT
دارد که از سال  1975شروع ميشود ،زماني که با حمايت انجمن اولیاء مربیان اولین ابزارهرای
جديد ICTيعني  12دستگاه رايانه  8بیتي را در اختیار گرفتند 18 .سال بعد ،در سرال ،1993
اين مدرسه سرروررهای  16LANايجراد کررد؛ سرپس در سرال  1997برا حمايرت مرکرز ملري
فنآوری رايانه الكترونیك تايلند2،اين مدرسه به اينترنت دسترسي يافرت .ترا سرال  ،2005ايرن
مدرسه  400رايانه شبكهای داشت .در پروژه شبكه مدارس يونسكو بهطور فعال مشارکت داشت
و چندين پروژه مدرسهای را راهاندازی کرد ،شامل پروژه دانشآموزی وب ،پروژه ساخت صرفحه
اصلي و پروژه کتابخانه ديجیتالي.
مشابه اين ،وجود معلمان بسیار فعال و حمايت مديران مدارس نقش بسریار مهمري در
موفقیت فعالیتهای شبكه مدارس فیلیپین داشت .به عنوان مثال ،مدرسه کابان کاالن3،مدرسه
بسیار فعالي بود و بر توسعه حرفهای و مهارتي معلمان تأکید داشت .اين مدرسه هرم اکنرون در
منطقه به معلمان آموزش ميدهد که چگونه از  ICTدر فرايند تدريس خود استفاده کنند .بره
همین شكل ،سه مدرسه شرکتکننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو در مالزی از حمايت توام
با تشويق مديران مدرسه و همچنین از حمايت سیاستگذاران آموزشي برخوردار بودند.
در انتخاب مدارس جهت شرکت در شبكه مدارس شناسايي مدارسي که از زيرسراخت
اقتصادی و تجهیزات مناسب (برق و اتصال به اينترنت) يا پتانسیل کسب بودجره بررای ترأمین
آنها برخوردارند ضروری است.
در پروژه شبكه مدارس يونسكو ،همه مردارس منتخرب دارای بررق و اتصرال اينترنرت
بودند .مثالً ،سه مدرسه شرکتکننده در پروژه از مالزی "مدارس هوشمند"4بودند و به نرمافرزار
1
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" 4مدارس هوشمند" مالزي www.ppk.kpm.my/Smartschool
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و سختافزارهای ضروری مجهز شده بودند .با اين وجود ،ضرورت داشرتن زيرسراخت و شرالوده
مناسب برای مدارس شرکتکننده در پروژه متأسفانه بدين معنا بود که در بعضي کشورها فقط
مدارسي ميتوانستند در پروژه شرکت کنند که در مناطق شهری واقع شرده بودنرد .مرثالً ،سره
مدرسه منتخب در میانمار از مناطق شهری و نیمه شهری بودند؛ زيرا مدارس روسرتايي بررق و
اتصال اينترنت مناسب نداشتند .وضعیت مشابهي در کشور الووس نیز وجود داشت.
از آنجاکه خارج نكردن مدارس روستايي از پروژه اهمیت داشت ،هنگام تأسیس شبكه
مدارس تیم هماهنگي بايد با همكاری معلمان و مديران مدارس روستايي درصدد يافتن
راههايي باشند که برق مورد نیاز رايانهها و ديگر لوازم از جمله اتصال به اينترنت را فراهم کنند
(مثالً استفاده از انرژی خورشیدی و استفاده از راههای گوناگون اتصال به اينترنت مثالً اتصال
بيسیم ،ماهوارهای يا  .)1WiFiبا تشخیص اين ضرورت ،شبكه مدارس نامبیا موفق شد که به
مدارس روستايي در راه فراهم کردن زيرساختها جهت پیوستن به شبكه مدارس کمكهای
الزم را ارئه دهد.
 5-1جلب مشارکت دولتهای ملی و ایجاد محیطی تشویقی
برای اينكه يك شبكه مدارس موفق و دارای ثبات باشد ،ضرروری اسرت کره وزارت آمروزش و
پرورش ،در راستای راهاندازی و تقويت شبكه مدارس سرمايهگذاری کنرد و سیاسرتهايي را در
جهت فراهم کردن محیطي تشويقي فراهم آورد و در آينده نیز پشتیبانيهای الزم را بره عمرل
آورد.
بايد سیاستگذاران آموزشي را تشويق کرد تا در مورد موضوع استفاده  ICTدر آموزش
آگاهي بیشتری بدست آورند و در سیاستها و خطمشريهايي کره در پریش ميگیرنرد ،توسرعه
ملي ICTرا مد ن ر داشته باشند .چنین سیاستهايي رويكرد ن اممند به سمت تلفیق  ICTدر
2
آموزش را تضمین کرده و به بهینهکردن منابع کمك ميکند.
با اين وجود تیم هماهنگي شبكه مدارس در فقدان سیاست ملري در مرورد اسرتفاده از
 ICTدر آموزش ميتواند با برقراری ارتباط بین پروژههای راهاندازی شده توسط وزارت آموزش
و پرورش و پروژههای متعلق به وزراتخانههای ديگر و تشرويق بره همكراری برین وزارتخانرهها،
شرررکتهای مخررابراتي ،تررأمین کننرردههای تجرراری ابررزار ICTو آژانسهررای تررأمین بودجرره
هماهنگيهای الزم را بوجود آورد.

 1منابع مربوط به راههاي متعدد اتصال را در بخش منابع و  ----اين كتاب خواهند يافت.
 2يوهيتي .اج(Yuhetky,H.2004)2004.
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 -2جلب مشارکت
مشارکت بخش بسیار مهمي در موفقیت هر شبكه مدارسه است .با توجه بره دامنرة وسریعي از
عوامل که الزم است در ايجاد و تقويت شبكه مدارس کنترل و اداره شوند ،اين امر که تیمهرای
هماهنگي به دنبال مشرارکتکنندگان کرافي باشرند کره بتواننرد در ترأمین منرابع و نیروهرای
تخصصرري مررورد نیرراز کمررك کننررد ،بسرریار مهررم اسررت .الزم اسررت کرره ايررن مشررارکتها بررین
تیمهماهنگي ،دولت ،جامعه ،بخش خصوصي ،مراکز تربیت معلم و بین مردارس ايجراد و حفرظ
شود.
 1-2مشارکت با دولت
همانطور که قبالً گفته شد ،حمايت دولت جهت تضرمین ترداوم و موفقیرت شربكه مردارس در
درازمدت از اهمیت زيادی برخوردار است ،برای همگام کرردن فعالیتهرای شربكه مردارس برا
اقدامات آموزشي دولت ملي و محلي و جلب حمايت ،بايد مشارکت مقامات و ادارات دولتري در
دستور کار قرار گیرد .نهايتاً چنین مشارکتهايي وزارت آموزش و پرورش را تشويق به پذيرفتن
و نهادی کردن اين انديشه در تصمیمگیریها ميکند.
در پررروژه شرربكه مرردارس يونسرركو وزارتخانررههای آمرروزش و پرررورش هشررت کشررور
شررکتکننده بسریار فعرال بودنرد .مرثالً کارگراه آموزشري برنامرهريزی و حمايرت  ICTبرررای
سیاستگذاران و هماهنگکنندههای ملي ICTکه در دسامبر  2003توسط يونسكو در برانكوك
برگزار شد ،فرصتي را برای نمايندگان اين وزارتخانهها بوجود آورد تا دور هم جمرع شروند و در
مورد طرحهايي جهت راهاندازی يا توسعه شبكه مدارس ملي بحث کنند.
مشارکتها در سطح ادارات محلري نیرز برقررار شرد .بررای مثرال ،مشرارکتي برین تریم
هماهنگي يونسكو و دفتر آموزش محلي و هیئت مديره آموزش متوسرطه انردونزی ايجراد شرد.
تحت اين مشارکت ،هیئت مديره نقش مهمي را در شناسايي مدارس اندونزی جهت شررکت در
پروژه شبكه مدارس ايفا کرد.
در بعضي کشورها ،مشارکت فعال دولت منجر به راهاندازی درگاههای گسترده وب
جهت حمايت از توسعه شبكه مدارس شد .به عنوان مثال در اندونزی ،مرکز فنآوری اطالعات و
ارتباطات برای آموزش کارگزاران آموزش و پرورش ملي درگاه  E-dukasi.netرا راهاندازی
کرد .همانطور که در فصل  4توضیح داده شد درگاه E-dukasi.netحاوی طرح درس و منابع
ديجیتالي ميباشد و محلي است که مدرسین ميتوانند در مورد مسائلي مرتبط با بكارگیری
 ICTدر تدريس بحث و گفتگو کنند.
مشارکت با وزارتخانههای آموزش و پرورش ميتواند به تصمیمگیريهای جهت ايجاد يرا
گسترش برنامههای ارتقاء حرفهای و مهارتي و دورههای آموزشي معلمان مدارس شررکتکننده
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منجر شود .در فیلیپین ،مشارکت با هیئت  ICTمنجر بره ارائره آمروزش پیشررفته ICTبررای
معلمان شد .اين هیئت درگاه تخصصي را نیز برای شبكه مدارس ملي ايجراد کررد و پشرتیباني
فني را نیز ارائه داد .ادارات محلي نیز با تأمین بودجه جهت حفظ و نگهرداری سرخت افرزار بره
مدارس شرکتکننده کمك کردند.
1
در کشور الووس ،هماهنگکننده ملري پرروژه شربكه مردارس يونسركو کاسالومسروك
همكاری بین دفاتر آموزشي در وزارتخانه آموزش و پرورش را که نتیجة آن ارتباط پیردا کرردن
فعالیتهای شبكه مدارس با برنامههای موجود توسعه حرفهای و مهارتي ملي بود را ايجاد کررد.
در همین راستا مشارکتي نیز با يك آژانس همكاری بینالمللي کرهای شكل گرفت که منجر به
اهدای رايانه به مدارس شرکتکننده در شهر النگ پرابانگ شد.
در طول پروژه شبكه مدارس يونسكو ،مشارکتهای بین تیم هماهنگي ملي تايلنرد و دو
آژانس دولتي مهم :مؤسسه ارتقراء تردريس علروم و فرنآوری2و مرکرز ملري فرنآوری رايانره و
الكترونیك3برقرار شد .اين سازمانها نقش مهمي را در آموزش معلمان شرکتکننده در پروژه بره
عهده داشتند .مشارکت با  NECTECآژانس توسعه فرنآوری و علروم کره تحرت ن رر وزارت
فنآوری و علروم ،انجرام تحقیقراتي را در زمینرة الكترونیرك ،ارتباطرات از راه دور ،و فرنآوری
اطالعات به عهده دارد ،موجب شد مدارس شرکتکننده در کشور بتوانند از توصیههای حرفهای
و حمايت فني بهرهمنرد شروندNECTEC .همچنرین برا تریم همراهنگي يونسركو در اجررای
دورههای آموزشي منطقهای در مارس  2005برای مديران وب سايتها ،معلمران و کرادر فنري
شبكه مدارس همكاری کرده تا فرايند توسعه و حفظ شبكه مدارس ملي تسهیل شود.
اين مرکز از ماه مه تا اوت  2006نیز فعالیتهايي را در ارتباط با حفظ شبكه مدارس و
رفع مشكالت آن اجرا کرد .به عالوه ،اين مرکز راهنماييهای فني را جهت اتصرال بره اينترنرت
فراهم کرد تا به مدارس در تايلند کمك کند که اتصال اينترنتي را برقرار کنند.
بايد توجه داشت که در بعضي کشورها وزارتخانههای آموزش و پرورش در جهت کسب
توانايي فني برای راهاندازی و مديريت شبكه مدارس نیازمند حمايرت ميباشرند .در کشرورهای
کامبوج ،الووس ،میانمار و ويتنام سازمان ( JFITکه اجراکننده پروژه شربكه مردارس يونسركو
ميباشد) هزينه سررورر را جهت راهاندازی وبسايتهای شبكه مردارس ملري را برعهرده گرفرت و
برای بخشي از دورة پروژه ،هزينه تأمین ديگر خدمات فني را نیز تقبل کرد.

