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 مقدمه

(عامل مؤثر و کلیدی تغییررات در  ICTآوری ارتباطات و اطالعات)امروزه تغییرات سريع در فن

د زنردگي انسران از جملره نحروه ايجراای تمام ابعاد طور فزايندهباشد. اين تغییرات بهجوامع مي

ي از قبیرل يهراآوریخرا  فن طوربهدهد. های ما را تحت تأثیر قرار ميارتباط، کار و معاشرت

افزارهای مرتبط کره ارتباطرات سرريع و مرؤثر را فرراهم های همراه، رايانه، تلويزيون و نرمتلفن

 آورند.به وجود ميهای مختلف زندگي اجتماعي در جنبهکنند تغییرات اساسي را مي

 بي بره مقراديرويژه اينترنت تحولي بنیاديني را ايجاد کرده است. اينترنت دستیا طوربه

ای تعاملي تبادل پذير کرده و به عنوان وسیلهوسیع اطالعات جديد را همه جا و هر زمان امكان

آوری اينترنرت بره خراطر سررعت و کند. فنهیل ميگسترده تس طوربهها و دانش را سريع ايده

گي کردن افرراد بررای بهبرود زنردوسعت ارائه اطالعات، دارای پتانسیل بسیار بااليي در توانمند

دهد که بتوانند دانش مورد نیاز خرود بررای باشد. اينترنت به گروه محروم اجتماع امكان ميمي

وههرايي دند. اينترنت همچنین بره چنرین گرورشرکت در يك رقابت برابر در جامعه را بدست آ

 فنون خود را در اختیار ديگران قرار دهند. دهد که دانش وامكان مي

 واينترنت همچنین از يك پتانسیل استثنايي جهت ايجاد تحول در آموزش رسمي 

قل نتها را مدهد. آموزش ضرورتاً اطالعات، دانش و مهارتغیررسمي را در اختیار جامعه قرار مي

، هر مكان کند. اينترنت با ايجاد دسترسي به اطالعات و مواد و ابزار آموزش در هر زمان ومي

یری با آورد که دسترسي به آموزش درخارج از مدرسه و مراکز يادگاين امكان را به وجود مي

به  "عمرام اليادگیری ماد "شود ايدهانعطاف بیشتری انجام شود. عالوه بر اين، اينترنت باعث مي

  واقعیت تبديل شود.

پرورش  زش واما همیشه بهترين راه مهار کردن نیروی بالقوه اينترنت برای هدفهای آمو

 واری روشن نیست. فرايند تلفیق اينترنت با آموزش پیچیده است و تنها مستلزم برخورد

 وسب ااستفاده از تجهیزات نیست، بلكه نیازمند فنون تربیتي مناسب، مواد يادگیری من

  پشتیباني مداوم است.

فرايند در راه چالش مهم  ،اقیانوسیه-در چندين کشور حوزه آسیاييبه گزارش يونسكو 

به فقدان زيرساختهای الزم در بسیاری از مدارس و کمبود معلمان  ،تلفیق اينترنت با آموزش

در حال حاضر  در کالس درس است. ICTگیری از اينترنت و ديگر شكلهای باتجربه در بهره

اينترنت در دسترس همگان نیست. باوجود رشد سريع اينترنت، هنوز سهم کوچكي از جمعیت 

. برخالف رشد سريع 1به اينترنت دسترسي دارند -درصد 16يعني تنها حدود -به ويژه در آسیا 

در آسیا شكاف ديجیتالي بزرگي وجود دارد. همانطور که در  در سراسر دنیا، کاربری اينترنت

                                                 
1 Internet World Stats, May 2007, www.internetworldstats.com 
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کنند اما درصد جمعیت جهان در آسیا زندگي مي %5/56جدول زير مشخص شده است، اگرچه 

کاربران اينترنت جهان در آن قرار دارند. باتوجه به جدول زير اين اختالف در کشورهای  8/35%

از جمعیت به اينترنت  %8/7ی که در اين کشورها طوربهجزاير اقیانوسیه شديدتر است، 

  % از جمعیت استرالیا و نیوزيلند از اين دسترسي برخودارند. 9/70رحالي که دسترسي دارند، د

 : مقايسه کاربران اينترنت، در منطقه1جدول شماره 

 منطقه
 جمعیت

(2007) 

درصد 

جمعیت 

 دنیا

 1کاربران اينترنت

درصد 

کاربران 

اينترنت 

براساس 

 جمعیت

درصد 

کاربران 

جهاني 

 اينترنت

رشد 

استفاده 

از 

 اينترنت

(2007-

2000) 

 8/248% 8/35% 7/10% 065/709/398 5/56% 624/527/712/3 2آسیا

 1/190% 2/64% 25% 361/565/715 5/43% 793/138/862/2 دیگرمناطق

 7/208% 100% 9/16% 426/274/114/1 100% 417/666/574/6 کل جهان

جزایر 

اقیانوس 

 3آرام

260/209/9 %1/0 350/510 %8/7 %05/0 --- 

استرالیا و 

 4نیوزیلند
183/259/25 %4 191/929/17 %9/70 %65/1 --- 

 1/210% 3/98% 8/16% 885/834/095/1 995% 974/197/540/6 دیگرمناطق

 7/208% 100% 169% 426/274/114/1 100% 417/666/547/6 کل جهان

 ,”Internet World Stats, May 2007, “Internet Usage in Asia” and “Internet Usage in Oceaniaمنبع:

www.internetworldstats.com/stats3.htm and www.internetworldstats.com/stats6.htm  

                                                 
تا شخصي به عنوان  ويژگي وجود دارد 2ينترنت را دارا است، در اينجا اينترنت كسي است كه توانايي استفاده از ابراساس آمار جهاني -1

 كار بر اينترنت محسوب شود:

 بايد به اينترنت دسترسي داشته باشد. -

 آوري و ب را داشته باشد.اي استفاده از فنبايد دانش اوليه مورد لزوم بر -

بندي يونسكو به عنوان منطقه آسيايي كشور عضو كه براساس طبقه 33 به عالوهيايي، كشورهاي آسيايي ميانه درمورد كشورهاي آس-2

-ttp://portal. Unesco. Org/ gcography/en/er.phpشوند.محسوب مي

url_llo=2315&4RL_Do=oo_Toplc&url_Section=201.htmi 
 هاي آنانكشور اقيانوس آرام و قلمرو 12 به همراهع در اقيانوس آرام، كشور عضو يونسكو واق 12ر اقيانوس آرام شامل جزاي-3

داري از ديگر كشورهاي شوند زيرا ميزان جمعيت آنان وآمار كاربران اينترنت به طور معنابندي مييوزيلند به طور مجزا طبقهاستراليا و ن-4

 اقيانوسيه متفاوت هستند.
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آوری اطالعات تناقض و تفاوت بسیار زيادی وجود دارد و... اين .... در دستیابي و استفاده از فن"

اقدامات هماهنگ و مشترکي در سطح تفاوتها در آينده نزديك برطرف نخواهد شد مگر اينكه 

 ، گزارش دولت الكترونیك جهاني(.2005المللي انجام شود)سازمان ملل، کشورها، منطقه و بین

 هایدر جدول المللي صورت گرفته است.ای و بیندر اين راستا تالشهای زيادی در سطح منطقه

، 2004، 2)يونسكو المللي آورده شده استای و بینهای منطقهآدرس برخي شبكه 3و  2شماره 

های مختلفي در سطح کشورهای اروپايي، آفريقايي و آسیايي به انجام رسیده است پروژه .(27

ها که توسط يونسكو در آسیا صورت گرفته است که در اين نوشتار از نتايج يكي از اين پروژه

روی کشورها بويژه پیشهای يونسكو با شناخت چنین چالشده است. استفاده فراواني ش

با هدف کمك به  "پروژه شبكه مدارس"ای را تحت عنوان کشورهای در حال توسعه، پروژه

اندازی وری از پتانسیل اينترنت جهت تقويت آموزش راهکشورهای منطقه اقیانوس آرام در بهره

آن در آموزش، با کمك در تهیه مواد  تلفیقاينترنت و  کرد. با آموزش معلمان در استفاده از

اندازی و تقويت شبكه مدارس در سطح کشور، پروژه شبكه مدارس مناسب و با راه 1يادگیری

آموزان يونسكو دسترسي به اينترنت را تسهیل کرد و مكانیزم استفاده از اينترنت توسط دانش

را رواج  21ی حضور در جوامع علمي قرن های الزم براجهت تقويت يادگیری و کسب مهارت

 داد.

 های مدارس در آسیاشبكه 2جدول
 کشور نام شبکه مدارس سایتنشانی وب

www.wankota.org 

www.e-bukasi.net 
WAN Kota 

e-dukasi 
 اندونزی

www.keris.or.kr/english/index.jsp 

www.edunet4u.net 

www.schoolnet.or.kr 

KERIS 

EDUNET 

Schoolnet 

Conference 

 کره

www.moe.edu.my 

myschoolnet.ppk.kpm.my 
BESTARINet 

myschoolnet 
 مالزی

www.pilipinasschoolnet.org 

www.fit-ed.org 
Philipinas Schoolnet 

at FIT-ED 
 فیلیپین

www.moe.gov.sg/edumall/ edu.MALLI سنگاپور 

www.school.net.th SchoolNet@1509 تايلند 
www.roshd.ir Roshd ايران 

 

                                                 
1 Learning Material 

http://www.e-bukasi.net/
http://www.schoolnet.or.kr/
http://www.fit-ed.org/
http://www.school.net.th/
http://www.roshd.ir/
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 ای مدارسهای منطقهشبكه 3جدول
 شبکه مدارس سایتنشانی وب

www.enu.org Schoolnet Europe 

www.schoolnetafrica.net SchoolNet Africa 

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

 

 ؟چیست 1شبکة مدارس

 Educationباشد. کلمه مي Educational Networkشبكه آموزشي در وهله اول معادل 

بسیاری از موارد معنايي فراتر از کلمه آموزش صرف دارد. در بسیاری از ای است که در کلمه

کار بردن هشود؛ از اينرو بمتون اين کلمه به تعلیم و تربیت و يا آموزش و پرورش ترجمه مي

ممكن است در برخي موارد به اندازه کافي وافي به مقصود نباشد. از  ENشبكه آموزشي برای 

مربوط باشد  -حتي غیررسمي–سايتي که به امر تعلیم و تربیت وباينرو به هرگونه شبكه و 

مرکز اطالعات منابع -2ERICهای اريكتوان شبكه آموزشي گفت. برای نمونه پايگاه دادهمي

که يك پايگاه پژوهشي بوده و مخاطبان آن بیشتر پژوهشگران آموزشي و را  -آموزشي

(. از Zibert,2005يك شبكه آموزشي نامید) توانمندان به مسائل تربیتي است نیز ميعالقه

شوند. در ها را شامل ميها و پورتالسايتها و شبكههای آموزشي طیف وسیعي از وباينرو شبكه

های مدرسه نیز جزئي از های آموزشي از جنس پورتال است. شبكهاين نگاه اريك جزء شبكه

های مدرسه ملي، جمله شبكه روند که طیف وسیعي را ازهای آموزشي به شمار ميشبكه

مدارس  شبكه شوند.المللي را شامل ميای و بینمنطقه

(، يك شبكه ملي و شبكه مدرسه آفريقا http://www.schoolnet.ca/کانادا)

(/ica.nethttp://www.schoolnetafrيك شبكه منطقه )المللي به شمار ای يا بین

 شتر توضیح داده شده است.بی 5 مفهوم شبكه آموزشي در فصل (.2رود)همان  .مي

رواج يافتره اسرت يعنري همران زمراني کره 1990مفهوم شبكه مدارس از اواسط دهة 

های شبكه تری در آموزش مورد استفاده قرار گرفت. تعاريف و فعالیتاينترنت به صورت گسترده

ای توصیف کرد توان شبكه مدارس را به عنوان شبكهطور کلي ميمدارس متفاوت هستند اما به

و  ، بره ويرژه اينترنرت در جهرت ارتقراء آمروزشICTز اسرتفاده مرؤثر که هدف آن پشتیباني ا

( مدارس networksهای)كهتر در بین شبهمچنین تشويق ارتباط و همكاری بیشتر و گسترده

 باشد.مي

                                                 
 بکه مدرسه و شبکه مدارس به یک معنا بکار رفته است.در این نوشتار ش 1

2 Educational Resource Information Center 

http://www.enu.org/
http://www.schoolnetafrica.net/
http://www.unescobkk.org/education/ict/v2/info.asp?id=10966
http://www.schoolnet.ca/
http://www.schoolnetafrica.net/
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، دولترري و 1توانررد خصوصرري، غیررر انتفرراعيشرربكه مرردارس مي از ديرردگاه سررازماني،

دادهای آنهرا اندازی شبكه مدارس، درونبه نوع راه باشد. با اين وجود، بدون توجه 2سازمانيدورن

 با وزارت آموزش و پرورش سروکار خواهد داشت.