1

Ka Saleumsouk
IPST
3
NECTEL
2

135

 2-2مشارکت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی
بسیاری از سازمانهای غیردولتي و شرکتهای خصوصي تخصصهای قابل مالح های در استفاده
طوالني مدت از  ICTدر فرايند آموزش دارند .مشارکت با چنین سازمانهايي ميتواند معلمان و
مدارس را قادر سازد تا از اين تخصصهای اساسي بسیار مهم بهرهمند شوند و امكان دستیابي به
اطالعات مفید ،پشتیباني ،منابع و الگوهايي جهت کسب آگاهي و اجرای فعالیتهرای يرادگیری
مبتني بر اينترنت را نیز برای معلمان و مدارس فراهم کند.
در پروژه شبكه مدارس ،در تجزيه و تحلیل وضرعیتي کره در سرال  2002انجرام شرد
مشخص گرديد که شرکتهايي مثل مايكروسافت و کوکاکوال پروژههرای مربروط بره اسرتفاده
ICTدر آموزش را در آسیای جنوب شرقي انجام دادهاند .از کشورهايي که در آنها اين پروژهها
انجام شد ،فیلیپین بیشترين حضور را داشت .از اينرو ،تیم هماهنگي ملي در فیلیپین مشارکتي
را با مايكروسافت در پروژههای آموزشي برقرار کرد که مستلزم هماهنگي و همكاری برای ترويج
آموزش معلمان جهت ارتقاء مهارتهای  ICTبود .عالوه برر ايرن پشرتیباني آموزشري ،شررکت
مايكروسافت برخي کمكهای مالي و فني را نیز تأمین کرد .تیم هماهنگي ملري بررای پرروژهای
تحت عنوان "آينده" با «اينتل تیچ »1همكاری کرده تا در زمینره تردريس نوآورانره آموزشرهای
الزم به مربیان ارائه شود.
تیم هماهنگي يونسكو مشارکتي را در سطح منطقه با ماکروسافت برقرار کرد تا اولرین
"کنفرانس معلمان خالق" را از  7تا  9دسرامبر  2004در سرنگاپور برگرزار کنرد 12 .معلرم از
مدارس شرکتکننده تايلند ،ويتنرام ،مرالزی و میانمرا در ايرن کنفررانس شررکت کردنرد .ايرن
کنفرانس فرصتي را برای معلمان بوجود آورد تا درباره فعالیتهای خالقانه در اسرتفاده از ICT
در کالس درس بحث و گفتگو کنند ،بهترين فعالیتها را ارائه دهند و به تبادل طرح درسهای
خود برای تدريس رياضي ،علوم و انگلیسي بپردازند .عالوه بر آن اين کنفررانس فرصرت مهمري
بود برای اينكه به معلمان شرکتکننده شناخت کرافي دهرد ترا در مرورد اهمیرت ارائره ن رر و
همفكری در مورد تقويت استفاده ICTدر مدارس و حمايت از توسعه شبكه مدارس ملي بیشتر
بدانند.
در کامبوج ،هماهنگکننده شبكه مدارس ملي ،مای اوم ستي ،تالشهای زيرادی انجرام
داد تا با ايجاد دستههای دوتايي ن یر به ن یر -جور کرردن مردارس برا شررکتها -از مشرارکت
شرکتهای خصوصي برخوردار شود .هدف از انجام اين کار اين بود که مدارس بتوانند از منرابع و
تخصررص  ICTشرررکتها بهرهمنررد شرروند و در عررین حررال شرررکتها نیررز دارای ذخیرررهای از
فارغالتحصیالن شوند که به خوبي آموزش ديدهاند.
Intel Teach
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اگرچه در اندونزی مشرارکت رسرمي برین پرروژه مردارس و سرازمانهای خصوصري يرا
غیرانتفاعي وجود ندارد ،اما تیم پروژه ،نمايندگاني از شرکتهای خصوصي را دعروت کررد ترا در
يك کارگاه آموزشي ملي در مورد توسعه مواد تلفیق شده با  ICTتجربه و تخصص خرود را بره
اشتراك بگذارند.
شبكه مدارس مالزی قراردادی را با ارائهدهندگان خدمات شامل شرکتهای ارتباطات از
راه دور ،تله کام مالزی( )Telekom Malaysiaو ماکسیس( )Maxisبستند تا برای مدارس
و وزارت آموزش و پرورش نرخ هزينههای اتصال به اينترنت را کاهش دهند و همچنین برای
مدارس دور افتاده خطوط تلفن و دسترسي به اينترنت را فراهم کنند.
شبكه مدارس نامیبیا نیز به دنبال مذاکرات طوالني با تله کام نامیبیا ،مشارکت آنهرا را
جلب کرد .آنها با همكاری يكديگر "شرکت ائتالفي توسعه ايكس نت"1را تأسریس کردنرد .ايرن
شرکت بخشهای خصوصي و دولتي نامیبیا را گرد هم جمرع کررد و در نهايرت توانسرت اتصرال
بدون کابل را بهطور گسترده فراهم و هزينره اينترنرت را بررای مردارس يارانرهای کنرد .شربكه
مدارس اروپا نیز مشارکتهايي را با سازمانهای غیردولتي (مثالً  NGOهای حامي کودکان) و برا
شرکتهای خصوصي فنآوری داشته است که در زمینرههای خرا از جملره مطالعره در مرورد
استفاده از فنآوری توسط جوانان و توسعه ابزار جديد فنري (بررای مثرال :گنجینرههای منرابع
يادگیری پیشرفته) فعالیت داشتهاند.
 3-2مشارکت با مراکز تربیت معلم
در هر شبكه مدرسه ترتیب معلمان از اهمیت بسیار زيادی برخروردار اسرت .از ايرنرو برقرراری
مشارکت با دانشگاهها و مراکز تربیت معلم مهم است .اين مشارکتها به مدارس امكران ميدهرد
که از تجارب حرفهای ،مهارتي و تخصصي اين مراکز بهرمند شوند .اين مراکز و نهادها همچنین
ميتوانند اساتید تربیت معلم را برای فعالیتهای ملي آماده کننرد و دورندادهرايي را نیرز بررای
برنامهدرسي ملي و رويكردهای تدريس فراهم کنند.
بهطور همزمان مشارکت با مؤسسات آموزشي ميتواند اينترنرت و تجربرههای تردريس
خالقانه را نیز از مدارس وارد سیستم آموزش معلمان کند .مشارکت برا دانشرگاهها در چنردين
کشور شرکتکننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو انجام گرفت .مثالً در اندونزی تیم هماهنگي
ملي جهت تهیه منابع ديجیتالي به زبان ماهاسا با دانشگاهها همكراری کررده و مربیران تربیرت
معلم و محققان تجارب خود در اين موضوع را ارائه و دامنه وسیعي از منابع يادگیری و ياددهي
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را تولید کردند .سپس اين منابع توسط  Pustekkomدر شبكه Edukasiبارگذاری1شرد و در
دسترس همه معلمان در اندونزی قرار گرفت.
به همین ترتیب ،مشارکت دانشرگاه فیلیپرین نیرز بره تولیرد طررح درس ديجیترالي و
پشتیباني از مواد آموزشي کمك کرد .در کامبوج ،تیم هماهنگي ملي با اسراتید تربیرت معلرم و
معلمان جهت برگزاری کارگاههای توسعه حرفهای در مورد نحروه اسرتفاده از  ICTبره عنروان
ابزاری جهت افزايش يادگیری مشارکت کردند.
در مورد شبكه مدارس اروپا ،دانشگاهها اغلب تخصص خرود را در زمینره ارزشریابي در
اختیار شبكه قرار ميدهند در حاليکه مراکرز تربیرت معلرم برا تاکیرد برر جنبرههای تربیتري،
متخصصیني را برای آموزش در کارگاههای توسعه حرفهای معرفي ميکنند.
 4-2مشارکت بین معلمان و بین مدارس
تیم هماهنگي شبكه مدارس بايد در زمینه تسهیل مشارکت بین معلمان و بین مردارس جهرت
تبادل تجربه ،بهترين فعالیتها و منابع تدريس تالش کند .در صورت امكان انجمرن معلمران از
طريق جلسات رو در رو و يا ارتباطات برخط بايد تأسیس شود .چنین انجمني معلمران را قرادر
خواهد ساخت تا در مورد مسائلي که با آن مواجه ميشوند بحرث کننرد ،بره تبرادل رويكردهرا
جهت غلبه بر چالشها بپردازند و يكديگر را در روشهای تدريس مبتني بر  ICTآموزش دهند.
به عالوه ،حفظ ارتباط از طريق ابزار برخط اين فرصت را به معلمان ميدهرد کره برهطور مكررر
مهارت  ICTخود را تمرين کنند.
معلمان مدارس شرکتکننده به عنوان بخشي از پروژه شبكه مدارس ترغیب شردند ترا
انجمنهای علمي را تأسیس کنند و به تبادل افكرار و رويكردهرای اسرتفاده از  ICTدرکرالس
درس از طريق جلسات رو در رو و پست الكترونیكي بپردازند .در میانمار ،هماهنگکننده شبكه
ملي مدارس برای معلمان فعالیتهای همكاری از راه دور را در سطح کشور سازماندهي کرد که
در آن ،معلمان به تبادل تجربه ،نكات ،طرح درس و منابع ديجیتالي پرداختند.
به همین ترتیب ،معلمان مالزی نیز در فعالیتهای همكاری از راه دور درگیر شدند تا با
ايجاد همبستگي و انسجام ،فراينرد تبرادل منرابع تردريس را در برین خرود تسرهیل کننرد .در
فیلیپین ،مشارکتهايي نیز بین معلمان مدارس شرکتکننده بوجود آمرد .مشرارکت و ارتباطرات
محلي از طريق استفاده از پست الكترونیكي ،گفتگوهای برخط و بخرش گفتگرو بره زبران ملري
انجام ميشد.
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در کشور کامبوج و الووس به علت مشكالت اتصال بره اينترنرت در مردارس همكراری
برخط نسبتاً کمي بین معلمان وجود داشت .با اين وجود ،برا برنامرهريزی و همراهنگي مناسرب
ميتوان بدون استفاده از  ICTمشارکتهايي را بین معلمان ايجاد کرد.
در اروپا ،هیئت آمروزش و فرهنرگ اتحاديره اروپرا طررح "دوترايي الكترونیكري"1را در
مقیاس وسیعي به عنوان بخشي از برنامه يادگیری الكترونیكي ايجاد کرد .در اين طرح ابتكاری،
معلمان دعوت شدند تا با استفاده از يك درگاه برخط ،مدارس مشارکت کننده با پتانسیل باال را
بیايند و مشارکت طوالني مدت مدارس را در موضوعات آموزشي –بره انتخراب خرود مردارس-
بوجود آورند .اين مشارکتها عمدتاً از طريق ابزار  ICTسازماندهي ميشوند ،اما بعضي مدارس
از اين جلروتر ميرونرد و از کمنیروس2کره هزينرههای مشرارکت مردارس و جلسرات رودررو و
مالقاتهای معلمان را تقبل ميکند تقاضای تأمین بودجه ميکنند.
 -3تأمین بودجه ،ابزار ،ICTپشتیبانی فنی و منابع دیجیتالی
همانطور که قبالً گفته شد بررای موفقیرت و ترداوم يرك شربكه مردارس ،الزم اسرت مردارس
شرکتکننده از زيربنای فني مناسرب و مقردار کرافي ابرزار ICTو منرابع يرادگیری ديجیترالي
برخوردار باشند .از اينرو مكانیزمي جهت اطمینان از بودجه کافي ،تجهیرزات و منرابع ديگرری
بايد ايجاد شود.
 1-3بودجه
با در ن ر گرفتن اينكه در اغلب مدارس منطقه اقیانوس آرام در آسیا بودجه در ن ر گرفته شده
فقط شامل سیستم و خدمات اصلي وسايل و منابع انساني مورد نیاز جهت ارائه درس ميباشد و
نه بیشتر ،تیمهای هماهنگکننده شبكه مدارس بايد با معلمان و مدارس شرکتکننده همكاری
کنند و به دنبال فرصتهای کسب بودجه باشند.
در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو ،هزينه اولیه توسرط حرامي پرروژه Japanese
 Funds- in-Trustبرای تأمین تجهیزات بعضي از مدارس فراهم شد .با اين وجرود ،برخري
مدرسه به دنبال منابع و بودجه اضافي جهت تأمین ابزار ICTبیشتر بودند .مثالً مدارس میانمار،
مالزی و فیلیپین توانستند از انجمن فارغالتحصیالن ،انجمن اولیاء و مربیان و رؤسا وجوهراتي را
دريافت کنند .به همین ترتیب ،مدرسه متوسط دالاو (چانتا بولي)3توانسرت کمرك اضرافي را از
مدرسهای در کره برای اتصال اينترنت دريافت کند.
1www.etwinning.net
2
Comenius, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html
3
Chanthabouly
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 2-3ابزارICT
برای اينكه معلمان و دانشآموزان بتوانند به اينترنت و ارتباطات برخط دسترسي داشته باشند
ضروری است که مدارس ابزار ICTکافي و توانايي حفظ اين ابزار را در طوالني مدت داشته
باشند .عالوه بر اينها ،الزم است مدارس از حداقل تأمین برق ،خطوط تلفن يا اتصال بدون
کابل ،سررورر ،رايانه و ديگر سخت افزارها و نرمافزارهای اجرايي برخوردار باشند.
در پروژه شبكه مدارس يونسكو ،بعضي از مدارس با رايانه و ديگر ابزار  ICTتجهیز
شدند .مثالً ،هر سه مدرسه شرکتکننده در میانمار با سررورر LANو  4رايانه و يك پرينتر
تجهیز شدند .عالوه بر آن تیم هماهنگکننده يك سررورر وب ملي را نیز که هر سه مدرسه را به
شبكه متصل ميکرد راهاندازی کرد .اين وب سرور وبسايت شبكه مدارس میانمار را نیز
میزباني ميکرد.
تجهیزات توسط تیمهای هماهنگکننده و با بودجه حامي پروژه Japanese Funds-
 in-Trustخريداری شد .عالوه بر آن به تعدادی از مدارس رايانههای دست دوم رايگان تعمیرر
شده از طريق پروژه تأمین بودجه دولت کره داده شد .با اين حال ،در تحويل رايانههای اهردايي
مشكلي بوجود آمد .چون مدارس بودجهای بابت حمل اين رايانه از پايتخت به مناطق روستايي
خود نداشتند ،تعدادی از آنها نتوانستند رايانهها را تصاحب کنند .مدارسي توانستند اين رايانهها
را دريافت کنند که هزينه حمل و نقل را خودشان مثالً از طريق انجمن اولیاء تأمین کردند.
راه ديگر برخورداری از رايانه ،خريداری رايانههای بازسازی شده ميباشد .شبكه مدارس
نامیبیا با دريافت بودجه از آژانس همكاری توسرعه بینالمللري سروئد در ارائره سیسرتم ترأمین
مدارس با رايانههای بازسازی شده پیشگام بود .اين شبكه مرکز خدمات فني را راهانردازی کررد
که در آن جوانان بیكار داوطلبانه به بازسازی رايانه ميپردازند و در عوض مهارتهرای فنري برا
ارزشي را کسب ميکنند .مدارس با سررورر پنتیوم  4جديد (اينتل) و  5تا  20رايانه بدون ديسك
که به عنوان مشتری( )clientبه آن متصل بودند ،با مانتیورهای جديد ،ماوس و کیبورد مجهرز
شدند .اين رايانهها به صورت مدور ،با کابل شبكهای ،سوئیچ و تجهیزات خدمات اينترنت نصرب
شدند.
با وجود اينكه سررورر و رايانه ضروری است اما کرافي نیسرت ،مردارس بره نرمافزارهرای
کاربردی نیز نیاز دارند .گرچه نرمافزارهای تجاری بررای کراربران آشرناتر هسرتند ،امرا بودجره
محدود  ICTمدارس را به هدر ميدهند .تجزيه و تحلیل صورت گرفته توسرط اداره آمروزش و
پرورش فیلیپین نشان ميدهد که پرداخت هزينه برای خريد نرمافزارهای غیرکپي شرده اغلرب
بخش بزرگي از هزينههای ICTمدارس را شامل ميشود .راه ديگری برای پرداخت هزينرههای
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مجوز نصب نرمافزارهای رايگان و منابع باز1در رايانه مدارس ميباشرد .اينگونره نرمافزارهرا کره
انواع مختلف و کاربردهای متعدد دارند را ميتوان براحتي از اينترنت گرفت .با ايرن وجرود ايرن
کار همیشه کامالً رايگان نیست و گاهي برای سازگار کردن يرك نرمافرزار بره تخصرص فنري و
2
ضرورتهای خاصي نیاز هست .با اين وجود اين کار از خريداری نرمافزار ارزانتر ميباشد.
باور بر اين است که  FOSSدارای منافع ديگری نیز در ارتباط با نرمافزارهای برا حرق
مالكیت انحصاری ميباشد .استفاده از اين دست نرمافزارها در مدارس ،دانشآموزان را از تكثیرر
غیرمجاز نرمافزار نیز بر حذر ميدارد؛ زيرا آنها بااين نرمافزارها آشنا ميشوند و نیازی به استفاده
از نسخههای غیرقانوني نرمافزارهای دارای حق مالكیت انحصاری ندارند.
بررا توجرره برره بودجرره محرردود  ICTمرردارس در منطقرره آسرریايي اقیررانوس آرام و
مزايای FOSSدر چنین محیطهايي ،پروژه شبكه مدارس يونسكو با پروژة ايجاد توانرايي بررای
معلمان3يونسكو متحد شدند و مجموعهای از نرمافزارهای رايگان و مرتن براز ،براسراس سرهولت
استفاده و نصب و متناسب با محیطهای آموزشي را گردآوری کردند .سپس اين نرمافزارها را در
قالب لروح فشررده جهرت توزيرع برین مدرسرین و مؤسسرات آموزشري شرامل کلیره مردارس
شرکتکننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو آماده کردنرد .روشري مشرابه در پرروژه Xplora
شبكه مدارس اروپا برای آموزش علوم نیز انجام شد ،تعدادی از نرمافزارهای خالق با منرابع براز
جهت تدريس علوم و يادگیری آن بین مدارس توزيع شد.
شبكه مدارس اروپا ابزارهايي را نیز به صورت برخط در دسترس مخاطبان قرار داد؛ زيرا
اتصال به اينترنت در محیط اروپا با مشكل چنداني روبرو نیست .ملعمان و دانشآموزان ممكرن
است از ابزارهای ارتباطي و نشر الكترونكي(مثالً بالبها ،و نرمافزارهای گروهي) برهطور رايگران
استفاده کنند .اين کار ضرورت نصب ،اجرا و حفظ چنین ابزارهايي در مدارس را از بین ميبرد.
3-3پشتیبانی فنی
جهت اجرای روان و بري دردسرر هرر شربكه مردارس ،پشرتیباني در راهانردازی ،اداره ،حفرظ و
نگهداری و بهسازی ابزار ICTضروری ميباشد .بردون آن ،معلمران و دانشآمروزان نميتواننرد
4
بهطور مؤثر در فعالیتهای شبكه مدارس شرکت کنند.

1

)free and open source software (FOSS
Unno-APDIP, 2004
3 Training and Professional Development of Teachers and Other Facilitators for Effective Use of ICT in
Improving Teaching and Learning, www.unescobkk.org/education/
ict/teachertraining/project
2
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تیم هماهنگي شبكه مدارس يونسكو با شناخت ضرورت پشتیباني مداوم برای مدارس،
با تیم پشتیباني  ICTقراردادی را منعقد کرد .اين تیمها مسرؤول حفرظ و تعمیرر رايانرهها در
مدارس شرکتکننده بودند .با وجود اينكه معلوم شد اين کار برای مدارس مناطق شهری مفیرد
بود ،اما اين قرارداد سفر از پايتخت به مدارس روسرتايي را پوشرش نمريداد .بنرابراين مردارس
خارج از پايتخت از پشتیباني فني مؤثری برخوردار نبودند .مثالً در کشور الووس پشتیباني برای
تمامي مدارس شرکتکننده در کشور بايد ارائه ميشد ،اما شرکت ارائره پشرتیباني فنري فقرط
ميتوانست به شهر ونتیان1و مدارس آنجا سفر کند .از اينرو ارائه خدمات نگهرداری و تعمیررات
به مدارس استانهای دورافتاده امكانپذير نبود و در نتیجه رايانهها در مردارس روسرتايي ،ديگرر
قابل استفاده نبودند .اين فقدان پشتیباني فني مانع بزرگي در مشرارکت مردارس روسرتايي در
يادگیری برخط و فعالیتهای شبكه مدارس بود .حتي در مالزی ،جايي که هماهنگکننردههای
 ICTدر مدارس از مهارتهای فني عالي برخوردار هستند ،فقدان پشتیباني يك مشكل بود .از
آنجاکه هماهنگکننده ICTدر مدارس تنها شخص مسئول ارائه پشتیباني ICTدر اين مدارس
ميباشد ،بار کاری بسیار سنگیني بر دوش او قرار ميگیرد.
برای پرهیز از چنین مشكالتي ،به تیمهای هماهنگي توصریه ميشرود کره از مناسرب
بودن ارائهدهندگان پشتیباني فني در مناطق روسرتايي و از توانرايي ارائره پشرتیباني از طريرق
تلفن ،اطمینان حاصل کنند .شبكه مدارس نامیبیا مكانیزم خالقانهای را طراحي کرده کره ايرن
مسئله را دربرميگیرد .آنها دورة آموزش مهارتهای رايانهای را برای جوانان ارائه ميدهند و بره
دنبال آن اين جوانان بهطور داوطلبانه در "بخش راهنمايي" (خدمات رفع اشكال که معلمران و
دانشآموزان ميتوانند با شمارهگیری يك شماره بدون هزينه به آن دست يابند) يرا در نصرب و
نگهداری تجهیزات مدارس مشارکت ميکنند و همزمان مهارتهای شغلي خود را بررای آينرده
ارتقاء ميبخشند.
 4-3محتوای دیجیتالی و منابع یادگیری
هنگام استفاده از رايانه و اينترنرت در آمروزش ،مردارس بايرد مجموعرهای از منرابع و محتروای
ديجیتالي را برای استفاده در کالس درس گردآوری کنند .اينترنت به معلمان و فراگیران دامنه
وسیعي از منابع يادگیری و مواد آموزشي مبتني بر وب را ارائه ميدهد تا از برین آنران انتخراب
کنند .با ايرن وجرود ،ايرن حجرم وسریع منرابع ديجیترالي بررخط ميتوانرد گیجکننرده باشرد.
نرمافزارهای آموزشي هم اغلب پرهزينه و گاهي اوقات هم فاقد کیفیت باال ميباشند.
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1

يونسكو با شناخت اينكه مربیان اغلب دارای بودجه کرافي جهرت بدسرتآوردن منرابع
برخط با کیفیت خوب نیستند و وقت کافي برای ارزشیابي منابع يادگیری ديجیتالي را ندارنرد،
پروژه شبكه مدارس يونسكو ارزيابي و انتخاب منابع مفید برای معلمان منطقه آسیای اقیرانوس
آرام را تقبل کرد .پروژه ،به ويژه شناسیايي منابع ديجیتالي قابل کاربرد برای برنامههای درسري
علوم ،رياضي و زبان کشورهای  ASEANشرکتکننده در پروژه شبكه مدارس را انجام داد.
اين منابع ديجیتالي توسط مشاوران بوناف آبدون ،جان هنلي ،ماريلین جفری و فیلیپ
وونگ1گردآوری و تن یم شدند 2.نرمافزارهای آموزشي انتخراب شرده شرامل انرواع شبیهسرازها،
ويدئوکلیپ ،آزمونها ،و بازيهای آموزشي بود .بهطور کلي نرمافزارهای انتخاب شده آنهايي بودنرد
که بدون نیاز به اتصال به اينترنت قابل استفاده باشند و برای کاربردهای آموزشي قابرل توزيرع
باشند  3.اين مواد آموزشي در وهله اول توسط مشاوران و سپس توسط معلمان و بعد در مردارس
ارزيابي شد .بعد از انتخاب نهايي ،اين مواد به شكل لوح فشرده و با عنوان" منرابع  ICTجهرت
تدريس و يادگیری علوم ،رياضي و زبان" توزيع شد .به همراه ايرن لروح يرك کراتولوب و يرك
راهنما حاوی توضیحات مختصری در مورد هر يك از منابع برای معلمان قرار داده شد.
ا ز آنجاکه استفاده از لوح فشرده به عنوان سازوکار توزيع منابع ديجیترالي موفرق برود،
بسیاری از معلمان درخواست در دسترس قراردادن برخط اين منابع را ارائه کردند .با اين وجود،
بیشتر قرادادهای توزيع با صاحبان و تولیدکنندگان متعدد اين نرم افزارها اجازه انتشرار مجردد
رايگان آن در اينترنت را نميداد .اين تأکیدی بر نیاز بره گرردآوری محتروا و منرابعي برود کره
تحت Creative Commons licenceانجام شود تا امكان توزيع رايگان آن بیشتر فراهم
باشد.
از آنجاکه اين لوح فشرده دسرتیابي آسران بره نرمافزارهرای آموزشري مفیرد را فرراهم
ميکرد ،در سرتاسر جهان بسیار مورد پسند مدرسین قرار گرفت .با اين حال ،چون بسریاری از
منابع برای محیطهای آموزشي امريكا يا اروپا طراحي شده بود ،بعضي از معلمان دريافتنرد کره
اين منابع همیشه مناسب برنامه درسي محیط آنان نبوده و بايد در جايي که الزم بود سازگار و
تعديل شود .همچنین چون اين منابع آموزشي همه به زبان انگلیسي بود و موضروعات غالبراً در
بسیاری از مدارس اين منطقه از آسیا به زبان انگلیسي تدريس نميشد ،بعضي معلمران متوجره
شدند که اين منابع همیشه قابل استفاده نیست .اما در برخي کشورها ن یر فیلیپین و مالزی از
منابع انگلیسي استقبال ميشود ،زيرا بسریاری از مردارس در ايرن کشرورها درسرهايي از قبیرل
رياضي را جهت تقويت زبان انگلیسي دانشآموزان به اين زبان تدريس ميکنند.
1

( فيليپ وونگ با تيمي از مؤسسه ملي آموزش در سنگاپور کار ميکردPhilip Wong).
2 Buenafe Abdon, John Henly, Marilyn Jeffrey and
 - 3از صاحبان و توليد كنندگان منابع آموزشي اجازه گرفته شد تا اين منابع ديجيتالي در قالب لوح فشرده توزيع شود.
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تعدادی از کشورهای ASEANشامل اندونزی و مالزی ،پايگاههای اطالعراتي قروی از
منابع يادگیری ديجیتالي را به زبان محلي گردآوری و تن یم کردند .با اين وجود ،در بسیاری از
کشورهای اين منطقه منابع آموزش ديجیتالي نسبتاً کمي بره زبران محلري وجرود دارد .پرروژه
شبكه مدارس يونسكو درصدد است که معلمان را برای تولید محتوا و منابع ديجیتالي مناسب با
محیط محلي ترغیب کند ،از اينرو تعدادی کارگاه آموزشي را جهرت آمروزش معلمران مردارس
شرکتکننده در نحوه تولید چنین منابعي برگزار کرد .در فصل بعد توضریح بیشرتری در مرورد
اين کارگاههای آموزشي ارائه شده است.
شبكه مدارس اروپا محتوا و منابع يادگیری را به صورت برخط توزيع ميکند .معلمان و
دانشآموزان ميتوانند از طريق درگاههای وب ،به محتوا دسترسي و آن را بارگذاری کرده و در
کالس درس استفاده کنند .محتوا از طريق لوح فشرده و بدون محدوديت مجوز نیز توزيع
ميشود ،اگر چه از ن ر تعداد کاربران و دريافت آن از اهمیت کمتری برخوردار ميباشد .شبكه
مدارس اروپا درکنار اين به رويكرد جديدی نیز روی آورده است که پیش از اين توسط شبكه
آموزش استرالیا  1،و شبكه استرالیايي مربیان مورد استفاده قرار گرفته است .در اين رويكرد يك
ابزار جستجوی واحد در اختیار بینندگان سايت قرار ميگیرد ،بهطوری که بتوانند از طريق يك
واسطه جستجوگر ،بهطور همزمان به دنبال بسیاری از پايگاههای اطالعاتي و منابع آموزشي
باشند .چنین جستجوی واحدی ميتواند زمینه مشارکت جهاني را فراهم آورد .تعدادی از
طرفین چنین مشارکتهايي ،بطور جدی خواستار پشتیباني از طرف شرکتهای فنآوری بخش
خصوصي هستند تا بتوانند واسطهايي را جهت جستجو منابع رايگان آموزشي 2تولید و
راهاندازی کنند.
مؤسسه بینالمللي برنامهريزی آموزشي يونسكو 3به عنوان بخشي از تالشهايش برای
ترويج بحث و گفتگو درباره مزايای وسائل مرتبط با منابع آموزشي باز -منابعي که بهطور رايگان
برای استفاده آموزشي در دسترس هستند -يك  wikiرا راهاندازی کرده که اطالعات الزم در
4
مورد  ،OERمنابع و پیوندهای مفید را ارائه ميدهد.
 -4ایجاد توانایی در معلمان
برای داشتن توانايي در بهرهگیری مؤثر از اينترنت و ابزار مرتبط با  ICTدر کالس درس و
مديريت فعالیتهای يادگیری شبكه مدارس بهطور موفق ،معلمان نیاز دارند تا در استفاده از
 -1شبكه آموزش استرالياwww.edna.edu.an ،