مبتنري برر  4معمروالً برا برخرورداری از ديردگاهي چنرد من روره 3«مدارس هایشبكه»

فناوری )اتصال و زيرساخت(، به صورت عملي به دنبال فرايندهای تلفیق برنامه درسي، ارزيرابي 

 7افزارهای مناسب و ايجاد اجتماعرات بررخط، توسعه محتواها و نرم6ای معلمتربیت حرفه، 5تربیتي

های مدارس ممكرن اسرت برا با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. همچنین شبكه

های آموزشرري برخرروردار از توانررايي الزم جهررت تغییررر سیاسررت 8تكیرره بررر پررژوهش و نرروآوری

 (.56، 2004باشند)يوريپیدس، 

آمروزان، مدارس با اتصال مردارس بره اينترنرت، ايجراد ارتبراط میران دانش هایشبكه

 در محیط معلمان و مدارس، اشتراك اطالعات و منابع، و پشتیباني از آموزش الكترونیكي برخط

، نقطره هاآورند. اين شربكهای را جهت توسعه جوامع مبتني بر دانش فراهم ميای، زمینهشبكه

، 2004، 2های اطالعرات و ارتباطرات و آمروزش هستند)يونسركوجهت رويارويي فناوریآغازی 

16.) 

 هايي کره دولرت تعیرینمدارس بسته به امكانات و تجهیزات، و خرط مشري یهاشبكه

کننرد. مرثالً شربكه مردارس تايلنرد هدفهای کلي و جزئي اهداف متفاوتي را دنبرال مي کندمي

ا برالزی که نتي در مدارس تمرکز داشته، درحالیكه شبكه مدارس متاکنون بر ايجاد ارتباط اينتر

 مشي متفاوتي مواجه است و مشكالت کمتری در رابطه با ارتباط و اتصال به اينترنرت دارد،خط

 است. بر تأمین و ارائه مواد آموزشي به زبان ملي برای معلمان خود تمرکز داشته

ای( باشند. يكري از اولرین المللي )منطقهینتوانند بومي، ملي يا بهای مدارس ميشبكه

برود کره در اوايرل دهره  9المللي )درسطح منطقه( شبكه مدارس نورديكهای مدارس بینشبكه

توسط شورای مديران نورديك تأمین شد. تقريباً در همان زمران، در جاهرای ديگرر نیرز  1990

                                                 
1 non- prof:t 
2 intergovernmental 
3 . schoolnets 

4 . multifunctional 

5 . pedagogical assessment 

6 . professional teacher training 

7 . online community 

8 . innovation 

تر طالعات بيشاشد براي ابشامل كشورهايي دانمارك، فالند، جزاير فارو، گرين لند، ايسلند و نروژ، سوئد و آكند مي)Nordic(نورديك  7

 www.nordskol.orgوب سايت شبكه مدارس نورديك به سايت زير مراجعه كنيد. در مورد 
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يرا شربكه  4919درسرال  1هرايواندازی شد، مثالً شبكه مردارس اوشبكه مدارس بومي و ملي راه

 تأسیس شدند. 1990مدارس اروپا و شبكه مدارس کانادا که هر دوی آنها در اواسط دهه 

های مدارس مشابه برا و پروژه مدارس اروپا، شبكه 2IEARNسازمانهای ديگر از جمله  

نكردنرد اسرتفاده  "شبكه مردارس"کردند، اما از واژة اندازی ميرا راه 1990شبكه مدارس دهه 

کردند و برا سیاسرتگذاران نیرز ترا حردی سرروکار بلكه بیشتر با معلمان در سطح عملي کار مي

 داشتند.

افرزوده  هراوز بره روز برر اهمیرت آنهايي هستند کره رها، پديدهدر عصر حاضر شبكه

ه ها در هماند. شبكهبردههای کنوني به اهمیت آن در نوآوری و تبادل دانش پيشود. سازمانمي

روست که امروزه در بخش آموزش باور اند؛ از اينهای سازماني اساسي بدل شدهها به اصلبخش

 عمومي اين است که انزوای سازماني مانع يادگیری است.

شران نیازمنرد پشرتیباني فنري و دگي و پیچیدگيها بدون توجه به میزان سااين شبكه

سازی دسترسري بره عبارتست از بیشینهمديريت به مقادير مناسب هستند. مديريت يك شبكه 

کند سازی مناسب. مديريت موفق يك شبكه تضمین ميخدمات از ديدگاهي فني و ترويج شبكه

کنند بلكه ای ايجاد نميهای تدريس و يادگیری مداخلهنه تنها در فرصت ICTهای که سیستم

 رسانند. به آن ياری مي

مكراری برا وجرود دارنرد کره از مزايرای هالمللري امروزه مدارس بسیاری در سطح بین

ی ي يرك شربكه( چهرار ويژگر2004) DFESبرند. بنرابر يكديگر در قالب يك شبكه سود مي

 مند عبارتند از:مدرسه محور سود

 شود؛راحي ميی کلي با هدف خا  طدر حول محور يك برنامه وش

 بیشتر بر يادگیری شاگردان متمرکز است؛ (2

 آورد؛د ميهای يادگیری جديد بوجوفرصت (3

 روز آمد است و از رهبری و مديريت متعهد برخوردار است. (4

باشد که در يك زمان نه تنها برا ی شبكه شده متصل به اينترنت ميرايانه قلب فني يك شبكه،

کند بلكه امكان ارتباط برا ديگرران را در سرتاسرر دنیرا بوجرود ها تبادل اطالعات ميديگر رايانه

هرای يرادگیری، مرديريت و اسرتقرار ای از کاربردهرا را در حوزهور گسترهی مذکآورد. پديدهمي

 کند: منابع از طرق ذيل ارائه مي

ارتبرراط دادن افررراد برره شرركل همزمرران و يررا غیرهمزمرران از مجراهررايي ماننررد پسررت  -

 الكترونیكي، گردهمايي، گپ اينترنتي و همايش.

                                                 
1 Ohio 
2 IEARN website, www.iearn.org 
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 ی جهانيفراهم نمودن دسترسي به منابع و شبكه -

 به ترکیب کارکردهای ن ارتي و آموزشي در بین مدارسکمك  -

 افزارهای کاربردیها و نرمبه مشارکت گذاشتن داده -

عمروالً کاستن پیچیدگي در مديريت با استفاده از پشتیباني مرکرزی و از راه دور کره م -

 گیرد.يك شرکت خدماتي اجرايش را به عهده مي

ی مدارس در سراسر دنیا ذکرر شبكه های مختلفدر اينجا مطلوب است برخي از جنبه

( يك www.Schoolnet.ca/home/e/whatis.aspی مدارس در کانادا )شود. طرح شبكه

آوری اطالعرات و ی آموزشي و بخش خصوصي که کاربرد موثر فنشرکت دولتي است با جامعه

 دهد. ا در يادگیری ترويج مي( رICTارتباطات )

ی ع یم منابع آموزشي بره ( مجموعهwww.schoolnet.ca) ی مدارس کاناداشبكه

بوجود آمد. اين شربكه بره  تآوری و اينترنها برای استفاده از فوايد فنمن ور کمك به کانادايي

های کاربری اصلي اين شربكه عبارتنرد از استفاده است. گروهدو زبان انگلیسي و فرانسوی قابل 

سرال مخاطبران  16يادگیرندگان، اولیا، پرستاران کودك، معلمان و اساتید دانشگاه. افراد باالی 

شند که در آن مواد آموزشي، اطالعات و خدمات آموزشري عرضره اصلي اين شبكه محسوب مي

 .شود. استفاده از اين شبكه رايگان استمي

آموزان کمك کند تا بره نترايج شرکت نامبرده به دنبال اين است که به ناظران، مربیان و دانش 

( نشرانگر agrica.netwww.Schoolnetی مدارس آفريقا )دست يابند. شبكه ایالعادهخارق

باشرد. بنرابراين هرر کرودك العمر ميبرای آموزش و يرادگیری مرادام ی جوانان آفريقاحق همه

در مردارس  ICTآفريقايي حق دارد با فراهم شدن امكان دسترسي همیشگي و پیوسرته او بره 

ی مطالرب افريقا، به اطالعات دسترسي داشته باشد. از آن گذشته شبكه مدارس آفريقا با توسعه

 دهد. ميهای محلي، اطالعاتي در باب تحصیل در آفريقا ارائه برخط به زبان

های آمروزش و پررورش خانهی مدارس در اروپا چارچوبي است برای همكاری بین وزارتشبكه 

ای آوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش و همچنرین شربكهکل اروپا در مورد بكارگیری فرن

ای و محلرري کشررورهای اروپررايي را در های ملرري، منطقررهسرتاسررری اسررت کرره شرربكه

(. در نتیجرره ايررن eschoolnet-enu/en/about/2www.enu.org/enu.orgگیرررد)برمي

ی آموزش و پرورش توسعه يافت که آموزش را وزارتخانه 26المللي بیش از طرح با مشارکت بین

رد تا بتواند کاربردهرای آموزشري کبرای مدارس، معلمان و شاگردان در سرتاسر اروپا فراهم مي

ICT ن ران آموزش در اروپا روشن کند. گذاران و صاحبرا برای سیاست 

شرود. برا ی مدارس با اهداف متفاوت و در شرايط متفراوت بره کرار گرفتره ميدر نتیجه شبكه 

های مدارس وجرود دارد و آن اينكره همره آنهرا همه يك اصل اساسي در شكل يافتن شبكهاين

http://www.schoolnet.ca/home/e/whatis.asp
http://www.schoolnet.ca/
http://www.schoolnet/
http://www.enu.org/enu.org2/enu/en/about-eschoolnet
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ها را در آموزان، کارشناسان آموزشي و..( و رابانهصدد هستند که افراد)از جمله معلمان، دانشدر

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. 

 

 شوند؟مدارس تأسیس می هایچرا شبکه

ها به درصد پاسخ 50د؟ در پاسخ به اين سؤال، بیش از نچرا شبكه مدارس بايد وجود داشته باش

های مدرسه بايرد وجرود داشرته باشرند ترا در رشرد و کنند که شبكهصورت مشابهي اظهار مي

 1ی محیطري کاربرپسرندآورها از طريرق فرراهمتوسعه همه جانبه آموزش سهیم باشرند. شربكه

گیرندگان آمروزان و تصرمیمزمینه همكاری، و تبادل اطالعرات و تجرارب میران معلمران، دانش

 کنند.آموزشي را ايجاد مي

توانند ابزار بسیار مفیدی بررای يراددهي و های مدارس ميدر کنار اين بايد به اين امر که شبكه

سرازی دار ايجراد و بهینههای مدارس عهردهباشند توجه داشت. در برخي موارد شبكه 2يادگیری

زيرساخت فني برای مدارس هستند که در جای خود برای مدارس بسیار حرائز اهمیرت اسرت. 

های های اشتراکي و ايجاد اتصال میان آنها نیز از ديگر داليرل اهمیرت شربكهسازماندهي پروژه

، همگرام 3اء سیستم آموزشيمدارس است. يك دلیل اساسي ديگر برای ايجاد شبكه مدارس ارتق

در قرن بیسرت و يكرم اسرت)يوريپیدس،  4های جديد در جامعة مبتني بر دانشبا توسعة مهارت

2004 ،56.) 

تي، چنرین مروقعی شرود. درموجب تغییررات مهرم اجتمراعي و اقتصرادی مي ICTرشد سريع 

آمروزان را برا دانشمدارس نیز به دنبال اين تغییرات بايد بره دنبرال تحرول و تكامرل باشرند و 

آموزان را نه تنها بايد با ظهور هايي که در اين زمینه نیاز دارند آشنا کنند. مدارس، دانشمهارت

ت مديريت آشنا کنند بلكه بايد اين فرصت را برای آنان ايجاد کنند تا مهار ICTشكلهای جديد

 کسب کنند.مورد نیاز جهت حضور مؤثر در جوامع هوشمند را  ICTاطالعات و سواد 

تواند در موارد زيرر سرودمند ، ايجاد شبكه مدارس ميICTدر ارتباط با استفاده مؤثر از مزايای 

 باشد.