2

)open educational resources(OER
)UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP
1 UNESCO HEP Open Educational Resources wiki http:// oerwiki.iiep-unesco.org
3
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اين ابزار مهارت يابند .از اين رو الزم است تیمهای هماهنگي شبكه مدارس ،اين اطمینان را
ايجاد کنند که معلمان بهطور مناسب آموزش ميبینند و در هر جا که ضرورت داشته باشد اين
آموزش را سازماندهي يا تسهیل کنند.
بسیاری از کشورها در حال حاضر دارای طرحهايي جهرت توسرعه حرفرهای در زمینره
 ICTدر آموزش ميباشند ،از اينرو تیمهای هماهنگي بايد ايرن طرحهرا را مرورد بررسري قررار
دهند و آنها را در جای مناسب بهکار گیرند .هنگام راهاندازی پروژه شربكه مردارس يونسركو در
سال  ،2003چندين کشور در منطقه اقیانوس آرام آسیا ،شامل مالزی و تايلند ،طرحهايي ملري
را در رابطه برا اسرتفاده از  ICTدر آمروزش در دسرت اقردام داشرتند .عرالوه برر آن ،دولتهرا،
سررازمانهای غیردولترري( )NGOو آژانسهررای بینالمللرري نیررز پروژههررای  ICTدر آمرروزش را
راهاندازی کرده بودند .اين طرحها دامنهای از عوامل مررتبط برا اسرتفاده از  ICTدر آمروزش را
پوشش ميداد :ارتقاء سرختافزار ،زيرسراخت و بنیاينهرای  ، ICTارزشریابي برنامره درسري و
توسعه حرفهای .نمونههايي از چنین پروژههايي را ميتوان در برنامه مدارس هوشمند در مالزی،
پروژه مدارس برخط در الووس ،طرح ICTدر دهكده  Robipدرکامبوج ،طرح "آينده" اينترل
تیچ در تايلنرد ،فیلیپرین و مرالزی ،برنامره آموزشري اينترنرت کوکراکوال در فیلیپرین ،و پرروژه
مشارکتکنندگان در يادگیری مايكروسافت که در چندين کشور آسریايي اقیرانوس آرام سرراغ
گرفت.
تیمهای هماهنگي ملي شبكه مدارس يونسكو بر اين طرحها ن ارت داشتند و بسریاری
از آنها برای ارائه مهارتهای ICTبه معلمان در حال آموزش از اين طرحها استفاده کردند .مثالً
هماهنگکننررده شرربكه مرردارس در فیلیپررین کارگاههررای آموزشرري را بررا همكرراری پررروژه
مشارکتکنندگان در يادگیری مايكروسافت و پروژه "آينده" اينتل تیچ جهت آمروزش معلمران
ترتیب داد .پروژه اولي آموزش مهارتهای ICTو دورههای آموزش به يكرديگر را ارائره داد ،در
حالیكه پروژه دوم دورههايي را ارائه داد که آموزش فعالیتهای تدريس را در برميگرفت.
 1-4مهارتهای رایانه و اینترنت
برای اينكه معلمان قادر باشند ترا از  ICTبرهطور مرؤثر در کرالس درس اسرتفاده کننرد و در
فعالیتهای شبكه مردارس شررکت کننرد الزم اسرت ترا از مهارتهرای اولیره و اساسري ICT
برخوردار باشند .با تشخیص اينكره بعضري از معلمران شررکتکننده در پرروژه شربكه مردارس
يونسكو از سطح مورد نیاز مهارتهای رايانه برخوردار نیستند ،يونسكو در ماه مه  2004کارگراه
آموزشي را در مورد استفاده رايانه و اينترنت برگرزار کررد .در ايرن کارگراه آموزشري مرديران و
معلمان مدارس شرکتکننده کامبوج ،الووس ،میانمار و ويتنرام شررکت کردنرد .بره دنبرال آن
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کارگاه آموزشي ديگری در نوامبر  2004برگزار شد که آموزش نحوه استفاده  ICTدر تردريس
رياضي ،علوم و انگلیسي در مدارس متوسطه را ارائه داد .کارگاه آموزشي بعردی يرك مراه بعرد
همان موضوعات را در برداشت و به معلمان مدارس شرکتکننده از کشورهای اندونزی ،مرالزی،
فیلیپین و تايلند آموزش داد.
از آنجا که اين کارگاههای آموزشي در سرطح منطقره و برا حضرور شررکتکنندگان از
کشورهای متعدد برگزار و به زبان انگلیسي اجرا شد ،شرکتکنندگان بايد از مهارت نسبتاً باالی
زبان انگلیسي برخوردار ميبودند تا واجد شرايط شرکت در آن کارگاهها باشند .متأسفانه اين امر
باعث شد تا تعدادی از معلمان از آموزش خارج شوند.
با اين وجود ،در بعضري از کشرورها تالشهرايي صرورت گرفرت ترا برا مشرارکت ارائره
دهندگان دورههای آموزش ICTدر کشورهای مختلف برای ديگر معلمان نیرز دورهی آموزشري
فراهم شود .با آگاهي از ضرورت آموزش کادر فنري در مردارس ،در اوايرل  2005پرروژه شربكه
مدارس يونسكو کارگاه آموزشي را برای معلمان ،مديران وبسايتها و کادر فني برگزار کررد کره
موضوعاتي از قبیل ايجاد وبسايت ،توسعه محتوای وب ،رفع اشكاالت فنري و مرديريت شربكه
1
مدارس را پوشش ميداد.
اگرچه اغلب ،معلمان مشتاق شرکت در کارگاههای آموزش بودنرد ،امرا بعضري از آنران
دريافتند طول دوره ( 5روز) باعث ميشود که آنان مدت زمان طوالني از مدارس دور باشند .اين
مشكلي بعضي از معلمان الووس بود ،چون زمانيکه آنها در کالس درس غايب بودند از تدريس
خصوصي که مكمل درآمد آنها بود باز ميماندند.
در کشورهای تحت پوشش شبكه مدارس اروپا ،نیاز کمتری جهت آمروزش اولیرهICT
وجود دارد ،چون اکثر مهارتهای اولیه ICTاز طريق برنامههای ملي قربالً آمروزش داده شرده
است .با اين حال ،شبكه مدارس اروپرا در بسریاری از فعالیتهرای خرود بره شركل غیررسرمي
پشتیبانيهايي را از طريق تیم پشتیباني به معلمان پشتیباني ارائه ميدهد .آنها از طريق تلفن يا
پست الكترونیكي با  22زبان رسمي اتحاديه اروپا پاسخگوی سؤاالت معلمان ميباشند.
 2-4مهارتهای طراحی و تهیه مواد تدریس با استفاده ازICT
عالوه بر توانايي در بهرهگیری از رايانه و اينترنت ،معلمان نیاز دارنرد ترا بتواننرد مرواد تردريس
ديجیتالي مشابه و منابع يادگیری مبتني بر وب را تولید کنند .و به من رور تسرهیل دسترسري
دانشآموزان به اطالعات و فراهم کردن فرصتهای بیشتر يرادگیری در خرارج از مدرسره ،الزم
 -1دوره آموزش منطقهاي جهت مديران وب سايتها ،معلمان ،كادر فني شبكه مدارس با موضوع توسعه و حفظ شبكه مدارس،
www,unescobkk.ory/index, php?id=2272
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است که معلمان ياد بگیرند چطور محتوای آموزشي را به صورت برخط در اختیار دانشآمروزان
قرار دهند(به شكل ديجیتالي).
از آنجاکه بسیاری از معلمان از انواع منابع ديجیتالي برخط آگاه نیستند و همچنین از قاعرده و
تناسب اين منابع آگاهي ندارند ،ضرورت دارد قبل از استفاده از آنها در کالس درس ،اين منرابع
و نحوه استفاده آنها به معلمان نشان داده شود.
هماهنگکننده شبكه ملي مدارس فیلیپین ،خانم ماريا ويكتوريا آبسد ،با شرناخت ايرن
فقدان آگاهي ،کارگاههای آموزشي را برای معلمان فیلیپین ترتیب داد تا آنها را با منابع تدريس
برخط آشنا کند و نحوه استفاده از آنها در کالس درس را به آنها نمايش دهد.
پروژه شبكه مدارس يونسكو نیز باتشرخیص ضررورت آمروزش در ايرن حروزه ،کارگراه
آموزشي منطقهای را جهت آموزش معلمان در زمینة توسعه مواد تدريس و محتوای ديجیترالي
برگزار کرد .بسیاری از معلمان شرکتکننده در اين کارگاه آموزشي قادر بودنرد ترا مهارتهرای
جديد خود را برای تولید منابع ديجیتالي مناسب به زبان محلي بره کرار ببرنرد .مرثالً ،معلمران
اندونزی با  -pustekkomمرکز فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات در وزارت آمروزش و پررورش
ملي -و با مراکز تربیت معلم همكاری نزديكي داشتند تا منابع ديجیترالي را بره زبران باهاسرای
اندونزی تولید کنند و سپس آنها را از طريق درگاه ملي -E-dukasi -در دسترس همگان قرار
دهند.
دومین کارگاه آموزشي کشورهای کامبوج ،الووس ،میانمار و ويتنام را هردف قررار داد.
معلمان از مدارس شرکتکننده مهارتهای طراحي منابع مبتنري برر  ICTمناسرب برا برنامره
درسي دروس انگلیسي ،رياضي و علوم را مناسب کشورهای خرود کسرب کردنرد .ايرن معلمران
منابع ديجیتالي را هم به زبان اصلي و هم به زبان بومي خودشان آماده کردند .شررکتکنندگان
در اين کارگاه آموزشي به همراه تولیدکنندگان برنامه درسي نقراطي کره  ICTميتوانسرت در
آنجررا تلفیررق شررود را نیررز شناسررايي کردنررد .برره دنبررال ايررن کارگرراه آموزشرري ،تعرردادی از
شرکتکنندگان به کشور باز گشتند و طرح درسهای ديجیتالي را تولید و سپس آنها را آزمايش
و در مدارس خود به کار گرفتند 1.به عنوان مثال ،شرکتکنندگان از میانمار مهارتهرای جديرد
خود را به کار گرفتند و  45طرح درس مبتني بر ICTبه همراه کتابچهای برای معلمران آمراده
کردند .اين طرح درسها در قالب لوح فشرده برای توزيع به دبیرستانهای میانمار تهیه و تن یم
شد.
بعررداً ،نسررخه دومرري از لرروح فشرررده ،حرراوی  10طرررح درس برتررر و يادداشررتهای
راهنما(توضیح در مورد نحوه استفاده از طرح درس) ،آماده شد .اين طرح درسها در اينترنت در
 -1كارگاه آموزشي توليد محتوا و طرح درس مبتني بر ICT www.unescobkk.org/index,php?id=1412
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دسترس همه معلمان قرار گرفت .اکثر معلمان دريافتند که طررح درسرها مفیرد و مرؤثر بودنرد
مخصوصاً به اين علت که براساس برنامه درسي مدارس میانمار و مناسب با بافت فرهنگي و زبان
میانمار بودند.
عدم شناخت و درك معلماني که در دورههای آموزشي شرکت نكردهاند نشان ميدهرد
که تا چه اندازه بايد آنها را راهنمايي کرده و به آنها برای تولید منابع ،از قبیل طررح درس ،کره
مناسب آموزش تلفیقي با  ICTباشد کمك کرد .به عنوان مثال ،کتابچه و دفتر راهنمای تهیره
شده توسط معلمان میانمار راه حلي خالقانه بود برای رفع مشكالتي که همكارانشان (آنهايي که
در دورهها شرکت نكرده بودند) در فهم و درك نحوه استفاده مؤثر از طررح درسهرای موجرود،
نحوه مناسبسازی منابع موجود جهت نیازهای خا و نحوه تولید منابع ديجیتالي متعلرق بره
خودشان ،با آن مواجه بودند.
در اروپا ،اغلب معلمان مهارتهای مورد نیاز برای تولیرد مرواد و محتروای يرادگیری و
تدريس را با استفاده از نرمافزار واژهپرداز و ارائه مطلب1را دارا ميباشرند .برا ايرن وجرود ،بررای
تولید محتوای پیچیدهتر ،مثالً محتوای يادگیری مطابق با استانداردها 2،بايرد آموزشهرايي را در
زمینة استفاده از ابزار تألیف و چگونگي استفاده از فرادادههرا بررای طبقهبنردی و عنوانگرذاری
محتوای يادگیری به معلمان ارائه داد 3.چنین آموزشهايي در استرالیا ،نیوزيلند ،ترکیره و امريكرا
نیز ارائه شده است.
 3-4مهارتهای استفاده از روشهای تدریس فراگیر -محور
استفاده مؤثر از  ICTدر ياددهي و يادگیری مستلزم درك و شناخت روشهای تدريس فراگیر-
محور ميباشد .از اين رو معلمان نیازمند راهنماييهايي در زمینه شیوههای آموزشي مررتبط برا
 ،ICTشامل کاربردهای آن در حوزههای درسي خا ميباشند.
پروژه شبكه مدارس يونسكو دو کارگاه آموزشي با موضوع رويكردهای آموزشي مررتبط
با استفاده از  ICTدر آموزش جهت آموزش معلمان برگزار کرد .اولین کارگاه آموزشي معلمران
مدارس شرکتکننده کرامبوج ،الووس و ويتنرام را هردف قررار داد(متأسرفانه معلمران میانمرار
نتوانستند شرکت کنند) .ولي دومین کارگاه آموزشي جهت معلمان مدارس شرکتکننده مالزی،
اندونزی ،فیلیپین و تايلند برگزار شد .در هر مورد کارگاه آموزشي شرامل آمروزش رويكردهرای
فراگیر -محور ،مديريت کالس ،يادگیری همراه با پشتیباني وب و يادگیری برخط بود.
powepoint

1

 -2European SchoolNet websiteوب سايت شبكه مدارس اروپا
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/news/headlines/los.htm
 -3ي .آكپيناز) (Akpinarو اچ .سيسك )2007 (simsek
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در مورد شبكه مدارس منطقهای اروپا ،روش تدريس فراگیر – محور به عنوان بخشي از
فعالیتهای شبكه مدارس به شكل صريح تدريس نميشود .با اين وجود ،رويكردهرای فراگیرر-
محور درون روشهای تدريس ،ابزار و مواد ارائه شده به معلمان از سوی شبكه مدارس اروپا جای
داده شده است .از اين رو با اينكره معلمران بررای روشرهای آموزشري فراگیرر -محرور آمروزش
نميبینند ،اما با جذب در پروژههای ن یر  ،eTwinningناچار هسرتند بررای تحقرق شررايط
پروژه روشهای آموزش فراگیر -محور را اجرا کنند .در طرحهايي ن یرر  ،eTwinningتكیره و
تأکید آموزش بر تكنیكهای خالقانه و مهارتهای ارزشسنجي ميباشد کره برهطور معمرول در
آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان پوشش داده نميشود ،مثل همكاریهرای بینالمللري،
گفتگوی تمدنها ،ابزارهای نوآورانه فني و استفاده اخالقي از.ICT
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رویکردهای آموزشی فراگیر – محور
روشهای آموزشي فراگیر -محور بیشتر نیازهای فراگیران را اجابت ميکند تا نیازهای معلمان
يا مؤسسات را و به فراگیران انعطاف و کنترل بیشتری نسبت به زمان ،مكان ،موضوع و نحوه
يادگیریشان ميدهد 1.رويكردهای فراگیر -محور معمو ًال سه عامل را گرد هم ميآورند :همكاری،
سازندهگرايي و گروهسازی ،که در زير توضیح داده شدهاند.2
 همکاری()Collaboration
همكاری و تعامل بین دانشآموزان به عنوان شیوههای مؤثر تدريس در انتقال اطالعات
محسوب ميشوند و بسیاری آنها را در نیل به نتايج يادگیری مطلوبت موثرتر از رويكردهای
مرسوم که در آن اطالعات فقط از طريق معلم به دانشآموز منتقل ميشود ميدانند .3يك رويكرد
مشارکتي در تضمین مشارکت برابر هر دو جنسیت در روند يادگیری نیز مؤثرتر ميباشد.
 سازندهگرایی()constructivism
رويكرد سازندهگرايي در يادگیری و ياددهي دانش را به عنوان (چیزی که) " اهدا شده" در
ت آنچه تجربه کردهاند
ن ر نميگیرد بلكه چیزی است که توسط افراد درگیر در فرايند شناخ ر
بطور فعاالنه ساخته ميشود .4از طريق اين رويكرد ،فراگیران خود ،دانش خود را ميسازند تا
اينكه آن را از معلمي يا شخص ديگری دريافت کنند .اين نوع يادگیری ،يادگیری مبتني بر کند و
کاو و مبتني بر مسئله ميباشد که ارتقاء مهارتهای تفكر باالتر شامل ارزيابي و تفكر نقادانه را
ترغیب ميکند.
 گروهسازی()community building
يك گروه از دانشآموزان يا معلماني را که درگیر يادگیری مشارکتي هستند و به تبادل نظ
ميپردازند را ميتوان" گروه تمرين" نامید .چنین گروهي ميتواند موجب تسهیل تبادل اطالعات
هم غیررسمي شود .5بین هم گروهيها هم ،در محیط يادگیری رسمي و

1-Pulist, S.K., 2001
2- Talamo, A. and Corasaniti, P., 2005
3- Vygotsky, 1978; Talamo and Corasaniti, 2005
4- Talamo and Corasaniti, 2005
5- Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W., 2002; Kim, 2000
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4-4مهارتهای اجرای فعالیتهای مشارکتی از راه دور
مفهوم "حلقههای يادگیری" ،1که توسط مارگارت رايل2ارائه شد ،به عنروان الگروی همكراری از
راه دور انتخاب شد تا در پروژه شربكه مردارس يونسركو مرورد اسرتفاده قرارگیررد .يرك حلقره
يادگیری شكلي از يادگیری مبتني بر پروژههای برخط است که در آن چندين کالس (معموالً از
مدارس متعدد) با هم همكاری ميکنند ترا بره سرؤاالت پاسرخ دهنرد و پژوهشرهايي را دربرارة
موضوعات مورد ن ر انجام دهند .در طول اين روند ،هر کالس سؤالي را بررای کرالس ديگرر در
حلقه يادگیری ارسال ميکند .کالسهای ديگر از اينترنت استفاده ميکنند تا منرابع برخطري را
بیابند که پاسخ اين سؤال را بدهد و جوابهای خود را ارسال ميکنند .اطالعات جمعآوری شرده
در اين پژوهش به هر کالس کمك ميکند تا در مورد موضوع خاصي تحقیق کنند .در پايران و
3
پس از تكمیل هر پژوهش ،کالسها يافتههای خود را با بقیه حلقه يادگیری تبادل ميکنند.
فعالیتهای همكاری از راه دور ،مثل حلقرههای يرادگیری ،انگیرزه دانشآمروز بررای يرادگیری
موضوع مورد ن ر را افزايش ميدهد .در کنار اين تقويت مهارت نوشتاری ،ايجاد مهارتهای فني
و باال بردن میزان تحمل عقايد ديگران و همچنین رسیدن به يك درك بینالمللي جزء هدفهای
اين گونه فعالیتهاست .کار مشارکتي بین دانشآموزان و معلمان در فعالیتهایر همكاری از راه
دور ميتواند ارتباط دوجانبه آنها را به اعتماد و همچنین يادگیری دوجانبه تبديل کند.
طراحي و اجرای فعالیتهای دو جانبره حتري بررای متبحرتررين معلمران نیرز دشروار
ميباشد ،زيرا به برنامهريزی دقیق ،مديريت زمان ،داشتن مهارت در استفاده از رايانره و اعتمراد
بنفس در استفاده از اينترنت به عنوان ابزار يادگیری و تحقیق نیازمند اسرت .از اينررو آمروزش
نحوه سازماندهي و اجرای فعالیتهای از راه دور از اهمیت زيادی برخوردار است.
پروژه شبكه مدارس يونسكو دو کارگاه آموزشي برا عنروان" پلهرای  ASEANبررای
کارگاههای يادگیری" در حد فاصل بین  28مارس و  6آوريل  2005برگزار کرد .اين کارگاههای
آموزشي شرکتکنندگان را با مفهوم همكاری از راه دور آشنا کرد و فرصت تعامل رو در رو را در
میان گروهي ناهمگون متشكل از  8هماهنگکننده شبكه مدارس ملي و در حدود  70معلرم و
کادر  ICTاز  24مدرسه شرکتکننده در پرروژه بوجرود آورد .ايرن شررکتکنندگان از طريرق
جلسات بحث و برنامهريزی در کارگاه آموزشي ،نقشه عمرل4در مرورد انجرام فعالیتهرای از راه
دور حلقه يادگیری در  24مدرسه را تهیه کردند.

Learning Circles
)Margaret Riel(1993
 -3دو مورد حلقههاي يادگيري www.unedcobkk.org/index.phdpid=333/1
Action plan
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به دنبال برگزاری اين کارگاههای آموزشي ،يونسكو آمروزش برخطري را در قالرب يرك
دورة آزمايشي در مورد همكاریهای از راه دور حلقههای يادگیری ،در طول دورهای  8هفترهای
از ژوئن تا اوت  2005راهاندازی کرد .اگرچه اين تجربه برای معلمان شرکتکننده مفید بود ،اما
معلمان پیشنهاد کردند که قبل از اجرای هر فعالیت همكاری از راه دور در آينده ،بايد آمروزش
بیشتری به آنها ارائه شود.
در پاسخ به اين پیشنهاد ،پرروژه شربكه مردارس يونسركو کارگراه آموزشري" تسرهیل
فعالیتهای ارزشیابي و همكاری از راه دور شبكه مدارس در آسیای جنوب شرقي" را از  12ترا
 16دسامبر  2005برگزار کرد .اين کارگاه ،برای  23معلم شرکتکننده آموزش نحوه طراحري و
اجرای فعالیتهای همكاری از راه دور را ارائره کررد کره در آن برهطور ويرژه برر رويكردهرای و
روشهررای مررؤثر آموزشرري در همكرراری از راه دور ،نحرروه تسررهیل مشررارکت دانشآمرروزان در
حلقههای يادگیری ،و نحوه ن ارت معلمان بر اثرات اين روشرها تاکیرد شرده برود 1.ايرن کارگراه
آموزشي با کمك تسرهیل کننردة کارگراه آموزشري و مشراور آمروزش  ICTاز شربكه مردارس
آفريقای جنوبي ،مای جرالد روس2اجرا شد.
شرکتکنندگان اين کارگاه نحوه شرکت در حلقههای يادگیری را ياد گرفتند و به آنهرا
فرصتهای درگیر شدن در يك حلقه يرادگیری سراختگي داده شرد .ايرن کارگراه فرصرتي را در
اختیار معلمان قرارداد تا الگوهای متعدد فعالیتهای همكاری از راه دور را امتحان کنند و آنهرا
را برای محیطهای آموزشي خود مناسبسازی کنند و با روند اجرای همكراری از راه دور آشرنا
شوند .يك کتابچه راهنما نیز در اختیار معلمان قرار گرفت تا بتوانند هنگرام انجرام فعالیتهرای
همكرراری از راه دور ،در کررالس درس برره آن مراجعرره کننررد .برره دنبررال ايررن آمرروزش ،تعررداد
شرکتکنندگان در فعالیت حلقه يادگیری افرزايش يافرت و کیفیرت مرواد تولیرد شرده توسرط
3
دانشآموزان نیز در نتیجه آن ارتقاء يافت.
در اروپا ،در فرايند ( Twinningدوتايي) و متناسب با نیازهای معلمان مختلف به آنها
در سطح ملي آموزشهايي ارائه ميشود (که با ديگر کشورهای اتحاديه اروپايي هماهنگ اسرت).
بهعنوان مثال ،کارگاه آموزشي ويژهای برای مديران مدرسه در ايرلند4سازماندهي شد کره تكیره
بر مسائل سازماني و مسائل مربوط به کل مدرسره داشرت .در حاليکره در اسرتونیا تمرکرز برر

 -1كارگاه آموزشي تسهيل فعاليتهاي ارزشيابي و همكاري از راه دور شبكه مدارس آسياي جنوب شرقي،
www.unescobkk.org/index.php?id=3782

Gerald Roos.
 -3ج ،روس ،2006،گزارش همكاري از راه دور شبكه مدارس :پلهايي براي طرحهاي يادگيري به حلقههاي يادگيري براي 2006
 -4وب سايت www.etwinning. ie/pdw.html:etwinning
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معلمان مدارس ابتدايي با تكیره برر موضروعاتي از قبیرل اسرتفاده از تصروير متحررك ،نقاشري
رايانهای ،بالگها و دانشنامههای آزاد( )wikisبود.
 -5انجام فعالیتهای همکاری از راه دور و دیگر فعالیتهای یادگیری برخط
فعالیتهای مبتني بر وب از قبیل همكاری از راه دور برای معلمان و دانشآموزان شیوهای لذت
بخش و سازماندهيشدهای را فراهم ميکنرد کره از منرابع اينترنتري بهرهگیرری کننرد ،جرذب
يادگیری برخط شوند و با همساالن تبادل اطالعات داشته باشند.
همكاری از راه دور يكي از ستودهترين ابعاد شبكه مدارس ميباشد ،زيرا موجب افزايش
انگیزه دانشآموزان در يادگیری و ايجاد اعتمراد بره نفرس ميشرود .عرالوه برر آن وقتري برین
دانشآموزان کشورهای مختلف همكاری از راه دور اتفاق ميافتد ،سعه صدر در مورد فرهنگهرا
و باورهای ديگران باال ميرود و دوستيهای خارج از مرز ايجاد ميشود.
فعالیتهای همكاری از راه دور توسعه گروههای تمررين1را نیرز ترغیرب ميکنرد .يرك
گروه تمرين شبكه اجتماعي تداوم يافتهای است از افرادی که دانرش و يرك سرری ارزشهرای
هستهای را بر پاية فعالیتهای مشترك ،به اشتراك ميگذارند .مشرارکت در يرك گرروه باعرث
ترغیب به اشتراكگذاری تجارب ،ن رات ،دانش و مطالب بعرالوة تشرويق بره توسرعه ارتباطرات
حمايتي بین اعضا اين گروه ميشود.
هنگام طراحي فعالیتهای همكاری از راه دور ،داشتن اهداف يادگیری روشن در ذهرن
و قرار دادن فعالیتها در راستای برنامه درسري مدرسره بررای معلمران اهمیرت دارد .معلمران
همچنین بايد فعالیتها را ساده و لذتبخش کنند و از فعالیتهايي کره بسریار زمرانبر و يرا از
لحاظ فني مشكل است بپرهیزند .هرجاکه امكانپذير است بايد مشارکت دانشآموزان در تن یم
فعالیتهای همكاری از راه دور را نیز تشويق کنند .اين کار باعث ترغیب و جرذب دانشآمروزان
به فعالیت ميشود .معلمان بايد دانشآموزان را ترغیب کننرد ترا مهارتهرای  ICTخرود را بره
اشتراك بگذارند و به ديگر دانشآموزان و معلمان در کسب اين مهارتها کمك کنند.
با اينكه مهارتهای اولیه ،ICTاتصال به اينترنت و رايانه برای فعالیتهای همكراری از
راه دور ضروری است ،اما دستيابي کالس به يك آزمايشگاه رايانه کامل با جديدترين تجهیزات
ضروری نیست .همانطور که جرالد روس ،يكي از مدرسین همكاری از راه دور خاطر نشان کرده
است " فقط با يك رايانه در کالس مدرسه ميتوان در حلقه يادگیری مشارکت کرد .من اغلرب
ديدهام که اين کار انجام ميشود .يك معلم .....رايانه را جهت استفاده از خط تلفن و مودم منزل
خود به خانه ميبرد -چون مدرسه فاقد تلفن بود".
 -2طرح مديريت منابع و طراحي شبكه در پروژه شبكه مدارس تايلندwww.isoc.org/inet99/proceedings/2e.1.htm،
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معلماني که در فعالیتهای همكاری از راه دور حلقه يادگیری شبكه مردارس يونسركو
مشارکت داشتند عموماً افرادی مثبت بودند و اين کار را برای افزايش يادگیری در مدارس خود
مفید ميدانستند .آنها همچنین دريافتند همكاری از راه دور ،روشي مؤثر برای ايجاد ارتباط بین
همنوعان در سطح منطقه و تقويت همكاری با يكديگر ميباشرد .بره عنروان مثرال ،در مرالزی،
معلمان سه مدرسه شرکتکننده همگي توافق ن ر داشتند که از فعالیتهای همكاری از راه دور
بهره بردهاند و اظهار کردند که اجررای فعالیتهرای همكراری از راه دور را جهرت ارتقراء نترايج
يادگیری ادامه خواهند داد و همچنین مشارکتي که برین مردارس آنهرا ايجراد شرده را دنبرال
خواهند کرد.
بازخورد معلمان شرکتکننده در فعالیتهای همكاری از راه دور نشان داد که مشكالت
اساسي که با آن مواجه بودند عبارتنداز:

موانع زباني -کره مرانع درك کامرل فعالیرت حلقره يرادگیری ميشرد و ارتبراط برین

شرکتکنندگان از کشورهای مختلف را محدود ميکرد؛



مدارس؛


مشكالت اتصال به اينترنت؛
کمبود وقت جهت درگیر شدن در همكاری از راه دور در رابطره برا فعالیتهرای ديگرر
فقدان پشتیباني از طرف کادر اجرايي يا ن ارتکنندگان؛

آدرسهای پست الكترونیكي فاقد اعتبار شرکتکنندگان که مانع ايجاد ارتباط ميشود.

با توجه به تعدد زبانهای منطقه  ASEANو در نتیجه آن بروز مشركالت ارتبراطي ،معلمران
فعالیتهای همكاری از راه دور داخل کشور را به نوع بینالمللري آن تررجیح ميدادنرد .چنرین
فعالیتهای همكاری از راه دور ملي يا کشوری فقط منحصر به کشورهای  ASEANبود زيررا
چنین فعالیتهايي در اروپا و آفريقا ذاتاً به بینالمللي بودن گرايش دارد.
اغلب کشورها با مشكل اتصال اينترنت و کمبود وقت مواجه بودند .با اين وجود معلمان
دريافتند که اگر از حمايت کافي مديران مردارس و مرديران شربكه مردارس برخروردار بودنرد،
ميتوانستند بر چنین مشكالتي فائق آيند .به عنوان مثال ،در فیلیپین میرزان براالی مشرارکت
معلمان درفعالیتهای همكاری از راه دور بستگي زيادی به حمايتي داشت کره ايرن معلمران از
سوی مدير شبكه مدارس فیلیپین ،يعني خانم ماريا لیزا گولبین ،دريافت ميکردند .فعالیتهای
همكاری از راه دوری که او در دبیرستان کابانکاالن و شهر لیو و دبیرستان جوآن سوموالنگ در
مانیال سازماندهي کرد به خوبي توسط معلمران و هرم دانشآمروزان دريافرت شرد .معلمران در
دانشآموزان خود نیز سطح باثبات و بااليي از انگیزه را برای يادگیری مشاهده کردند.
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در تايلند ،مدير شبكه مدارس ،پانارات کام -اون1و هماهنگکننرده ملري ،اونرگ سرون
وی بون -اوپاتوم 2،در راهاندازی و ارتقاء فعالیتهای همكاری از راه دور بسیار فعرال بودنرد .آنهرا
فعالیتهای حلقه يادگیری را در بین مدارس شرکتکننده در پروژه شبكه مدارس تهیج کررده،
سپس شبكه را گسترش ميدادند تا مدارس بیشتری در آن گنجانده شوند.
تعداد باالی معلمان شرکتکننده از میانمار در فعالیتهای همكاری از راه دور با توجره
به محدوديتهای اتصال ،مهارتهای محدود ICTو نسبت معلم – دانشآموز بسیار باال دستاورد
قابل توجهي بود .در مورد فیلیپین نیز مشابه اين ،میزان باالی شرکتکنندگان ارتباط زيادی با
تشويق و حمايتي داشت که معلمان از طرف مدير شبكه مردارس ملري ،خرانم خرین آيره چرو
دريافت ميکردند .او معلمان را سازماندهي و حمايت کرده و هماهنگي فعالیتها را نیز بر عهده
داشت.
در کشورهايي که تعداد شرکتکنندگان در فعالیتهای همكاری از راه دور نسربتاً کرم
بود مثل کامبوج ،اندونزی و الووس معلمان مدارس شرکتکننده اظهار کردند که به آموزشهای
بیشتری درباره همكاری از راه دور و ترجیحاً به زبان بومي خود نیراز دارنرد .آنهرا همچنرین برر
ضرورت آموزش نكات اصلي شبكه مدارس و ارائه کتابچه راهنما و ديگرر ابرزار کمكرسراني در
اجرای فعالیتها تأکید کردند.
مشكالت اتصال میزان استفاده مفیرد از فعالیتهرای مشرارکت از راه دور را در بعضري
مناطق محدود ميکند .وقتي مشكل اتصال وجود نداشته باشرد ،موانرع کمترری در اسرتفاده از
اينترنررت در آمرروزش وجررود دارد و در نتیجرره معلمرران و دانشآمرروزان قادرنررد در فعالیتهررای
عمیقتری شرکت کنند .بره عنروان مثرال ،از طريرق طررح  ،eTwinningمشرارکتکنندگان
مدارس توانستند موضوعات آموزشي متعرددی را مطررح کننرد و مردارس توانسرتند بالبهرا،
وبسايتها يا منابع ديجیتالي ديگری را با استفاده از ابرزاری چرون پسرت الكترونیكري ،گفتگرو،
انجمنها ،ابزار پیام فوری و با مشارکت يكديگر بسازند .در کانادا ،جايي که دسترسي به اينترنت
نسبتاً ساده است شبكه مدارس کانادا توانسرتند پرروژه برخطري را طراحري کننرد ترا مشرترکاً
3
مجلهای را با کمك بچههای سرتاسر کانادا بسازند .به همین شكل ،پروژه صدای جوان يونسركو
اين توانايي را به جوانان داد تا از طريق اينترنت با هم همكراری کننرد .در ايرن پرروژه ،بچرهها
ميتوانند به صورت برخط به تبادل ن ر درباة مسائل مهم شامل حقوق کودکان و اهداف توسعه
عصر طاليي بپردازند.
Chanarat Kam-On
Rangsun Wiboon-uppatum
 -1وب سايتهاي صداي جوان يونسيف www.unicef.org/voy
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فصل 8
جمعبندی و نتیجهگیری

آنچه شبکههای مدارس انجام میدهند
شبكههای مدارس برای ارائه خدمات در زمینههای گوناگون راهانردازی ميشروند .در اينجرا بره
برخي از کارکردها ،فعالیتهرا و سررويسهايي کره شربكههای مردارس مهیرا ميکننرد ،اشراره
ميگردد:
خدمات فنی

 خدمات اتصال؛ ايفای نقش يك «فراهم کننده خدمات اينترنتي» )ISP(1برای مدارس يرا
ايجاد تسهیالت از طريق همكاری با فراهمکنندههای خدمات اينترنتي برای ايجاد اتصال مدارس
با اولويتهای مورد ن ر.

 تامین تجهیزات برای مدارس (خريرد برا اسرتفاده از سررمايههای دولتري يرا سررمايههای
خیريه)؛
 ثبت دامنه؛ 2اجازه دادن به مدارس جهت ثبت دامنه مستقل بره صرورتي کره زيرمجموعره
دامنههای مناسب مدارس باشند (به عنوان مثال در ايران.sch.ir« :نام مدرسه»www.؛ م).




میزباني فضا3برای وبسايتهای مدارس؛
توسعه راهحلهای نرمافزاری مناسب برای مدارس؛
4

مهیا نمودن پشتیباني فني و خدمات پشتیباني]از راه دور[ ؛

 پیادهسازی «راهحل کامل» (شامل :اتصال ،تجهیزات ،شبكه ،نرمافزار ،آموزش و پشرتیباني
همانند پروژه آزمايشي مدارس هوشمند در مالزی).
خدمات محتوایی

 ايجاد درگاه(5سايتهای پرتالي) جهت هدايت معلمان و دانشآمروزان بره سروی محتروای
مناسب در اينترنت (در حالت ايدهآل با قابلیت جستجو بر اساس پايره تحصریلي و حوزههرا يرا
مفاهیم درسي)؛


ايجاد مخازن محلي محتوا (مراکز ذخیره محتوا) جهت میزباني محتوای ايجاد شده برخط؛

 توسعه محتوا در سطح حرفهای (به وسیله متخصصان توسعه محتروا) يرا در سرطح نیمره
حرفهای(6توسط معلمان با تجربه).
)1 . Internet Service Provider (ISP
2 . domain registration
3 . web hosting
4 . help desk
5 . portal
6 . grassroots
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ایجاد گروهها

 ايجاد تسهیالت برای توسعه گروههای يادگیری 1،جايي که معلمان بتوانند در راسرتای بره
اشتراكگذاری تجارب و اخذ حمايت همتايان خود ،با يكديگر تعامل داشته باشند.
 ساخت و پشتیبراني از گروههای مجرازی که با يكديگرر از طريرق پسرت الكترونیكري (برا
اسررتفاده از فهرسررتهای پستررري ،)2وبسرايتهرررا (انجمرررنهای وب3يررا وبالبهررا) 4يررا سرراير
فناوریهای مبتنري بر اينتررنت (بهطور مثرال پیرامهای فوری5و صردا/ويدئو کنفررانس )6تعامرل
داشته باشند.
 برپايي کارگاهها يا کنفرانسهرای چهرره بره چهرره (حضروری) در خصرو
اطالعات و ارتباطات در آموزش.

فناوریهرای

پروژههای مشارکتی



7

ايجاد تسهیالت برای درگیر نمودن مدارس و دانشآموزان در پروژههای برخط مشارکتي؛

 طراحي و اجرای پروژههای مشارکتي در سطح کشور که ميتوانرد اصرالتاً برومي بروده يرا
بخشي از يك پروژه بینالمللي باشد که به صورتي بومي اجرا ميگردد.
توسعه حرفهای

 آموزش ضمن خدمت8معلمران در خصرو مهارتهرای فنراوری اطالعرات و ارتباطرات و
کاربردهای آن در ياددهي و يادگیری (تلفیق برنامه درسي)9؛
 آموزش مديريت مدارس در خصرو
اطالعات و ارتباطات در مدارس؛

پیادهسرازی ،سرازماندهي و پشرتیباني فناوریهرای

 آموزش چگونگي سهیم شدن در فعالیتهای شبكههای مدارس مانند پروژههای مشارکتي
مبتني بر اينترنت ،اشتراك منابع برخط و شرکت در گروههای مجازی.

1 . learning communities
2 . mailing list
3 . web forum
4 . blog
5 . instant message
6 . audio/video conferencing
7 . collaborative online projects
8 . in-service
9 . curriculum integration
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مشارکتها

 ايفای نقش به عنوان يرك واسرطه يرا پرل ارتبراطي برین گروهري از دسرت انردرکاران و
سرمايهگذاران که دارای عاليق مشترکي هستند.
 تسهیل سرمايهگذاری در خصو
ذينفعان و مؤسسات خیريه(غیرانتفاعي).

فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش با مشارکت

 گسترش مشارکتهای صنعتي ،خصوصاً با صنايع وابسته به فناوری اطالعرات و ارتباطرات
جهت پوشش مدارس با فناوریهای جديد.
تجربهآموزی ،نوآوری1و حمایت



2

هدايت پروژههای آزمايشي3؛



توسعه و انتشار راهنما4در خصو



گسترش و پشتیباني از نوآوری در کاربردهای فناوری در آموزش.