دهرد. ئره ميدر آمروزش ارا ICTگیرری از بهره بره شبكه مدرسه ديدگاه مشرترکي نسربت -1

توانرد توانرد در مقیراس برزرب، بهترر از هرر بخرش دولتري ميهمچنین يك شبكه مدرسه مي

 ییرات وسیع سیستمي را تسهیل کند.تغ

                                                 
1 . user-friendly 

2 . teaching and learning 

3 . education system 

4 . knowledge based 
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آوريهای جديد توسرط مردارس را تسرهیل تواند جذب و بكارگیری فنيك شبكه مدرسه مي -2

ها آوری اطالعرات و ارتباطرات از راه دور هزينرهآوری بخشرهای فرنکند، بدين شكل که با گرد

گیرد. چنرین صورت مي کاهش يافته و ارتباط اينترنتي برای مدارس بدون هزينه و يا با تخفیف

 لي را نیز مد ن ر داشته باشد.تواند شكاف ديجیتاابتكاراتي مي

ای برای همكاری بین مربیان آموزشي اسرت و يك شبكه مدرسه کانون توجه ملي و منطقه -3

ای با آن مواجه است، از جملره تواند وسیله غلبه بر موانعي باشد که هر مدرسهاين همكاری مي

االی اتصال به اينترنت. همچنین يرك شربكه مدرسره مشرارکت برین معلمران، مشكل هزينه ب

هايي که تحت هیچ شرايط ديگری ابزار، زمان يرا بودجره بررای همكراری آموزان و انجمندانش

 کند.ندارند را تسهیل مي

هترين تجارب و منابع تدريس را گذاری اطالعات، بتواند فرصت به اشتراكشبكه مدرسه مي -4

ولیرد آن در بین معلمان فراهم کند. عالوه بر آن تأسیس شبكه مدرسه راهي است برای ترويج ت

 دسته از منابع آموزشي که با شرايط محلي مناسبت بیشتری دارند. 

بتي حمايرت هرای رقرایریهای برخط و يادگبكه مدرسه از آموزش الكترونیكي در محیطش -5

امرع علمري وهای مورد نیراز جها و تواناييکند و به آماده کردن فراگیران برای کسب مهارتمي

 کند.کمك مي

 1شرامل يرادگیری ترکیبري گیری و تررويج روشرهای آموزشري نروهای مدارس به بهرهشبكه -6

اگیرر محرور های کالسي مرسوم به همراه آموزش الكترونیكي( و روشهای فر)ترکیبي از فعالیت

 تمايل دارند.

 د؟های مدارس مشتمل بر چه چیزهایی هستنشبکه

ز ا( اينترنت برای مدارس سه کاربرد عمده دارد که عبارتند 1999ی توماس و ويلیامز)به عقیده

 تبادل اطالعات، کسب و به اشتراك گذاشتن منابع و انتشار مطالب آموزشي. 

اخیر بدست آمده از  ( با توجه به تجاربDFES,2004های انگلستان )آموزش و مهارت وزارت

کنند، به اند که مدارسي که با يادگیر همكاری ميهای آموزشي، عنوان کردهمدارس عضو شبكه

برند تا در گیری باال ميای آموزگار و يادگیری کودکان را تا مقادير چشمروشني، پیشرفت حرفه

 ی آن استانداردها را باال ببرند. نتیجه

 دانند:های زير ميها را دارای ويژگيمدارس عضو، شبكه

 بخشد.های يادگیری موجود را برای شاگردان توسعه ميتبحر معلمان و فرصت -

 کند. راهبردی مستقیم برای به اشتراك گذاشتن عملكرد معلمان خبره فراهم مي -

                                                 
1 blended learning  
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ای به تنهرايي سهکند که هیچ مدرها ارائه ميای از فرصتپذيری و گسترهتنوع، انعطاف -

 ی آن نیست. قادر به ارائه

 دهد.تدريس پرورش مي وبهبود يادگیری  پذيری نوآوری را برایخالقیت، مخاطره -

 بخشد.دستاوردهای شاگردان را بهبود مي -

 شود.به تدريس پیشرفته منجر مي -

وا از: محت برخي از اجزايي که معموالً در يك شبكه پیشرفته به شكل برخط وجود دارند عبارتند

ی جهراني، پست الكترونیكي و گردهمرايي، دسترسري بره منرابع شربكه و عناوين مواد درسي،

هرای هرای تخصصري، فعالیتموزشآهای اينترنتي، آموزی، بالبهای دانشسمینارها، کنفرانس

-مدرسره ایهای شبكهآموزی و مطالب برخط. تحقیقات به عمل آمده در رابطه با فعالیتدانش

ی مدارس اروپرا نشران داده اسرت کره در برین ايرن ابزارهرا، ارتبراط و مرذاکره در شبكه محور

%(، 66(، پسررت الكترونیكرري)%67(، فعالیتهررای غیرهمزمرران از راه تررابلوی اعالنررات)%70اسررت)

نار ايرن ک( دارای بیشترين کاربرد هستند. در %45(، و گپ اينترنتي)%64انجمنهای تبادل ن ر)

( و %62(، به اشتراك گذاشتن اطالعرات)%66ن ارسال اطالعات به اينترنت)ابزارهای ديگری چو

( نیز پرکاربرد هستند. بسیاری از افررادی کره جرزء ايرن برنامره هسرتند %61ها )فهرست پیوند

انررد در صررورتي کرره زمرران بیشررتری در اختیررار داشررتند مايررل بودنررد کرره نتررايج عنرروان کرده

 نند.های مشارکتي کلیتن بیشتری صرف فعاهايشان را منتشر کنند و زمافعالیت

ی مدارس جهراني های آموزشي برخط شبكهکشور در طرح 34بیش از نیم میلیون کودك در  

ی منحصر ی شبكهصفحه 5500اند مشتمل براند. اين شاگردان منبعي ايجاد کردهشرکت کرده

رك ديرده شرده عبارتنرد از به فرد از زندگي، خانواده، جامعه و محیط اطرافشان. تسهیالت تردا

ی درسري، طررح درس و صرفحاتي حمايت از معلمان شامل راهنمای پرروژه، راهنمرای برنامره

شرود کره هرا دسرت بكرار شروند. بره شراگردان الگوهرايي داده ميمربوط به شاگردان تا برا آن

ن را تحقیقشان را هدايت کرده و بارآوری و خالقیتشان را به حداکثر برسانند. سپس صفحاتشرا

کنند که بصورت برخط بررسي شده و نتايج برر روی سرايت ها ارسال ميبرای معلمان و واسطه

دهد کره آثارشران را برازبیني و اصرالح کننرد. گیرد. سايت اين اجازه را به شاگردان ميقرار مي

ديگرر سراالن خرود در با هم 2و ويدئوکنفرانس 1چتعالوه بر آن قادر خواهند بود با استفاده از آی

 (.www.intuitivemedia.comکشورها صحبت کنند)

ی مدارس توانايي آن را دارد که يك فضای يادگیری شخصي برخط ارائه کند که بنابراين شبكه 

واردی ی موارد مربوط به يادگیری و دستاوردهايشان را ذخیره کنند. مرآموزان در آن همهدانش

                                                 
1 ichat 
2 Video conferencing 

http://www.intuitivemedia.com/
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ريزی و همكاری، بدلیل بررخط سازی، برنامهها، تكالیف، تحقیق و ابزار آمادهن یر منابع، فعالیت

 باشد.هم از خانه و هم از مدرسه قابل دسترس مي بودن، فضای يادگیری،

 هستند؟ سای مدرشبکه چه کسانی درگیر

آوری بره کراربردن فرن های کاربری هسرتند کره براای از گروههای مدارس شامل گسترهشبكه

کننرد. کنند و يا آنها را تقويرت ميهای يادگیری را اجرا مي( فعالیتICTاطالعات و ارتباطات )

 برند:ی مدارس سود ميهای ذيل از شبكه( گروه2005)1بنا به شبكه معلم

. م کندهای فردی تن یی مدارس قادر است يادگیری را بنا با نیازها و ويژگيبكهفراگیران: ش -1

تری را همراه با امكران انتخراب مكران، ی يادگیری جذاب، مفرح و تعامليآوری جديد تجربهفن

ست. های فردی را برآورده کند میسر ساخته ازمان و مجرايي که به بهترين نحو نیازها و اولويت

اخرل ه داين فناوری نوين از آنجا که قادر است يادگیری را بر مبنای تجارب گذشرته شراگرد)چ

 شود که انگیزه شاگردان افزايش يابد.ريزی کند باعث ميمدرسه و چه خارج از آن( طرح

نترنرت واهند بود از راه دسترسي بهینه به اطالعات و راهنمايي و کاربرد ايمن ايخاولیا قادر  -2

شدن  توانند با عضويمباشند. آنها  تریتر و فعالکنندگان آگاهدر امر آموزش فرزندانشان شرکت

تری بررا کرادر آموزشري مدرسرره، تواننرد ارتبراط آسراندر جامعره مدرسره از طريرق شرربكه مي

 فرزندانشان و ديگر اولیاء داشته باشند و از آن سود ببرند.

هرا، حمايتهرا و ای از پیشرنهادات، راهنماييدر پشتیباني: با دسترسي به گسترهمعلمان و کا -3

ای بهتری برخروردار کنند، از پیشرفت حرفهدروس کمك ميسازی و انتقال منابعي که به آماده

آموزان خود کسب کرده و توانند اطالعات بیشتری از دانشخواهند بود. در کنار اين معلمان مي

 گیری کنند.های يادگیری را برای يكايك آنها به شكل بهتری تعیین و پيهدف

جريان اطالعات به شكل کارآمردتری سرود دير و رئیس مدرسه: مدير مدرسه قادر است از م -4

ای خود را در تری اتخاذ کند و عالوه بر آن مهارتهای تخصصي و حرفهببرد تا تصمیمات آگاهانه

ويراتری میان ديگر مدارس و نهادهای آموزشي محلي و ملي بهبود بخشرند و برا اولیرا ارتبراط پ

 داشته باشند.

های تحقیقاتي خود به تاسیس يرك انجمرن مبرادرت فعالیتهند بود برای مدارس قادر خوا -5

 کنند.

 

 

                                                 
1 teachernet 
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 ؟است ی مدارس انجام شدهچه مطالعاتی در زمینه شبکه

بره عنروان مثرال  اند.های زيادی است که تاسیس شدهی مدارس سالهای متصل کنندهشبكه 

ريزی کرررده در ايررن زمینرره برره شرركل زيربنررايي برنامرره 1985ن ررام آموزشرري لترروني از سررال 

اندازی و توسعه تری در سراسر اروپا در حال راههای پیچیده( شبكه2004است)کانگرو و کانگرو،

تاسریس شرد در برر  1999در سرال  1ی هلنريهستند. برای نمونه هنگامي کره شربكه مدرسره

ای و هرا دارای تجهیرزات رايانرهمدرسره برود کره همگري آن 3767مدرسره از  800ی گیرنده

مدرسره  2116، اين تعداد با رشدی ناگهاني بره 2001ای بودند. در پايان سال زيرساخت شبكه

های اریگذ(. با اين همه و حتي پرس از گذشرت چنردين سرال از سیاسرت2،2001رسید)ريتیلز

آوری در فراينرد آوری اطالعات و ارتباطات، هنوز هم اين فرنگذاری در زمینه فنملي و سرمايه

رود. اغلب مردم نقش و وظیفه تعلیم و تربیت مدارس فعالیتي تحمیلي و نه الحاقي به شمار مي

رويكردهای  ی تدريس، تغییراتپندارند؛ تغییرات در شیوهرايانه را سازمان دادن به تغییرات مي

يادگیری و تغییرات دسترسي به اطالعات. با اين حال هنوز هم معلمان و مدارس تنها در موارد 

( ايرن سروال را مطررح 2003)3معدودی توانايي آن را دارند که با اين نوآوری رقابت کنند. تیرل

تدريس و  آوری اطالعات و ارتباطات درکند که چرا برخي از مدارس به شكلي گسترده از فنمي

هرا کنند که ديگر مردارس در ايرن بخشی درسي استفاده ميهايي از برنامهيادگیری آن بخش

 اند.نتايجي ضعیف بدست آورده

ای ی مبتني بر دانش، تعلریم و تربیرت نیازمنرد دانرش حرفرههمزمان با فراگیرتر شدن جامعه 

(. 4،1999باشرد)هارگريوزمي ی مديريت مدارس، تدريس و يادگیری اثربخشتر در زمینهمناسب

( معتقد است اگرچره ممكرن اسرت فنراوری هنروز بره آن حرد از کمرال 2004) 5مك کورمیك

نرسیده باشد تا برای استفاده در مدارس قابل اعتماد بوده و به سادگي به کار گرفتره شرود، امرا 

و  6اوسرتیژن-برند.هاکسرمامربیان فني بايرد آمراده باشرند از پتانسریل آن بررای يرادگیری بهره

در آموزش متوسطه در هلند را ارائه دادنرد و ن راتري  ICTای از بكارگیری (خالصه2003)7پوپر

ای ايفا کنند و اهمیت تربیت معلرم و در مورد نقشهايي که بايد معلمان هلندی در جامعه شبكه

که هریچ ( بر اين عقیده است 2001)8ای سازی آنان ذکر کردند ولي از سوی ديگر واتسونحرفه

 نقش روشني در تعلیم و تربیت ظهور نكرده است. 