5

بهترين کارهای انجام شده؛

 حمايت از سیاستهای تحولي در سطوح گوناگون در خصو تجربرههای کسرب شرده از
نتايج پروژههای آزمايشي و دانش اخذ شده از بهترين کارهای انجام شده؛

توسعه برنامه درسی و سیاستها

 ايجاد تغییرات اثربخش در سیستم آموزشري برهطوری کره ناشري از کراربرد فناوریهرای
اطالعات و ارتباطات در مدارس باشد؛


کمك به انجام فرايندهای بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش؛

 طراحي مجدد برنامه درسي برای تسهیل بهکارگیری روشهای نوين يراددهي بره وسریله
فناوری و تلفیق فناوریهای اطالعات و ارتباطات با برنامه درسي؛
 بروزرساني فرايندهای تشخیصي برای شناسايي دقیقتر آن دسته از فراينردهای يرادگیری
که توسط فناوری اطالعات و ارتباطات قابل دستیابي هستند؛
 ايجاد چارچوبهايي جهت تعیین شايستگي6مبتني بر استفاده از فناوریهرای اطالعرات و
ارتباطات توسط فراگیران و معلمان؛
1 . innovation
2 . advocacy
3 . pilot projects
4 . guideline
5 . best-practice
6 . competency
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 دخالت دادن شايستگيهای مبتنري برر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در اسرتانداردهای
بهکارگیری(1استخدام) و ارتقای شغلي2معلمان؛
 اطمینان از اينكه شايستگيهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات به انردازه کرافي در
دروس آموزشي دوره کارآموزی پیش از خدمت3معلمان در ن ر گرفتره شرده اسرت (يونسركو،2
.)24-22 ،2004
دالیل موفقیت و ثبات شبکه مدارس
تجارب 10سال گذشته نشان ميدهد که شبكه مدارس برای موفق شدن در نیل به اهداف خود
و تداوم داشتن در درازمدت بايد دارای ويژگيهای زير باشند:










کنند؛

وجود تعهدات سیاسي و مالي؛
سیاست کمك و تشويق و برنامهريزی آموزشي مناسب؛
زيرساخت کافي؛
پشتیباني و حمايت از سوی مديريت؛
وجود ابزار کافي  ICTو منابع کافي يادگیری ديجیتالي؛
معلماني که در رابطه با بكارگیری رايانه و اينترنت در کالس درس آموزش ديده باشند؛
فعالیتهای من م و مداوم شبكه مدارس؛
معلمان و دانشآموزان باذوق و مشتاق که فعاالنه در فعالیتهای شبكه مدارس شرکت



کادر فني آموزش ديده برای حفظ ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات؛



يك هیئت هماهنگ کننده جهت راهنمايي و هدايت فعالیتها؛

پشتیباني جهت رفع اشكاالت در دستیابي به اينترنت.

با داشتن اين اجزا ،شبكه مدارس ميتواند در جهت تسهیل دسترسي معلمان و دانشآموزان به
حجم زيادی از اطالعات و منابع موجود برخط مؤثر باشد و در نتیجه به ارتقاء کیفیرت و دامنره
آموزش کمك کند.
تجارب نیز تا به امروز نشان ميدهد که برخورداری از تمام موارد فوق مستلزم موارد زير است:
همكاری (مشارکت) بین کلیه دست اندرکاران :سیاستگذاران ،مديران ،مديران مدارس،

معلمان ،دانشآموزان ،مدرسین تربیت معلم و متخصصان فني؛
1 . appointment
2 . promotion

training
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3 . pre-service




مكانیزمي جهت تضمین بودجه کافي و ديگر منابع؛
مكانیزمي جهت آموزش کادر مدرسه وتیم پشتیباني فني؛

انجام فعالیتهای مرتب و من مي از سوی شبكه مدارس که مسرتلزم همكاریهرای از

راه دور باشد.
شرایط الزم شبکههای مدارس
برای داشتن يك شبكه مدارس موفق شرايط زير الزم است:
محیط پشتیبانیکننده از سیاستها :در بهترين حالت ،بايد تصور شفاف و روشني در جهت
بهکارگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش وجود داشته باشد بهطوری که با شرايط
اقتصادی کشور و چارچوبهای توسعه اجتماعي ارتباط معنادار داشته باشد.
وجود دیدگاه چندجانبه :در هر جايي کره الزم باشرد ،بررای حصرول توافرق کراری در برین
دستاندرکاران بايد ديدگاهي وجود داشته باشد که ديدگاهها و خواستههای چندجانبه را شامل
شود.
محیط آموزشی پذیرا 1:وزارت آموزش و پرورش ،مديريت مدرسه و معلمان بايد بررای اجررای
روشهای جديد آموزشي و يادگیری توسط فناوریهای اطالعات و ارتباطات پذيرا بوده و بررای
صرف زمان و نیرو در راستای اجرای تغییرات دراز مدت آمادگي بالقوه داشته باشند.
زیرساخت2مناسب و کافی در مدارس :وجود رايانههای کافي به همراه اتصال خوب اينترنرت
(سرويسهای الكترونیكي و ارتباطي از راه دور3بسته به نیاز) برای راهانردازی شربكه مدرسره از
لوازم اولیه است.
هزینههای اجرایی قابل تحمل :هزينههای اتصال ،نگهداری تجهیزات و پشتیباني بايرد بررای
هر مدرسه بهطور مستقل و در دورههای زماني مناسب ،قابل پرداخت باشند يا اينكه تمهیدات و
پیشبینيهای الزم برای پرداخت اين هزينهها در دراز مدت فراهم شده باشد.
پشتیبانی فنی :امكان رفع مشكالت فني در کوتاهترين زمان ممكن برای مدارس بايرد فرراهم
باشد .برای اين کار وجود سرويسهای ارائه خدمات پشتیباني فني به صورتي قابل دسترس ،برا
هزينههای قابل پرداخت ،پاسخگو و اثربخش الزم است.

1 . receptive
2 . infrastructure
3 . telecommunication
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حجم کافی از معلمان و مدارس متصل :وجود اجتماعي متشركل از کراربران برالقوه کره بره
اندازه کافي بزرب باشد برای تشكیل گروههای اثربخش برخط ،ايجاد صرفه اقتصادی در مقیاس
و توجیه سرمايهگذاری در منابع (مثالً محتوای برخط) مورد نیاز است(يونسكو.)21 ،2004 ،2
ویژگیهای یك شبکه موفق مدارس
شاخصهای کلیدی عملكرد1برای ارزيابي شبكههای مدارس کدامند؟ در برخي مروارد ،اسرتفاده
از اندازهگیریهای کمي2بسیار ساده است .در حالي که در بسیاری از موارد ،شبكههای مردارس
نقش يك کاتالیزور(3تسهیلگر) را ايفا کرده و به روند تغییرات يرك سیسرتم کمرك ميکننرد.
اعمال برخي فشارها ،گاهي نتیجه معكوس داده و به صورت جابجايي سیاستها ،تغییر برداشتها
از فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات ،تغییررر در اعتبارهررای پیشبینرري شررده يررا تجديررد ن ررر در
چارچوبهای برنامه درسي ظاهر ميشود .لذا يك شبكه موفق مدارس ،به سیر تحول يك کشور
و سیستم آموزشي آن به سوی يك جامعه دانش محرور کمرك خواهرد کررد .دسرتهبندی زيرر
تعدادی از شاخصهای میاني که ميتوانند برای سنجش فرايند کاری شبكههای مردارس مرورد
استفاده قرار گیرند را پیشنهاد ميدهند.
دسترسی و استفاده قابل قبول

 افزايش در میزان اتصال مدارس (شاخصهايي از قبیل تعداد مردارس متصرل ،پراکنردگي
جغرافیايي اتصال در مناطق شهری و روستايي و پهنای باند اثربخش در دسترس)4؛
 وجود شواهدی دال بر استفاده از امكانات؛ مانند بررسري حجرم اسرتفاده شرده در پسرت
الكترونیكي يا ترافیك ايجاد شده بر روی اينترنت؛

 استفاده قابل قبول 5:افزايش تصاعدی در میزان استفاده در واحرد زمران ،افرزايش اسرتفاده
حتي بعد از اتمام پروژههای آزمايشي
سازمانی کردن

6

 فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش به عنوان يك فعالیرت خرا در ن رر گرفتره
نشدهاند ،بلكه با تمام وجوه اصلي سازوکارهای سازمانهای آموزشي و مدارس تلفیق شدهاند.
1 . key performance indicator
2 . quantitative measurements
3 . catalyst
4 . effective bandwidth available
5 . sustainable usage
6 . institutionalisation
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 مهارتها و شايستگيهای مبتني برر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات مرتبراً افرزايش پیردا
ميکنند.



پست الكترونیك و خدمات اينترنتي در امور دفتری مورد استفاده قرار ميگیرند.
مدارس و معلمان خود را به عنوان بخشي از شبكه متشكل از شبكه مدارس بدانند.

 تصمیمگیرندگان در مورد ارزش فناوریهای اطالعات و ارتباطات متقاعد شده باشند و در
اين خصو  ،حمايت از سیاستها در سطوح باالی تصمیمگیری وجود داشته باشد.
 فرآيند بازنگری برنامه درسي با آگاهي از روشهای جديد ياددهي و يادگیری با استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،صورت گیرد.
محتوا

 از محتوای ديجیتالي در کالسها بهطور فعال استفاده شده و و اين امر برهطور مرداوم در
حال توسعه است.
 محتوای برخط محلي توسعه داده شرده يرا برا شراخصهای محلري سرازگار شرده اسرت،
همچنین بخشي از محتوا به زبان محلي در دسترس است.

 معلمان و دانشآموزان به صورتي فعال در تولید و توسعه پايگاه اطالعات محتروای درسري
شرکت ميکنند.
گروهها

 گروههای فعالر بررخط کره متشركل از معلمراني هسرتند کره از فناوریهرای اطالعرات و
ارتباطات استفاده مي کنند ،میتواند محملي باشد که فراگیرران ضرمن حمايرت و پشرتیباني از
همتايان خود ،به کمك همكاران خود از رشد حرفه ای نیز برخودار شوند.
 دانشآموزان در گروههای برخط برای دستیابي بره اهرداف آموزشري و اجتمراعي شررکت
نموده يا گروههای جديدی را تأسیس مينمايند.

نتایج یادگیری

1

 شواهدی دال بر پیشرفت انگیزش فراگیران و عملكرد قابل استناد آنران بررای اسرتفاده از
فناوریهای اطالعرات و ارتباطرات در برنامرههای يرادگیری و همكاریهرای مبتنري برر آن در
فعالیتهای شبكه مدارس وجود داشته باشد.
1 . learning impact
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پیشرفت مداوم

 ارزيابي و دريافت بازخورد متنراوب بره پیشررفت مرداوم در پیادهسرازی برنامرهها کمرك
ميکند.
منابع مالی

 توسعه چندبعدی مشارکتهای بخش دولتي و خصوصي برای راهبری سرمايهگذاریها بره
سوی منابع مالي غنيتر در فناوریهای اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش و اکتفرا نكرردن بره
بودجههای آموزشي
درگیر نمودن معلمان ،دانشآموزان ،والدين يا انجمنهای محلري بررای حمايرت مرالي هرچنرد
اندك از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ،افزايش اعتبار پروژههرا1يرا سراير فعالیتهرای
مشابه با ايجاد حس مالكیت و تعهد در آنان (يونسكو .)25-26 ،2004 ،2
نتایج یك مطاله موردی جهانی :پروژه شبکه مدارس یونسکو
پروژه شبكه مدرسه يونسكو"،تقويت استفاده از  ICTدر مدارس و شبكه مدرسه در کشرورهای
آسیای جنوب شرقي) "،(ASEANدر ژوئیه  2003راهاندازی شد و مدت زمان  4سرال بررای
آن در ن ر گرفته شد .اين پروژه توسط يونسكوی آسیا و اداره آموزش و پرورش منطقة اقیانوس
آرام و با همكاری انجمن کشورهای آسیای جنوب شررقي2و وزرای سرازمان آمروزش و پررورش
آسیای جنوب شرقي3به مرحله اجرا درآمد و توسرط بنیراد  ASEANو کمپراني Japanese
 Funds- in-Trustتأمین بودجه شد.

هدف کلی

4

هدف کلي اين پروژه حمايت و پشرتیباني از توسرعه شربكه مردارس ملري و برومي در منطقره
 ASEANو همچنین تسهیل ايجاد شبكه مدرسه منطقهای) (ASEANبود.

1 . fundraising
2

ASEAN
SEAMEO
4
goal
3
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هدفهای جزئی

1

پروژه شبكه مدرسه يونسكو با در ن رگرفتن هدفهای مشخص زير آغاز به کار کرد:

بررسي و اثبات اين مطلب کره چطرور اسرتفاده از  ICTدر مردارس ميتوانرد موجرب

تقويت کیفیت آموزش و در نتیجه آمادگي بهتر نسل جوان برای نیاز جوامع علمي شود.
اجرای الگوهای خالقانه استفاده از  ICTدر مدارس و تشويق تدريس و تهیره مطالرب

درسي بهتر مبتني بر. ICT


تقويت اتصال و دسترسي به منابع آموزش برخط و تشويق به تبادل منابع.