                                                 
1 Helenic school network 
2 Retails 
3 Tearl 
4 Hargreaves 
5 McCormich 
6 Haaksma-Oostijen 
7 Puper 
8 Watson 
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و پیشرفت آن کاربرد رايانه را در آموزش افزايش داده است. تحقیقات نشران  ICTرشد سريع  

بخشرد. برا ايرن حرال داده است که کاربرد فناوری تحت شرايط مناسب، يادگیری را بهبرود مي

که فناوری را نیز در بر مي گیرد الزم است تا  مربیان بسیاری معتقدند که تعلیم و تربیت جديد

( نشران DECD،2000)1دانش آموزان را برای فعالیت در فضای شبكه اماده کنند. مطالعه پیسا

آموزان مدارس متوسطه معموالً از رايانه برای کسب اطالعات دهد که در عین حالي که دانشمي

کنند، فعالیت اصلي آنها در مدرسه استفاده از مياز اينترنت و برقراری ارتباط با ديگران استفاده 

کردند تقريباً با آموزاني که برای بازی از رايانه استفاده ميباشد. تعداد دانشپرداز ميافزار واژهنرم

کردند برابر بود. و کمتر از يك سوم آنها رايانه را برای پرداز استفاده ميافزار واژهآنهايي که از نرم

بره تعلریم و  ICTیری مطالب کالسي به کار بردند. برای بررسي نقرش و کمرك کمك به يادگ

 در اقتصاد نوين به تحقیقات بیشتری نیاز است. ICTتربیت و بررسي نقش و اهمیت مهارتهای 

، تحقیقات بسریار انردکي در ICTهای تحقیقاتي بسیار پیرامون کاربرد و فوايد علیرغم فعالیت 

اندازی و ی مدارس انجام گرفته است. با وجود اين که در زمینه راهبكههای شمورد نتايج فعالیت

ای در بیشتر کشورها انجرام گرفتره اسرت، تحقیقرات های عمدهی مدارس فعالیتاجرای شبكه

ها انتشار يافتره اسرت. تحقیرق انجرام های شبكهی عملكرد و فعالیتی شیوهمعدودی در زمینه

رود. آنهرا در اين زمینه، يك مورد استثنايي بره شرمار مري (،2001)2شده بدست لیسك و يوني

بره انجرام رسریده برود و « مدرسه يرادگیری»نتايج تحقیقي را منتشر کردند که از طريق طرح 

 ( بود. EUNی مدارس اروپا )ای شبكهجزيي از طرح چند رسانه

ي گذشته بسیار کمرك های اروپايبنا به گفته آنها مفاهیم زيربنايي تحقیق فوق از تجارب طرح 

ی موضروعي بررای شربكه به موارد زير اشاره کررد:توان ها ميی اين طرحگرفته است. از جمله

های سقراط و همچنین طررح پیشررفت و طرح 3T(، طرح 3TNTEEآموزش معلمان در اروپا )

 4ی معلرمهايي در انگلسرتان و اسرترالیا )بره عنروان مثرال شربكهای معلمان و وب سرايتحرفه

، طرح تلفیق مجلس بريتانیا(. برخي از مردارس شررکت کننرده، برا ترأمین 5انگلستان، میراندانت

( . برخري 1996-1998عضو شدند)« برای مدارس وب»ی از سوی اتحاديه اروپا در طرح بودجه

شررکت کردنرد کره برا « 6کومینوس»های ی اروپا در طرحی اتحاديهمدارس نیز با تأمین بودجه

کردند و همچنین المللي پشتیباني ميای بینابزارهای الكترونیكي از ارتباطات مدرسه استفاده از

جسرتند. ترديردی نیسرت کره مفهروم های ابتكاری در کشورهای خود نیز شررکت ميدر طرح

                                                 
1 Pisa 
2 Leask & Younie 
3 Thematic network for teacher education in Europe 
4 www.Teachernet.gov.uk 
5 MirandNet 
6 Comenius 
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باشد. اما يكي از مفاهیم روشن آن تعامل و کمكري نیازمند تفاسیر بسیاری مي "1اجتماع برخط"

توانند در اختیار معلمان يا اجتماعي از کاربران قرار دهند تا بدين وسیله و ها مياست که شبكه

 در يك فضای مجازی با يكديگر ارتباط داشته باشند.

اجتماعي "ه عنوان بی مدارس اروپا ی شبكه( تحلیلي نیز در زمینه2001،1999لیسك و يوني) 

راسرتا برا هم "اروپايي برودن"اع ارزش ه در اين اجتمکاند. آنها عنوان کردند ارائه کرده "برخط

ای معلمان افرزايش يافتره ی درسي و پیشرفت حرفهتغییرات در نگرش شاگردان، تقويت برنامه

هايي را فراهم کردند تا اين احساس مشترك را رواج ی مدارس اروپا منابع و فرصتاست. شبكه

ی مردارس اصلي را کره شربكه یدهند که اروپايي بودن به چه معناست. معلمان چهار محدوده

 اند:اروپا آنها را افزايش داده به قرار زير عنوان کرده

 های کاریفرصت پیدا کردن شريك -

 های آموزشيی ن رات برای طرحاشاعه -

 ست همكاریهای خود و درخواهای اعالن ن رات يك مدرسه برای طرحفرصت -

 ودهای موجهای مربوط به طرحآماده کردن منابع برای درس -

ها و همچنرین ی برخي طرحی مدارس اروپا محیطي فراهم کرده است که ادامهبنابراين شبكه 

کنرد. هايي که ديگر مردارس خواهران الگروبرداری از آنهرا هسرتند را تضرمین ميی نمونهارائه

های واقعي زندگي نزديك بوده و يرا اين شبكه به موقعیت 2ها يا تكالیف اصیلبسیاری از فعالیت

گرفت. نقش اينگونره بر مي بودند که تفكر سطح باال را در 3ی بین موضوعيهای چنداليهالیتفع

؛ 1994 5و شراير 4هرای يرادگیری برانگیزاننرد)ادیها عبرارت برود از آمراده کرردن محیطفعالیت

ی ی مردارس اروپرا بررای آن دسرته از معلمراني کره در طبقره(. در نتیجه شبكه61999ويلیامز

های جديرد جرای داشرتند فضرای مناسربي را فرراهم پیشروان در تطبیق با فناوریمبتكران و 

های متنوع استفاده از اينترنرت را معرفري کردنرد ترا امكانرات کرد. اين دسته از معلمان راهمي

ای را برای خود فراهم کنند. البته اکثرر های پیشرفت حرفهبیشتری برای شاگردانشان و فرصت

ی واتسرون های جديد و مهیج مورد بحث آشنا نبودند. به گفترهبا پیشرفت معلمان در اين دوره

روز نبودند. بنابر تحقیقات به ی آموزشي خود بهمعلمان اروپا در حرفه %86ای از زمان، در برهه

مبادله  ای دری مدارس اروپا که ارزش بالقوهسايت شبكهعمل آمده، تعداد کمي از معلمان با وب

                                                 
1 Online community 
2 Authentic task 
3 Cross-curricular 
4 Adey 
5 Shayer 
6 Williams 
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رود، آشرنايي کامرل کار مريرب آموزشي جديد دارد و در غالب کشورهای اروپرا برهو ترويج تجا

 داشتند.

( و مسائل ICTآوری اطالعات و ارتباطات )بیشتر تحقیقات به عمل آمده، به کاربرد فن

اند. ن ام آموزشي مدارس تنها در صورتي قادر خواهد بود نیازهای تمرامي مربوط به آن پرداخته

رآورده سازد که با يكديگر همكاری کنند، منابعشان را در اختیار يكديگر قرار دهند فراگیران را ب

سرازی شرده ( . خردمات شبكه2004 1و برای هر فراگیرر طراحري مناسربي ارائره دهند)لیردبتر

های مردارس در توسرعه تجرارب شود حال آنكه شبكههای فعال ساخته ميافراد و گره دگرداگر

بافررت و يررا گروهرري از مرردارس خررا  اسررت، نقررش بسررزايي جديررد نیررز کرره مخصررو  يررك 

هايي در يررادگیری و پیشرررفت تحصرریلي شرراگردان ( و برره بررروز پیشرررفت2،2004دارنررد)هانون

 انجامد.مي

( را ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )( کاربرد فرن2002 4)هريسون 23گزارش ايمپكت

هرای ی مدارس در انگلستان بررسي کرد. هدف بهبود استانداردها و میدان دادن به راهدر برنامه

کلي پرطرفدار بود. چنین  طوربه ICTنوين تدريس و يادگیری بود. تحقیق مذکور نشان داد که 

برا رايانره  بیني نشده آن بود که اکثر شاگردان به کاری پیشای دور از انت ار نبود. مسئلهنتیجه

قادر است  ICTهای مورد استفاده نداشتند. به ن ر آن ها، آشنا بودند و ترسي از مطالبات برنامه

تاثیری مثبت بر يادگیری به جا بگذارد، گرچه میزان آن از شخصي به شخص ديگر و متناسرب 

فراگیران در ها به برآورده شدن نیازهای فردی با سن فراگیران متغیر است. بنابراين تحقق شبكه

های مشرارکت را ها ما را قادر خواهند ساخت کره زمینرهانجامد. عالوه بر اين شبكهمدارس مي

 فراهم آوريم و اشكال نوين مديريت فرايندهای آموزش و پرورش را تجربه و بررسي کنیم.

گیرريم و فضرايي کنند که با آن از هم ساالن خود ياد ميها ساز و کاری ارائه ميشبكه

ها ( شبكه2004، 5های موثر و مبتكرانه را گسترش دهیم)فالنگذارند تا فعالیتاختیارمان مي در

دهند تا در ای امكان ميهای حرفهکنند و به گروههای مفید را فراهم ميامكان دسترسي به ايده

 های جمعي شوند.دار مسئولیتقبال کودکان عهده

دهنرد و تعراريف جديردی برررای ییرر ميسرازی شرده روابرط را تغهرای شبكهآوریفن

های هايي ن یر شربكهآوریتوان فنکنند. ضمن اينكه، ميهای فراگیران و معلمان ارائه مينقش

( را به صورت بالقوه بره عنروان سراز و کارهرايي بره کراربرد ترا از طريرق آن Intranetداخلي)
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و  1ايش دهیم)مرك فرارالنيادگیری مستقل را از برین ببرريم و منرابع مشرترك موجرود را افرز

(. عالوه برآن افزايش نقش اولیا، منابع موجود و متغیرهايي که بر نترايج تراثیر 2000همكاران، 

 مثبت دارند از ديگر توانهای بالقوه شبكه است. 

های بیشتری برای ها توانايي آن را دارند که فرصتآيد که شبكهاز شواهد اينگونه بر مي

ها براساس كهدر فرايندهای تعلیم و تربیت در اختیار جامعه بگذارند. شب ايفای نقش بیشتر خانه

الوصول باشند. بسریاری از اجتماعرات يرادگیری ماهیت خود بايد باز، روان و برای همگان سهل

های الزم به يكرديگر شرباهت دارنرد از جملره مردارس، سازی شده، افرادی را که از جنبهشبكه

استای بهبود يرادگیری و را پیرامون هدفي مرکزی و مشترك و در های درس و معلمان رکالس

 کنند.تدريس به هم متصل مي

ها خواهند شرد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده، اکثريت اولیا نیز پذيرای اين فعالیت

( اذعان نمود که اولیا اگر بدانند سیستمي وجود دارد که نه تنها آنها را دعوت بره 1992) 2زويك

تر در تعلریم و تربیرت باشد، عمیقاً تمايل دارنرد فعاالنرهکند بلكه پیگیر آن نیز ميری ميهمكا

 فرزندانشان سهیم باشند.

هايي ( اگرچه بسیاری از فوايد به سادگي قابل ارزيابي نیست، اما جنبره2000)3اينووی -بنابر ای

مروزان بره سرادگي قابرل آی براالتر دانشن یر افزايش در مشارکت اولیا، عرزت نفرس و انگیرزه

تشخیص است. در عین حالي که برخي شواهد حاکي از وجرود نسربت مسرتقیم میران سرطوح 

، B 4باشد )بكترادر مدرسه و پیشرفتهای تحصیلي و دستاوردهای بیشتر مدرسه مي ICTمنابع 

های عراطفي ن یرر به بهبود جبنه ICTتر داللت بر اين مسئله دارند که (، شواهد قطعي2001

( . چنرین 2000، 5انجامرد)ممتازی نگرش و اعتمراد بره نفرس نیرز مينگیزه، عزت نفس، شیوها

دانیم کره باشرد. از آن گذشرته مريهای آموزش مينیاز پیشرفت در ديگر حوزههايي پیشجنبه

هرا و سهیم شدن اولیا تاثیر مثبتي بر دستاوردها دارد و همانطور که در براال ذکرر شرد ظرفیت

تواند به اهمیت خانه و مدرسه بیافزايد تا امكان گسترش روابط و تشريك مي ICTکارکردهای 

آيرد مساعي را بین خانه و مدرسه افزايش دهد. در مواردی چند فرصتي برای کودکان پیش مي

تواننرد دانرش خرود را های موضوعي و مهارتي خاصي قدم بگذارند و اولیرا نیرز ميکه در حوزه

و  6دانشان، اهداف آموزشي و موضروعات برنامره درسري براال ببررد. فورگرا ی فرزنمدرسه درباره

دهنرد کره اولیرا نیازمنرد اند که شرواهد بره روشرني نشران مي( نیز عنوان کرده1994)7رامسي
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های اطالعتي مرن م و دقیرق در رابطره برا عملكررد فرزندانشران در مدرسره هسرتند. سیسرتم

 دهند.ل مناسب چنین اطالعاتي ارائه ميسازی شده، ساز و کاری برای انتقاشبكه

( معلمان و مديران مدارس مربوطه بايد بررسي کنند کره آيرا 2001)1ی پلگرومبه گفته

دلیل خرودداری معلمران از  کنند يا نه. در بسیاری از مواردی بهینه مياز منابع موجود استفاده

اری از کساني که در ن ر سرنجي ، سازمان دادن منابع است نه کمبود آن. بسی ICT استفاده از

نگهرداری و  ICTهای ( شرکت کردند عنوان کردند که تجهیزات مدرسه در سرايت2000) 2بسا

شوند و هنگامي که در يك زمان تعرداد زيرادی از اعضرای کرادر آموزشري خواهران استفاده مي

(، تعرداد 9971)4و هیگرز 3آيرد. بنرا برر فبرریاستفاده از آن فضاها باشند، مشركالتي بوجرود مي

ی مهم، قراردادن میزان ی دسترسي قابل قبول نیست و مسئلهکنندهها به تنهايي تضمینرايانه

آمروزان بتواننرد از آنهرا بره خروبي آوری در جايي است که معلمان و دانشی مناسب فنو گونه

ل مهمي در های رايانه عامگذارد که سايت( بر اين مسئله صحه مي2002)5استفاده کنند. افستد

ريزی مردارس بررای کنرد کره برنامرهشاگردان است اما در عین حرال توصریه مي ICTتوانايي 

های رايانه ها و کارگاهکارگیری بهینه از سايتدهي منابع براساس احتیاجات هر بخش، بهسامان

 باشد.های موجود نیز حائز اهمیت ميو تعداد دستگاه

 رر ن( برا در DFES،2004های انگلستان )مهارت به نقل از وزارت آموزش و پرورش و

اند، روشن است که اگر ها درآمدهگرفتن تجارب اخیر مدارسي که در انگلستان به عضويت شبكه

ای معلمران و يرادگیری حرفه تمدارس با يكديگر همكاری کنند افزايش چشمگیری در پیشرف

های ها را دارای ويژگيرس عضو، شبكهدهد. مداکودکان به من ور باال بردن استانداردها رخ مي

 دانند: زير مي

 بخشدهای يادگیری موجود را برای شاگردان توسعه ميتبحر معلمان و فرصت -

 کند.راهبردی مستقیم برای مطرح کردن و اشاعه عملكرد معلمان خبره فراهم مي -

به تنهرايي ای هکند که هیچ مدرسهای متنوع و منعطف را ارائه ميای از فرصتگستره -

 ی آن نیست.قادر به ارائه

 دهد.پذيری و نوآوری را برای يادگیری و تدريس پرورش ميخالقیت، خطر -

 بخشد. دستاوردهای تحصیلي شاگردان را بهبود مي -

 شود.به تدريس پیشرفته منجر مي -
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کنند که اگر معلمران خواهران بكرارگیری اثرربخش از پژوهشهای متعدد بر اين نكته داللت مي

ICT های کارآمرد کرارآموزی مروثر بسریار حیراتي اسرت. در تدريسشان باشند، گذراندن دوره

رغبرت برودن ( در انگلستان مشاهداتي پیرامون علل احتمرالي بي2000و همكارانش ) 1وودکرك

های کارآموزی انجام دادند و اذعان کردند که معلمراني کره برخي معلمان برای شرکت در دوره

ای از ی کرارآموزی کره نیازمنرد مجموعره گسرتردهبودند به شرکت در يرك دوره« 2فن هراس»

هرا دارای اهمیرت ی اين محققین تعدادی از اين تواناييها بود تمايلي نداشتند. به عقیدهتوانايي

هرا شد که معلمان نتوانند واقعاً به کدامیك از اين تواناييزيادی نبودند و همین مساله باعث مي

و کدامیك از آنها برای آنها ضرورت بیشتری دارد. در همان گرزارش آمرده اسرت کره  نیازمندند

فراهم کردن تجهیزاتي که بايد بالفاصله در پي کارآموزی بیايند بسیار کند صورت گرفرت و در 

منترر . های تازه کسب شده، با محدوديت مواجره بودنردنتیجه معلمان برای به کاربردن مهارت

(. آنها يي بردند که اگرر معلمران 1999كارانش نیز اين مطلب را تايید کردند)و هم 3ويگانز -ناك

اتمرام کرارآموزی دسترسري نداشرته انرد، پرس از به تجهیزات خاصي که در مورد آموزش ديده

 شوند.باشند، دچار سرخوردگي مي

بررای مرديريت يرادگیری  ICTی مروثر از کارآموزی آموزشري در چگرونگي اسرتفاده

( هر فرد بايد رايانره را برا زنردگي 1996)4اهمیت بااليي برخوردار است. به ن ر وايلد شاگردان از

ای خود بیامیزد و آن را وادار کند پاسخگوی نیازهای کاربرش باشد و نه عكس اين قضیه. حرفه

( لزومراً برر احتمرال ITآوری اطالعرات)های فرنبه عبارت ديگر مجهز کردن معلمان، با مهارت

لمرران از آن برررای بهبررود کیفیررت ترردريس ترراثیری نخواهررد داشررت. سمپسررون و اسررتفاده مع

( نیز در تحقیقي راجع بره موسسرات تربیرت معلرم در اسركاتلند بره کمبرود 1999همكارانش)

ی ( اولرین مرحلره2001)6و ارتمرر 5بردند. بنا به ن ر اسرتوينیك پي ICTآموزش در کارآموزی 

افزارها محدود باشد و تنها پس آوری و استفاده از نرمي فنهای مقدماتکارآموزی بايد به کاربری

ی بعردی يعنري تواننرد بره مرحلرههرای مقردماتي را کسرب کردنرد، مياز آنكه معلمان مهارت

( عنروان کردنرد کره معلمران 2000و همكرارانش ) 7کارآموزی آموزشي صرعود کننرد. پرسرتون

ی توانايي حرل مشركالت فنري آمروزش هکردند که به میزان کافي به ويژه در زمیناحساس مي

نديدند. بنابراين کمبود در توانايي معلمان همگام با کمبود کارآموزی کیفي، مانعي است بر سرر 

 ( .ICTآوری اطالعات و ارتباطات)ی موثر معلمان از فنراه استفاده
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اسطه بره ی آموزشي)برای نمونه از طريق دسترسي بدون وهايي که يك شبكه( راه2001بكتا ) 

ی بین خانه و مدرسه را تحت تراثیر قررار دهرد را مرورد بحرث و تواند رابطهمنابع آموزشي( مي

های اولیراء نیرز تواند در فرهنگی آنان، روابط بین خانه و مدرسه ميبررسي قرار داد. به عقیده

و  1هررای خررا  را در آنهررا موجررب شررود)مولهررا و تواناييتغییراترري را بوجررود آورد و مهارت

 (1992همكاران،

تواند در گسرترش ابتكارهرا و خالقیتهرا سازی بین مراکز و موسسات مختلف ميشبكه

د گانه وجونقش مهمي داشته باشد. در حال حاضر خالقیتها و ابتكار عملها به شكل منفرد و جدا

گرچره توانند با ساز و کارهای خود تبادل تجارب موجود را تسرهیل کننرد، اها ميدارند و شبكه

 ICTها و خدمات برخط در موسسات و مراکزی که به شكل محدود فناوری تاثیر حقیقي شبكه

آيرد کره مرا دارای هم رفته، از شواهد اينگونه بر مياند چندان مهم نخواهد بود. رویرا پذيرفته

نروز قرادر بره پیشربرد يرك ه( هسرتیم کره ICTآوری اطالعات و ارتباطرات )يك سیستم فن

 اگیران نیست.سازی شده برای فرادگیری کامالً شبكهی يجامعه

ای در جهت مديريت فرآيندهای آموزش های رايانهی شبكهی امكان و توان بالقوهدرباره

آوری برای و پرورش و اصالح ن ام آموزشي به پژوهشهای بیشتری نیاز است. در حال حاضر فن

( عقیرده دارنرد 1997)2کارلتیز و زينگااجرا در محیط مدرسه هم در دسترس و هم عملي است. 

های يادگیری جديدی بوجرود آورده و توانند محیطآوری ميی موثر از فنکه مدارس با استفاده

ی رو به رشرد فرراهم آورنرد. البتره های آموزشي مناسب با يك جامعهآموزان فرصتبرای دانش

سازی شرده های شبكهآوریرد فنای ابتدايي کاربروشن است که اکثر موسسات هنوز در مرحله

نیرز  برنرد. رونرد يرادگیری راای فراتر از موسسه خود به سرر ميبرای تسهیل يادگیری، به گونه

ها اشكال نروين همكراری و تبرادل ها پربار کرد و توسعه داد؛ زيرا شبكهتوان از طريق شبكهمي

آوری اطالعرات و ارتباطرات سازند؛ بدين معنري کره اکنرون فرنن ر را بین فراگیران ممكن مي

(ICTنه )  تنها نقشي جانبي و تحمیلري نردارد بلكره نقرش محروری و حیراتي در فرآينردهای

 آموزش، يادگیری و تدريس به عهده دارند.

( بر پیشرفت فراگیران ICTتباطات )آوری اطالعات و ارشواهد حاکي از تاثیر مثبت فن

يد شرناخت روز در حال افزايش است، با اين حال بااست و ديگر پیامدهای مثبت آن نیز روز به 

( و ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )های اثرربخش آمروزش بره کمرك فرنو درك خود از راه

 چگونگي حمايت از آنها را افزايش دهیم.
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ي از عواملي که متضمن تاثیر مثبت بر يادگیری هستند عبارتند از تسرلط برر موضروعات سرنت 

ی درسري و امرهکارگیری ايرن فنراوری در برن( برهICTات و ارتباطرات )آوری اطالعرطريق فن

 کیفیت مديريت و تدريس.