گروه هدف(مخاطبان)

2

بنا به تشخیص يونسكو معلمان در قلب آموزش قرار دارند و عامل کلیدی در موفقیت هرر نروع
ابتكار در بهرهگیری از ICTدر آموزش هستند .يونسكو همچنین تأکید دارد که بررای تسرهیل
يادگیری دانشآموزان با استفاده از شكلهای جديد ،ICTمعلمان خود بايد با ايرن فنآوریهرا
آشنا شوند .به عالوه الزم است که معلم نسبت به اينكره چطرور اسرتفاده از فرنآوری ميتوانرد
موجب تقويت فعالیتهای بانشاط کالس درس شود دارای ديدگاه روشني باشد 3.بنابراين تمرکز
پروژه شبكه مدرسه يونسكو بر روی معلمان مدارس واقع شد.
يونسكو عقیده دارد که تالش معلمان در بهرهگیری از اينترنت و ديگر اشركال ICTدر
کالس درس اغلب به دلیل فقدان دسترسي به تجهیزات ،مرواد آموزشري مناسرب و پشرتیباني
فني ،محدود ميباشد .همچنین تالشهای معلمان در بهرهگیری از ICTبره جهرت رشرد سرريع
 ICTو فقدان زمان و تجربه در برنامهريزی آموزشهای مبتني بر فناوری اطالعرات و ارتباطرات
آموزشي4دچار مشكل ميشود .بنابراين پروژه شبكه مدارس بر ارائه ابزار ICTو تقويت توانرايي
معلمان برای استفاده از اشكال جديد ICTدر آموزش متمرکز شد .به ويژه ،معلمان بره من رور
نحوه استفاده از رايانه و اينترنت ،نحوه آمادهسازی طرح درسهای مناسب ،مواد آموزشي و منابع
يادگیری و چگونگي استفاده از اينترنت برای باال بردن سطح ياددهي و يادگیری تحت آمروزش
قرار گرفتند.
اين پروژه معلمان کشورهای منطقه ASEANرا هردف قررار داد و در  24مدرسره در
هشت کشور شرکتکننده اجرا شد .در سه مدرسه شرکتکننده از هرکشور ،تمرکز بر سه حوزه
درسي قرار داده شد :انگلیسي ،رياضي و علوم .اين کشورها براساس سطح تلفیق  ICTدر سرال
1

objective
Target
3
- Rablyer 1993
4
Instructional ICT
2
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 2002و داشتن شبكه مدارس به  2گرروه تقسریم شردند .گرروه اول شرامل انردونزی ،مرالزی،
فیلیپین و تايلند بود و گروه دوم شامل کامبوج ،میانمار ،الووس و ويتنام.
فعالیتهای اصلی و نتایج

سررورر
مدارس و وزارتخانههای منتخرب آمروزش و پررورش بره ابرزار ICTکره شرامل ر

) (serverو رايانه بود مجهز شدند.
اين تجهیزات به دريافتکنندگان امكان داد تا به اين فنآوريهای جديد دسترسي داشته باشرند
و قادر باشند که بهطور کامل در پروژه شرکت کنند و در طول اين پروژه مهارتهای استفاده از
رايانه را کسب کنند.

معلمان شاغل برای تلفیق  ICTدر آموزش آموزش ديدند.

معلمان مدارس شرکتکننده در پروژه ،مهارتهايي را در  4حوزه کسب کردند :مهارت اپراتوری
رايانه و اينترنت ،آمادهسازی مواد تدريس با استفاده از  ،ICTروشهای آموزشي مناسب جهت به
کارگیری  ICTدر تدريس و اجرای فعالیتهای همكاری از راه دور.
مواد آموزشي مفید تهیه و توزيع شد.

معلمان و مدارس نسخههايي از CDهای حاوی منابع و برنامرههای آموزشري مفیرد ديجیترالي
دريافت کردند (اين برنامهها و منابع با برنامههای درسي1کشورهای شرکتکننده در پروژه قابرل
اجرا بود).
فعالیتهای همكاری از راه دور سازماندهي و اجرا شد.

به غیر از آموزش در نحوه انجام فعالیتهای همكاری از راه دور ،معلمان و دانشآموزان اين 24
مدرسه تجربه عملي شرکت در فعالیتهای همكاری از راه دور با معلمان و دانشآموزان شربكه
مدارس را کسب کردند.

درسهای آموخته شده تهیه و تدوين و توزيع شد.

فعالیتهای پروژه ،نتايج و بازخوردهرای آن تجزيره و تحلیرل ،خالصره و در مجموعره
درسهای آموخته شده چاپ شد .به عالوه ،راهنمای فني با عنوان"جعبه ابرزار2شربكه مردارس"
تولید شد .اين مجموعه به صورت گستردهای توزيع شد و مدرسرین ،سیاسرتگذاران و محققران
منطقه کشورهای اقیانوس آرام را قادر ساخت تا از دانش و اطالعات به دست آمده از اين پروژه
بهرمند شوند .اطالعات بیشتر درمورد پروژه شبكه مردارس يونسركو در وب سرايت ايرن پرروژه
موجود است.
www.nnescoblkk.org/education/ict/schoolnet
curricula
toolkit
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خالصهای از نتایج پروژه یونسکو
درسهای کلیدی آموخته شده در زير خالصه شدهاند:



آمادهسازی زيرساخت شبكه مدارس؛

تعیین اهداف کلي ،هدفهای جزئي و مقاصد شبكه مدارس جهت هدايت اجرا و تعیرین

معیارها و شاخصها به من ور ارزيابي میزان پیشرفت.

وجود تیم هماهنگي جهت موفقیت تالشهايي که برای راهاندازی يرك شربكه مردارس،

برانگیختن جهت پیشرفت و اصالح يا حفظ و نگهداری شبكه مردارس موجرود ضرروری و الزم
است .هر شبكه مدارس نیازمند گروهي از افرادی است که فعالیتها را مديريت کننرد و شربكه
مدارس را حفظ و گسترش دهند.
تمام تیمهای هماهنگي شبكه مدارس نیازمند فرد يا افرادی هسرتند کره سرپرسرتي و

ن ارت فعالیتها را در سطح مدرسه بعهده گیرند .اگر ايرن شرخص دربرارة نیازهرای مردارس و
معلمان آگاهي داشته باشد ،بهترين بازده بدست ميآيد.

برای شروع توصیه ميشد که کار از يك کانون محلي يا ملي آغاز شود .اين کرار باعرث

ميشود که شبكه مدارس بتواند در مرحله راهاندازی از يرك زيربنرای محكرم برخروردار باشرد؛
اينترنت در فرايند آموزش از جايگاه مناسبي برخوردار شود و زبان مانع شررکت همرة اعضرا در
فعالیتهای شبكه مدارس نشود.

تصمیمگیری در مورد انتخاب مدارس هنگام راهاندازی يا تقويت شبكه مدارس مسلتزم

شناسايي معلماني است که مشتاق استفاده از  ICTجهت ارتقاء ياددهي و يادگیری ميباشند و
همچنین آنهايي که از طرف مديران و مجريان مدارس حمايت ميشوند .اين حمايت بسیار مهم
است.
از آنجاکه خارج نكردن مدارس روستايي از شبكه مدارس اهمیرت دارد ،تیمهمراهنگي

بايد با همكاران خود درصدد يافتن راههايي باشند تا اطمینان يابند کره مردارس مرورد ن رر از
تجهیزات مورد نیاز برای مشارکت برخوردار هستند.
برای موفقیت و تداوم شبكه مدارس ،مشارکت و ن رارت وزارت آمروزش و پررورش در

روند تأسیس و تقويت شبكه مدارس از اهمیت بااليي برخوردار است .همچنین ايجراد محیطري
تشويقي و ارائه حمايتهای آتي از طرف اين وزارتخانه حائز اهمیت است.
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جلب مشارکت

مشارکتها سهم بسیار مهمي در موفقیت شبكه مدارس دارند .با توجه به لزوم کنتررل

و اداره عوامل متعدد در تأسیس و تقويت شبكه مدارس ،تیمهای هماهنگي الزم است به دنبال
مشارکتکنندگاني باشند که بتوانند در تأمین منابع و متخصصان مورد نیاز ،آنها را ياری کنند.
مشارکتها بايد با سازمانهای محلي يا ملي شكل گیرد تا تضمیني باشد برای مشارکت

و ن ارت آنها و برای هماهنگي فعالیتهای شبكه مدارس با فعالیتهای آموزشي متعدد ديگر.
الزم است بین پروژه ملي شبكه مدارس و نهادهای غیردولتي و خصوصي مشرارکتهايي

صورت گیرد تا از منابع و متخصصان آنها استفاده شود.

برای برخورداری از متخصصان در امر ارتقاء حرفهای معلمان و بهرهگیرری از مدرسران

آنها ،بايد مشارکتهايي با دانشگاهها ،مخصوصاً مراکز و مؤسسات تربیت معلم صورت گیرد.
به من ور ترويج به اشتراكگذاری تجارب ،بهتررين فعالیتهرا ،و منرابع تردريس ،بايرد

همكاری بین معلمان و مدارس مورد تشويق قرار گیرد.

کسب بودجه ،ابزار  ،ICTمنابع دیجیتالی و پشتیبانی فنی

تیم هماهنگي شبكه مدارس بايد سازوکاری را ايجراد کنرد ترا نسربت بره برخرورداری

مدارس از بودجه کافي و ديگر تجهیزات و منابع اطمینان حاصل کند.

تیم هماهنگي بايد هنگام تجهیز مدارس با ابرزار  ،ICTبايرد رويكردهرای جرايگزين و

خالقانه را بررسي کنند .به عنوان مثال ،يكري از راههرای ترأمین رايانرههای جديرد ،خريرداری
رايانههای بازسازی شده است و يك راه خريداری نرمافزارهای مناسب بدستآوردن نرمافزارهای
( open sourceکد باز) ميباشد.
تجهیزات ICTو نرم افزارهای کراربردی بره انردازه کرافي وجرود ندارنرد .مردارس بره

پشتیباني فني و نرمافزار کاربردی مناسب و نرم افزار آموزشي نیز نیاز دارند.
پشتیباني در راهاندازی ،اداره ،حفظ و نگهداری و تعمیرات ابزار ICTجهت اجرای روان

هر شبكه مدارس ضروری و مهم است .بدون آن ،معلمان و دانشآموزان قادر نیستند ترا برهطور
مؤثر در فعالیتهای شبكه مدارس شرکت کنند.

جهت اطمینان از پشتیباني فني معتبر برای مردارس ،بره تیمهرای همراهنگي توصریه

ميشود که ارائهدهندگان پشتیباني فني را از بین کساني استخدام کننرد کره مناسرب منراطق
روستايي باشند و بتوانند اين پشتیباني را از طريق تلفن نیز ارائه دهند.
بايد مواد آموزشي ديجیتالي مفید و مناسب تهیه شود و برای استفاده معلمان از طريق

لوح فشرده و اينترنت در دسترس آنها قرار گیرد.
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با وجود اينكه منابع موجود ديجیتالي بايد برای معلمان قابل دسترس باشد اما ممكرن

است همیشه مناسب فرهنگ ،زبان يا برنامه درسي نباشد؛ از ايرن رو معلمران بايرد بره سراخت
منابع ديجیتالي مناسب با محیط بومي و محلي تشويق شوند .تیمهای هماهنگي شبكه مدارس
بايد با مؤسسات و مراکز تربیت معلم و ديگر مشرارکتکنندگان نیرز همكراری کننرد ترا منرابع
مناسب با محیط1را تولید کنند.
تقویت توان و ظرفیت معلمان

معلمان بايد در استفاده از اينترنت و ابزار مرتبط  ICTمهارت يابند تا بتواننرد از آنهرا

بهطور مؤثر در کالس درس استفاده کنند و فعالیتهای يادگیری شربكه مردارس را بره شركل
موفقیتآمیزی اجرا کنند .از ايرنرو تیمهرای همراهنگي شربكه مردارس الزم اسرت از آمروزش
شايسته معلمان و سازماندهي يا تسهیل آموزش در صورت ضرورت اطمینان حاصل کنند.
از آنجاکه بسیاری از معلمان از انواع منابع ديجیتالي که به صورت بررخط موجرود

ميباشند آگاه نیستند و از فوايد آنها مطلع نیستند ،الزم است کره قبرل از اسرتفاده از آنهرا در
کالس ،اين منابع به آنها نشان داده شود و استفاده از آنها نیز به نمايش گذاشته شود.

برای معلماني که قادر بره شررکت در کارگاههرای آموزشري نبودهانرد بهترر اسرت

دفترچه يا راهنمای مشخصي از نحوه يافتن يا ساخت منابع آموزشي که مناسب آموزش تلفیقي
 ICTميباشد را در اختیار آنها قرار داد.
طراحي و اجرای فعالیتهای همكاری از راه دور ،حتي برای تواناترين معلمران نیرز

کاری سخت است .از اينرو آموزش نحوه سازماندهي و اجرای فعالیتهرای همكراری از راه دور
بسیار مهم است.
الزم است مدرسین دارای مهارتهايي در زمینة تدريس مناسب به خصو

آموزش فراگیر -محور باشند تا بتوانند از اينترنت بهطور مؤثر در تدريس استفاده کنند.

شریوه

شروع همکاریهای از راه دور و دیگر فعالیتهای یادگیری برخط
هنگام طراحي فعالیتهای همكاری از راه دور اين امر که معلمان در رابطه با يادگیری در ذهرن
خود اهداف روشني داشته باشند و اين فعالیتها را در راستای برنامه درسي مدرسه انجام دهند
بسیار مهم است .همچنین برای اينكه دانشآموزان در اين فعالیتها درگیر شروند و از آن لرذت
ببرند معلمان بايد اين فعالیتها را به شكل ساده ارائه کرده و از اينكه بیش از اندازه وقرتگیر و
يا از لحاظ فني مشكل باشند پرهیز کنند.
locally – relevant
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بررا وجررود اينكرره فعالیررت همكرراری از راه دور نیازمنررد برره رايانرره ،اتصررال اينترنررت و

مهارتهای اولیه  ICTميباشد ،اما لزومي ندارد که کالس درس به آزمايشرگاه کامرل رايانره و
جديدترين تجهیزات دسترسي داشته باشد.
در محیطهايي که تفاوت زبانهرا و در نتیجره مشركالت ارتبراطي وجرود دارد ،بررای

معلمان و دانشآموزان سادهتر است اگر فعالیتهای همكاری از راه دور به سرطح ملري محردود
شود نه سطح بینالمللي تا شرکتکنندگان به اين فنآوری اطمینان کرده و به آن دلگرم شوند.
اگر معلمان از پشتیباني کافي مديران مدارس و مديران شبكه مدارس برخوردار باشند،

قادر خواهند بود بر بعضي از موانرع همكراری از راه دور (از قبیرل اتصرال نرامطمئن اينترنرت و
محدوديتهای زماني) غلبه کنند.
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