آوری اطالعات و ارتباطات در های فنی مدارس در راستای سیستماگر قرار است شبكه

توان از آنها در فرايندهای آموزشري نیرز اسرتفاده کررد. پرس بررای سطح ملي تاسیس شود مي

آوری اطالعات و ارتباطات در سطح ملري مناسب از فن« معماری»ن يك تسهیل در بوجود آمد

های يادگیری مناسرب در داخرل سیسرتم باشرد و هرم مرديريت ی فرصتکه هم فراهم کننده

 ییر و تحوالت قرار دهیم.ها را در محور اين تغپذير کند بايد شبكهها را امكانداده

هند تحقیق و مطالعه هستند عبارت خوادر اين صورت، برخي مسائل اصلي که نیازمند 

 بود از:

 (؛ICTاطات )آوری اطالعات و ارتبتاثیر دسترسي فراگیر به فن -

آوری اطالعرات و توان از طريرق آنهرا کراربرد مرداوم و منسرجم فرنمجراهايي که مي -

 ( شبكه سازی شده را تضمین کرد؛ICTارتباطات )

طور مروثر طريرق آنهرا بتوانرد بره ( ازICTآوری اطالعات و ارتباطرات )هايي که فنراه -

نرد؛ کامل حمايرت ک طوربهی آموزشي را ای از فرايندهاپیشرفت کند و در نتیجه بتواند گستره

( در داخرل موسسرات پیوسرته و ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )طوری که کاربردهای فنبه

 يكدست شود؛

آوری اطالعررات و نقررش معلمرران متخصررص و باتجربرره؛ آزاد کررردن پتانسرریل فررن -

 (.ICTارتباطات)

گیرنرد. های مشارکتي مورد استفاده قرار مياکثر اجتماعات يادگیری برای اجرای طرح

شروند کره محریط مناسربي را بررای مشرارکت ای طراحري ميگونرهی مدارس معموالً بهشبكه

ت و ارتباطرات آوری اطالعراسازند از فرنشاگردان فراهم آورند. اين محیط شاگردان را قادر مي

(ICTبه عنوان ابزاری برای همكاری، يادگیری مستقل، سراخت يرادگیری شخصري و تبرادل ) 

ب و ت شود،اطالعات و آرا به نحوی استفاده کنند که يادگیری شخصي آنها نیز پشتیباني و تقوي

 شمارد: های ذيل را که متوجه روند يادگیری است بر ميتوانايي elearning Europaسايت 

آوری اطالعرات و ی فرنباشند تا بوسیله توانند با هم همكاری موثر داشتهاگردان ميش -

 ( تكلیف پژوهي روشني انجام دهند.ICTارتباطات )

ات را به صورت توانند اطالع( ميICTآوری اطالعات و ارتباطات )شاگردان با کمك فن -

 ای ارائه دهند.رسانهچند
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( ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )مجهز به فرنشاگردان در يك محیط يادگیری که  -

 است توانايي يادگیری مستقل را دارا خواهند بود.

(، اطالعرات را جمرع آوری، ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )شاگردان با کمرك فرن -

 کنند.پردازش و ذخیره مي

و توانند با کمك منابع ارتباطات الكترونیك به دلخرواه خرود پیرام ارسرال شاگردان مي -

 دريافت کنند.

 کنند.يمطور مستقل تمرين ( بهICTآوری اطالعات و ارتباطات )شاگردان با کمك فن -

طور مسرتقل در تكلیفري بره (ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )شاگردان با کمك فن -

 کنند.مشارکت مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فصل 

 هايیبررسی نمونه

 های مدارساز شبکه
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 موردی در برخی کشورهای اروپایی: اتمطالعالف: 

 SA (www.school.za )شبکه مدارس 

دفت به عنوان يك سازمان آموزشي غیرانتفاعي تاسیس شد. هر 1997شبكه فوق در اواخر سال 

ش و يادگیری متشكل از مربیان و يادگیرندگاني بود کره بررای تقويرت آمروزساخت اجتماعات 

کردنرد. پرا گررفتن ايرن آوری اطالعات و ارتباطات استفاده ميپرورش در افريقای جنوبي از فن

های مشارکتي غیرانتفاعي که های مدارس استاني صورت گرفت؛ شرکتسازمان به دست شبكه

 م همكراریکار بردن اينترنت و رايانره برا هرفراهم کردن و به برای ياری رساندن به يكديگر در

 کردند.مي

)وزارت آمروزش و  1آوری آموزشري و آمروزش از راه دورشبكه مذکور با کمك مرکز فن

کررد و ( فعالیرت ميNGOپرورش( تشكیل شد. اين شبكه به عنوان يك سرازمان غیردولتري )

کرد. کار اين شبكه با سرمايه الملل تأمین ميبینی ی اصلي خود را از بخش اهدا کنندهسرمايه

های ناظر بر طرح SAيك شرکت از افريقای جنوبي، گسترش قابل توجهي يافت. شبكه مدارس 

 (ICTآوری اطالعات و ارتباطات)های استفاده از فنی همه جنبهمتعددی است که در برگیرنده

در حرال  SA شرود. شربكه مردارسا مياست و عمدتاً در مدارس محروم افريقای جنروبي اجرر

حاضر با مشارکت بخش دولتي، اهدا کننردگان، شررکت افريقرای جنروبي و جامعره مردني بره 

 کند.آموزشي در افريقای جنوبي کمك مي دگرگوني ن ام
 

  (www.schoolnetglobal.com) شبکه جهانی مدارس

دارس مرخود را در ايرن شربكه  نیم میلیون کودك در سرتاسر جهان زندگي، خانواده و جوامعه

اند. اين وب سايت بزرگترين وب سايت تعاوني کودکان در جهان برود کره بره تررويج شرح داده

در  1998پرداخت. طررح شربكه جهراني مردارس در سرال آموزی ميفرهنگي و زبانتفاهم بین

نگلیسي ان اکشور در آن شرکت داشتند. کودکان صفحاتي به زب 20انگلستان آغاز شد و بیش از 

 کردند.رسال ميهای مادری به اين شبكه او به ديگر زبان

 

 ( (www.schoolsnet.comشبکه مدارس 

به عنوان سايتي مستقل شروع به کار کرد تا به اولیا، شاگردان و  1999اين شبكه در اواخر سال 

ابتدايي و متوسطه در سراسر انگلستان عرضه کند. ايرن سرايت  معلمان اطالعاتي درباره مدارس

های ی دروس و فرصتی اطالعات ارزشمندی در زمینههمچنین در بخش آموزش در بر دارنده

                                                 
1 Center for Educational Technology and Distance Education 
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پیوست که اکنون يكي از  Hotcoursesوب سايت  به 2004شغلي بود. شبكه مذکور در سال 

 آيد.مي های آموزشي برخط برتر در انگلستان به شمارشبكه

 

  (www.digitalpalette.org.ukجعبه رنگ دیجیتالی )

شد. اين وب سرايت مخصرو   1ی يادگیری الكترونیكيی جايزهبرنده 2003اين شبكه در سال 

ی تمامي مراحل آموزش است و منبعي بررای معلمراني باشد. اين شبكه نمايندهمعلمان هنر مي

( در آمروزش هنرر ICTآوری اطالعات و ارتباطات)شود که خواهان به کاربردن فنمحسوب مي

شرود. ايرن باشند. مطالعاتي موردی درباره الگوهای تدريس موفرق در ايرن شربكه ارائره ميمي

افزارهرای ها رويكردهای متفاوتي را تشريح و فنرون و فراينردهای متعردد و همچنرین نرمنمونه

ای است کره برا مطالعرات مروردی سايت دارای لوح فشردهکنند. اين وبمختلفي را معرفي مي

ب درسي ملي انگلستان در قالطور من م براساس برنامهسايت مذکور بهشود. وبروز ميجديد به

 شود.( روز آمد ميMASTER CLASS( و مستر کالس )WORCBOXورك باکس )

 

 (www.eun.orgی مدارس اروپا )شبکه

های متعدد اروپايي قابل های ملي و محلي مدارس اروپا که به زباناين درگاهي است برای شبكه

در  شراگرداندسترس و استفاده است. اين شبكه فرصتهای متعددی را برای مدارس، معلمان و 

ننرد. ککند تا يادگیرنده بتواند همكاری و نوآوری را باهم تجربه سرتاسر اروپا و جهان فراهم مي

های کاربری اين شبكه عبارتند از مسرئولین، مرديران، کرارد پشرتیباني، معلمران و البتره گروه

ابع هرای سرني اسرت. منری گروهشاگردان. سايت اين شبكه حاوی مطالبي آموزشي برای همره

شروند و عبارتنرد از مشراوره و راهنمرايي، مرواد آموزشري، مربوطه در اشكال مختلف عرضه مي

ن جستجوی همكار و ارائه نوآوری. الزم به يرادآوری اسرت کره يرك گرروه آموزشري از خبرگرا

  کنند.المللي از اين شبكه حمايت ميبین

عرات و ارتباطرات و هرا در راسرتای اسرتفاده از فنراوری اطالگسترة وسریعي از راهبرد

از نشسرت  2«شرورای اروپرايي»های زيادی توسرط های مدارس در اروپا وجود دارد. تالششبكه

تا کنرون بررای تشركیل يرك حروزة دانرش اروپرايي و تبیرین اهرداف  2000در سال  3لیسبون

هرای آغرازين موجرب های آموزشي صورت گرفته است. بخش اع مي از راهبرداندازی شبكهراه

به بعد در تعردادی از کشرورها ن یرر نرروژ،  2000های مدارس از سال س و توسعه شبكهتأسی

های زيادی را برای دستیابي اشتاين شدند. بسیاری از کشورها فعالیتدانمارك، بريتانیا و لیختن

                                                 
1elearning award 
2 . European Council 

3 . Lisbon meeting 
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ترين موفقیت برای توسعه پايدار بود، اگرچه به اهداف تعیین شده آغاز نمودند که اين خود مهم

، 2004خي موارد با مشكالت ساختاری مرتبط با تنگاهای مالي روبررو شردند)يوريپیدس، در بر

55.) 

وزارتخانره آمروزش و  28شبكه مدارس اروپايي کنسرسیومي غیرانتفاعي اسرت کره از 

های اصلي آموزش و پررورش اين شبكه فراهم کننده درگاه"پرورش در اروپا تشكیل شده است.

ايرن شربكه ايجراد تغییررات در  تدريس، يادگیری و همكاری است. اروپايي است که محور آنها

 "1کند.های نوين رهبری مين ام آموزشي را از طريق بكارگیری فناوری

 اهداف تن یم شده اين شبكه عبارتند از:

 ترويج، تقويت و حمايت از همكاری و مشارکت در بین مدارس در اروپا؛ 

 ی در دسترس قرار دادن خدمات اطالعاتي و آموزشري براسراس ارزشرها و اسرتانداردها

 اروپايي؛ 

 ای معلمان؛حمايت و پشتیباني از ارتقای حرفه 

 شود؛آوری که موجب افزايش يادگیری در مدارس ميکمك به توسعه فن 

 ؛های خوب و بررسي الگوهای جديد آموزش و يادگیریهايي از تجربهاشاعه نمونه 

 هرایآوریکننده، براسراس فنشررکت هایو ابزار به اعضا و شبكه ارائه خدمات، محتوا 

جديد ارتباطات و اطالعات و همچنرین تسرهیل کرردن توسرعه رويكرردی مشرترك در جهرت 

 دسنیابي به استانداردها و قابلیتهای همكاری با ديگران. 

 کند:مي خه سازماندهي شده زير کارمدارس اروپايي در سه شا شبكه

 مدارس و خدمات؛ 2ای کردنشبكه 

  تولید دانش و تبادل سیاست و تجربهICT؛ 

 .تبادل محتوا و قابلیت همكاری 

 

 ای کردن مدارس و خدمات شبکه

کنرد های مدارس تمرکز ميها و فعالیتدر اين حوزه کاری، شبكه مدارس بر آن دسته از پروژه

بره من رور ارتقراء کیفیرت آمروزش در برخري در کرالس درس و  ICTبراساس اسرتفاده از که

ها از طريق استفاده از ابزار و درگاههای برخط پشرتیباني اند. اين فعالیتموضوعات طراحي شده

ن ر و ارتباط داشته باشند آموزان را قادر سازند که با يكديگر تشريكشوند تا معلمان و دانشمي

المللي که به آمروزش شارات بر مسائل عمیق بینو از همديگر ياد بگیرند. همانطور که برخي انت

                                                 
 www.europeanschoolnet.org/ww/en/pub/eun/about/euninfo.htmوب سايت شبكه مدارس اروپايي -2

2 Networking 
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شوند. مسائل مربوط به اتصال بره اينترنرت در اينجرا مرورد شوند متمرکز ميخالقانه مربوط مي

 باشد. گیرد چون مربوط به سیاستگذاری ملي و کشوری ميتوجه قرار نمي

 

 عملسیاست و 

مردارس، سیاسرتگذاران و مربروط بره  عمرلشبكه مدارس اروپايي در رابطه با سیاسرتگذاری و 

دهرد. کند؛ همچنین به اين عامالن کلیدی خدمات وسیعي ارائه ميمحققان را با هم مرتبط مي

آوری و تبرادل اطالعرات در حروزه پرژوهش و تعیرین فرصتي است برای جمع 1درگاه اين سايت

را گررد هرم کودکران  هرای NGO (،Insafeکه درگاه و شبكه)، درحاليICT هایخط مشي

فعالیرت کننرد.  ICTکند تا در مورد مسائل مربوط به ايمنري و اخالقیرات اسرتفاده ازجمع مي

باشد اموزان ميرخدادهای شبكه که مربوط به دانش وآموزان آموزی دانش-های همسالفعالیت

 تواند مهم و اساسي باشد.برای متخصصان، محققان و سیاستگذاران مي

 

 تبادل محتوا و قابلیت همکاری 

رس شبكه مدارس اروپايي در راستای آنكه منابع ديجیترالي را هرچره بیشرتر در دسرترس مردا

ری ات يادگیاروپايي قرار دهد، راهبرد مهمي را برای هرچه استاندارد کردن و سازگار کردن خدم

هنرگ بره عنروان هماالكترونیكي در پیش گرفته است. با توجه به نقش شبكه مدارس اروپرايي 

ايرن شربكه  Calibrate, Celebrate)هرای روژهپهای تبادل محتوا )از جمله کننده در پروژه

جرود ونقش برجسته و مهمي را در اين حوزه بدست آورده است. اطالعات بیشتر در آدرس زير 

 www.europeanschoolnet.org دارد:

 

 ی مدارس بلغارستانشبکه

آوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش رس در راهبررد ملري فرنی مدامفهوم کلي يك شبكه

 ECی ی دولت برای نیل به اهدافي از برنامرهمتوسطه بلغارستان آمده است که براساس برنامه

Lisbon بنا شده و معرف مفهوم يك شبكه(2ی آموزشي مليNENاست. وظیفه )  ايرن شربكه

های اطالعراتي بره ی آموزشري ملري و ديگرر شربكهمتصل کردن مدارس، مرکز مديريت شبكه

ی پشتیباني است که در بلغارستان اتصال برا يكديگر است. لذا اين شبكه بنابراين نیازمند شبكه

مرکرزی  شكلو بهپیوسته  طوربهمگابايت در ثانیه( را ارائه کند و  155/34ظرفیت ورودی الزم)

های دسترسي به مواد کنترل و ن ارت داشرته باشرد. ايرن شربكه بررای بر کیفیت منابع، شیوه

                                                 
1 Insight 
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ی ای بیشرتر، شربكههرای درس رايانرهی خردمات کره حراوی کالسگسترش و پیشبرد توسعه

ه باشد را در دستور کار دارد. اين برنامه عالوهای خدماتي ميتر مديران مدرسه و شبكهگسترده

هايي برای يادگیری از راه دور، و مطالب آموزشي برای های آموزشي، ورودیبر اينها حاوی درگاه

افزاری محلي برای آموزش رايانه بايرد های نرمباشد. همچنین پايگاههای درسي ميی رشتههمه

هرای فعالیت کراربران، هایای، درخواسرتتری برای طراحي چندرسرانهبتوانند ابزارهای پیچیده

ی درسي، آزمون برخط و سنجش و ارزيابي ارائره کننرد. بعرالوه برر ايرن بررای مبتني بر برنامه

 های يادگیری طراحي شود.موضوعات درسي اصلي بايد مدل

آوری در کشرور مجارسرتان، پیراده کرردن فرن ECبراساس طرح يادگیری الكترونیك 

ی د کرارآموزی معلمران در زمینره( در مردارس ايرن کشرور نیازمنرICTاطالعات و ارتباطات )

ی آموزشري منسرجم و اندازی فوری يك شبكههای ديجیتال و ساخت و راهآوریاستفاده از فن

 هرای درس رايانره،ی تجهیرزات بررای کالسرائرههای بعدی بايد به اباشد. فعالیتهماهنگ مي

ی تعلریم و رنتي دربارهی مدارس، ساخت يك درگاه اينتاتصال به اينترنت با سرعت باال در همه

آوری های يادگیری از راه دور معطوف باشد. هدف اصلي کاربرد موثر فنی طرحتربیت و توسعه

هرای آموزشري آوریباال رفتن کیفیرت يراددهي و يرادگیری و فن (ICTاطالعات و ارتباطات )

يف شده مه تعرمبتكرانه است. هدفهای ديگری نیز وجود دارد که در راستای هدف کلي اين برنا

به  ده 2007آموز به رايانه که در سال است. مهمترين اين هدفها عبارتند از: بهبود نسبت دانش

آوری اطالعات برای کودکان در مدارس استثنايي و بهبود مديريت شبكه در يك بود، تجهیز فن

 سطوح مرکزی)وزارت آموزش و پرورش و علوم(، منطقه و محلي. 

 

 ی مدارس:شبکههای سازمانی جنبه

ای کردن مدارس است و وزارت آموزش و پررورش وزارت حمل و نقل و ارتباطات مسئول رايانه 

آوری اطالعرات و های قانوني و آموزشي اين شبكه اسرت. يرك مرکرز فرندار جنبهو علوم عهده

جود ی ملي از پیش تعیین شده ودر آموزش و پرورش برای پیاده کردن برنامه (ICTارتباطات )

در ايرن زمینره دايرر  1ایمرکز آموزشي منطقره 28دارد و عالوه بر آن يك مرکز آموزش ملي و 

 شده است. 

های مدارس فعال کشور بلغارسرتان اسرت ای از شبكهنمونه www.varna.bgشبكه 

هايي از نمونره کنرد.يكرديگر متصرل مياندازی شده و مردارس راهنمرايي را بره که در وارنا راه

 کنند در زير آمده است:المللي که مدارس بلغارستان در آنها شرکت ميهای مدارس بینشبكه
http://myeurope.org 

                                                 
1 www.npc-bg.com 

http://www.varna.bg/
http://www.npc-bg.com/
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http://eschoolnet.eun.org 

http://sms.euuun.org 

http://etb.eun.org 

http://www.schoolsolline.org 

( در مدارس صرورت ICTرتباطات )آوری اطالعات و اکاربرد فنهايي در مورد پیشرفت

ها وجود دارد. نسبت حرال حاضرر آوریگرفته اما هنوز مشكالتي بر سرا راه پیاده کردن اين فن

آموز است. تعداد مدارس متصل به اينترنت اندك اسرت. دانش 100ی جديد برای هر رايانه 3/1

 E-Bulgariaهايي خريداری شرد. طررح رايانه س،کالس در 100برای تجهیز  2004در سال 

گذاری ای را در ن ر گرفت. تاکنون سررمايهی ديگر بودجهمدرسه 750برای تدارك رايانه برای 

ی محلري ی کارآموزی معلمان صورت نگرفته است اگرچه چندين شربكهقابل توجهي در زمینه

وجود ندارد. تنها دو موضوع درسي در ی مدارس ملي و مرکزی اندازی شده است، هنوز شبكهراه

سررت: ا( گنجانررده شررده ITآوری اطالعررات )یرامررون فررنهای درسرري دوره متوسررطه پبرنامرره

های اول و دوم دبیرسرتان. آوری اطالعات بررای پايرهانفورماتیك برای سال دوم دبیرستان و فن

لي بره کرار گرفتره ضوعات درسي اصر( در تدريس موICTآوری اطالعات و ارتباطات )عمالً فن

 شود.نمي

 

 ی مدارس دانماركشبکه

ای بي نقصي برای سرتاسر بخش آموزشي در دانمارك اسرت. حل شبكهراه SKORNETشبكه 

ان ا در جرياين شبكه در ابتدا کاربردی ن ارتي داشت و آموزش تنها يك گزينه اختیاری بود. ام

 شد. آموزشي و تربیتي آن غالبفلسفه آن تغییر کرد و جنبه  SEKTORNETاندازی راه

 :اهداف اصلی

 تصرل موسسات عالوه بر اين که بايد به اينترنت متصل باشند بايرد بره يكرديگر نیرز م

 شوند.

 آيد.ای حیاتي به شمار ميهای محرمانه، امنیت مسئلهبرای تضمین تبادل ايمن داده 

  .دسترسي به خدمات مناسب در شبكه 

به خدمات بسیاری کره در آن وجرود داشرت دسترسري بردون  بنابراين مدارس متصل به شبكه

-DNS,mail, hub,webمحررردوديت داشرررتند)مهمترين آنهرررا بررره قررررار زيرررر بودنرررد: 

hotel,skolekom . 

در فراينرد مرديريت و  (ICT)آوری اطالعرات و ارتباطرات هدف اصلي بكرارگیری فرن

تايیرد شرد. ايجراد زيرسراخت، آموزش و پرورش بود. فرايند مورد ن ر در سه مرحله تكمیل مي

 ی اول بود.قسمتي از مرحله sektornetکاربرد. تاسیس  صالحیت،
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 :ی مدارسسیاست شبكه

لفیرق همه جانبه با تردريس ت طوربهت آوری اطالعات و ارتباطادولت به دنبال اين است که فن 

آوری ارتباطات را ترين فنپیشرفتهاز ی ي استفادهدانشجويان و معلمان چگونگ شود تا شاگردان،

آوری اطالعرات و ارتباطرات در نتیجه، فرن الملل است.نیاز ورود به دنیای بینفراگیرند که پیش

(ICTبايد جايگاهي ويژه در ن ام آموزشي داشته باشد. فرن )ی مراحرل برا آوری بايرد در همره

آوری ی فندهکاربرد افزو ته شود.ی سطوح مرتبط به کار گرفمههای درسي تلفیق و در هبرنامه

دها منجرر به تبحرگرايري و براال رفرتن اسرتاندار ( در تعلیم و تربیتICTاطالعات و ارتباطات )

ن ( به عنوان ابزاری آشنا، کودکاICTآوری اطالعات و ارتباطات )شود. دانش و مهارت در فنمي

 کند.ی آينده مجهز ميههای زندگي کاری و جامعو نوجوانان را با مهمترين ويژگي

 

 :مدارس یمحتوای شبكه

ه بر آن، حلي يكپارچه برای مدارس و کاربران است. عالوبا خدمات متعدد راه sektornet شبكه

يرك  دارای Skolekomخدمات بسیار زيادی برای برآوردن نیازهای کاربران ارائه شده اسرت .

آمروزان دوره سیستم ملي است که خردمات پسرت و بحرث و گفتگرو را بررای معلمران و دانش

ه در قررار داده شرده اسرت کر sektornetی متوسطه فراهم کرده است.. اين سیستم در بسته

 نفر است. 600000حال حاضر تعداد کاربران ثبت نام شده در آن حدود 

ی اطالعاتي ر از خدمات نسبتاً جديد است که ارائه دهنده( يكي ديگThe toolboxجعبه ابزار)

باشرد. لكرد و مراقبرت مييك مدرسه از قبیل امنیت، عم sektornetی ن ارت بر اتصالدرباره

 که قسمتي از آنها تأمین هزينه شده است عبارتند از: sektornetديگر خدمات جانبي 

 EMU ی آموزشري به فرد به حروزه طلبانه برای برقراری دسترسي منحصرطرحي جاه

بندی شده است)مثالً دوره اول و دوره دوم دبیرستان( و است که براساس سطوح مختلف تقسیم

ماننرد اصرول اخالقري وب. در حرال حاضرر  1های متعردد ارجاعرات درون متنريهمچنین حوزه

EMU  شود.سايت پربیننده در دانمارك محسوب ميوب 25يكي از 

  Person.emu.dk آمرروزاني کرره برره ری اسررت کرره برررای معلمرران ودانشسرررو

sektornet دهد.های رايگان ارائه ميدسترسي دارند وب سايت 

 Skoda نرامي عضرو هايي بررای مردارس اسرت کره بره صرورت ثبتپايگاه داده

 مدرسه در آن عضوند. 2400دود حپذيرد. در حال حاضر در مي

                                                 
1 Cross-referencing 
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  FIG  پیونرردهايي معتبررر برره راهنمررای اطالعرراتي موضرروعات ويررژه اسررت کرره

 کند.ی تعلیم و تربیت ارائه ميهای سودمند در زمینهسايتوب

  Sektornet VPN ی شخصري معلرم در منرزلش و ارتباطي ايمن برین رايانره

انرد و در مدرسه ايرن محصرول را خريرداری کرده 380کند. مدارس برقرار مي 1های بستهشبكه

 کاربر فعال دارد. 3400حدود 

  UNI-C شرري اسررت از وزارت آمرروزش و پرررورش دانمررارك اسررت کرره بخ

 ی ارتباطات، توسعه و پشتیباني از آن است.و سازمان دهنده Sektornetی اجراکننده

 

 : های مدارس در مدارسشبكه

کننرد بررای يماسرتفاده  Sektornetمحدود و تنها برای اهرداف ن رارتي از  طوربهها دانشگاه

های تربیرت معلرم از آن کنند. دانشكدهی تحقیقاتي استفاده ميآموزش و پژوهش از يك شبكه

هرا از ای غالباً برای تبرادل ايمرن دادهکنند. مدارس فني و حرفهبرای هر دو من ور استفاده مي

Sektornet ه میزان زيادی بهره کنند. مدارس متوسطه از کاربردهای آموزشي آن باستفاده مي

ها، دانلود فیلم و موسیقي و چرت برای انتقال برنامه skornetی شخصي از برند. اما استفادهمي

يابد. بررای اينكره مردارس بتواننرد نیستند روز به روز افزايش مي Sektornetکه هدف اصلي 

د و در نتیجره های غیرقانوني را بررسي کنند، فیلترهای مسیرياب خاصي طراحري شردناستفاده

 از ترافیك ناخواسته کاهش پیدا کرد. 50%

 

 : های ماليجنبه

برود. برا تكمیرل فراز  DKKمیلیرون  480در حردود  Sektornetمجموع يارانه دولت بررای 

های کاربران به رود کمكانت ار مي 2003مقدماتي تأمین هزينه به شدت کاهش يافت، از سال 

 فراتر رود. ی دولتاين شبكه از مقدار يارانه

 

 :( در مدارسICTآوری اطالعات و ارتباطات )کاربرد فن

نسربت  2002به عدد شرش سرقوط کررد، در سرال  2003آموز به رايانه در سال نسبت دانش 

، هجده برود. در 1999رسید که میزان آن در سال  9آموز به دسترسي به اينترنت به عدد دانش

هفده درصد جمعیت از اينترنت برای مقاصد آموزشي و کارآموزی به صورت ماهیانه  2004سال 

بره  2004دانمارك در سال  PC-korektorی رايانه يعني ینامهکردند. تعداد گواهاستفاده مي

                                                 
1 closed 
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المللي دارد و شرامل آمروزش در هفرت افزايش يافت. اين گواهینامه شهرت بین 234500عدد 

، بررای معلمران  Dansk ITمهارت مختلف رايانه است. وزارت آموزش و پرورش برا مشرارکت 

کند. معلمان در سطوح متفاوت ن ام آموزشي جامعه هدف ايرن صادر مي کاری رايانهگواهینامه

 نفر گواهینامه صادر شد. 43000برای حدوداً  2004ها هستند. در سال گواهینامه

 

 ی مدارس فرانسهشبکه

ی مردارس عبارتسرت از برقرراری ارتبراط الكترونیكري برین مردارس و های شبكههدف فعالیت

 ند.که فرايند تدريس و يادگیری نیز کمك ای که بگونهشاگردان به

 ی مدارس وجود دارد:در فرانسه دو نوع شبكه

  سرگرمي برای کودکان و نوجوانان های رايگان بازی وسايت 

  ها عمدتاً در دوره متوسرطه و آمروزش های مدارس مبتني بر تدريس: اين شبكهشبكه

را بره دهي و استانداردسرازی آننآموزش و پررورش سرازما عالي مطرح هستند که وزارت ملي

 عهده دارد.

آوری برررا همكررراری وزارت تحقیقرررات و فرررن 1995های آموزشررري از سرررال برنامرره

( در مردارس و ICTات )آوری اطالعات و ارتباطه کاربرد فنبا هدف توسع (MENRTفرانسه)

سازد ترا در ا قادر مينشجويان راند. اين اهداف، شاگردان و داهی اجرا درآمدها به مرحلهدانشگاه

( نهايرت بهرره را ICTات )آوری اطالعرات و ارتباطرگي و اقتصادی از فنهای فني، فرهنمحیط

های درسي، آموزشي موثرتر را تجربه کنند. برای نیل بره ايرن ی اصالح برنامهببرند و در نتیجه

ی اطالعرات و ها)نمودار استراتژيك سیستم S3IT)آژانس اطالعات دولتي( و  PAGSIاهداف 

)معاونرت  SDTICE) بخرش کراربری اينترنرت( و DUTارتباط از راه دور( تاسیس شردند و 

های متعررددی را برره مرحلرره اجرررا (( برنامررهICTآوری اطالعررات و ارتباطررات )کرراربرد فررن

بره "، "دارس و آمروزش عراليمنابع ديجیتال بررای تردريس در مر"اند)به عنوان نمونه گذاشته

آوری اطالعرات و ارتباطرات فن"و  "( در تدريسICTی اطالعات و ارتباطات )آورکارگیری فن

(ICTکیفیت/امنیت )".) 

ان به های دولت از قرار زير بودند: افزايش نسبت رايانه به شاگرد، ارائه دسترسي رايگديگر طرح 

های رحط( در مدارس، ICT)آوری اطالعات و ارتباطات رشناسان فنافزايش تعداد کاسايت، وب

متیاز اينترنت ا) پردازش داده و B2iساخت ها، ها و دانشگاهدانشكده مدرسه، 1500آزمايشي در

–http://bd.educnet.education.fr/B2iهای ديجیتالي قابل حمل برای ( تدراك دستگاه

 مسئولین آموزشي و بازرسین، ن ر سنجي دائمي و روزآمد کردن مطالب.
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هرای مربروط بره ی خردمات مرديريتي، انجرام فعالیتارائرهی مدارس به من ور شبكه

آوری تدريس) به عنوان نمونه آمادگي بررای دوره، دفترر الكترونیرك، آمروزش مبتنري برر فرن

ی منرابع موثرق ( ، تبادل اطالعات، بهبود ارتباطات آموزشري( ارائرهICTاطالعات و ارتباطات )

ی شراگردان و اسرتفاده وهرای آزمايشري( طرح ارزشریابي،آموزشي )تحلیرل آمراری، مفراهیم، 

بنردی شرده براسراس موضروع، هرای اطالعراتي طبقههرای خالقانره، بانكآموزان )فعالیتدانش

ی منرابع کننرده بازديدهای مجازی و غیره( طراحي گرديده است. بنابراين شبكه مدارس عرضه

های های وب، برنامرهتای، يادگیری الكترونیرك، فهرسرصوتي تصويری، کارکردهای چندرسانه

 باشد.آموزشي، بازی و گستره وسیعي از مطالب ديجیتال مي

های تحقیقاتي اين شبكه بر موارد زير بود: تجهیز ديجیتالي مدارس، بره تمرکز فعالیت

های آن، در کالس، يادگیری الكترونیك و هزينه (ICTآوری اطالعات و ارتباطات )کارگیری فن

آوری اطالعرات و کار با شبكه و تغییرات فرهنگي حاصله از آموزش فرنمستندسازی ديجیتال، 

 (.ICTارتباطات )

( INSEE2002-http://www.insee.frتحقیقات انجام شرده در مرورد کراربران )

درصرد 39هايي دسرت يافتره اسرت. آوری اطالعات و ارتباطات بره پیشررفتنشان دادند که فن

های سال در مدرسره از رايانره 15آموزان باالی دانشدرصد  100حدود  ( و در14-6شاگردان )

ز آنهرا ادرصد از اين تعداد به اينترنت دسترسي داشتند. نیمي  75کنند که شخصي استفاده مي

% 73برای کار کالسي و  %92کنند، دست کم يكبار در هفته از ارتباطات الكترونیك استفاده مي

( و به موسیقي گروش %75کنند)ها غالباً بازی ميهسال 19تا  15برای کسب اطالعات. در خانه، 

 (.%53دهند)مي

العمر( که جامعه آماری آن نیمه مادام ريزی برای يادگیری)برنامه OECDن رسنجي 

)بلژيرك، کرره،  OECDکشور  14هايش را از ( بود دادهWWW.oecd.orgدوم دبیرستان )

سپانیا، فنالند، فرانسه، مجارسرتان، ايرلنرد، ايتالیرا، مكزيرك، نرروژ، پرتغرال، سروئد، دانمارك، ا

آوری سوئیس( استخراج کرده، موانع ساختاری بر سر راه به کارگیری همه جانبه و کارنامره فرن

گذاری کرالن، اطالعات و ارتباطات را در دوره متوسطه مورد بررسي قررار داد. علیررغم سررمايه

اند که مرانع روند که با امكانات درجه يك تجهیز شدهآموزان به مدارسي ميدانش %20کمتر از 

کشرور مرورد ن رر بره  11( در ICTآوری اطالعات و ارتباطرات )ای برای به کارگیری فنعمده

رود. جستجوی اطالعات در اينترنت بیشترين میزان کاربری را به خود اختصرا  داده شمار مي

زشي از يادگیری الكترونیك به کلي فرامروش شرده و تنهرا تعرداد کمري از ی آمواست. استفاده

کنند. اين میزان تنها در کره، دانمارك رايج پردازش داده استفاده مي هایمعلمان مرتباً از برنامه

 (. %60و سوئد بسیار باالتر از مقدار میانگین است)

http://www.oecd.org/
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گیررد. دولرت صرورت مياز سروی  ی مدارس اساساً برا ترأمین بودجرههای شبكهطرح

ها همكاری ها و موسساتي وجود دارند که حامي مالي هستند و يا با وزارتخانهها، سازمانشرکت

( مشرغول بره کرار ITآوری اطالعرات )هايي که در بخرش فرنثال شرکتمکنند) به عنوان مي

 هستند. 

 است: تهای کشور فرانسه در زير آمدههای مدارس و وب سايهايي از شبكهنمونه

 http://www.ac-poitiers.fr مطالعاتي، تحقیقاتي و اطالعاتي  

 http://www.educnet.education.fr مطالعاتي، تحقیقاتي و اطالعاتي    

 http://www.educasup.education.fr ایتدريس چندرسانه   

 http://www.cerimes.education.fr+  

  http://www.legamedia.education.fr + http://www.univ-  

  enligne.education.fr ها/دانشگاههاچندرسانه  

 http://wwwformasup.education.fr يادگیری الكترونیكي    

 http://www.sciences.gouv.fr + http://www.lamap.fr 

 آموزش علوم دوره ابتدايي

 http://www.conse.net + http://www.orme-multimedia.org 

 

 :در کالس( ICTآوری اطالعات و ارتباطات )کارگیری فنبه

امپراطوری شارلماين  های آموزشي جالب ) به عنوان نمونههای درسي و دورهدوره ابتدايي: نمايه

هرا، سراخت داسرتان ها و جايگاه: قالب kidsmartانداز صوتي، و کارولیناين، ساخت يك چشم

 کشي(.یراث محلي، نقشهم -مصور، سايت اينترنتي

 

 ی مدارس مجارستان:شبکه

ی اروپاست. اين شبكه طرحي به ابتكرار ( عضو مجارستاني شبكهsulintمدارس سالینت)شبكه 

کنرد: ل ميآغاز به کار کرد و با اهداف اصلي زير کار خود را دنبرا 1996دولت است که در سال 

رائره های رايانه، کمك بره معلمران از طريرق ااتصال مدارس به رايانه و تجهیز آنها به آزمايشگاه

ها آموزشي برای همواد مربوط به تدريس، سازمان دادن به کارآموزی معلمان و ارائه دور مندن ام

 آموزان.ناظران دانش

http://www.ac-poitiers.fr(مطالعاتی
http://www.educnet.education.fr/
http://www.educasup.education.fr/
http://www.cerimes.education.fr/
http://www.legamedia.education.fr/
http://wwwformasup.education.fr/
http://www.sciences.gouv.fr/
http://www.lamap.fr/
http://www.conse.net/
http://www.orme-multimedia.org/
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ش به پیشرفت چشمگیری دست يافت. رشد محتوايي در پايگاه دان 2003کل سیستم در سال  

شرد  ی درسي ديجیتال ايجادی آن يك برنامهديجیتالي سالینت به اوج خود رسید و در نتیجه

شرش خرود قررار داد. بره ( را تحرت پو7-12ای ملي دوره دبیرستان )ی درسي هستهکه برنامه

ای، محور طررح زيرسراختي دولرت عبرارت شرد از من ور استفاده از درگاه تعاملي و چندرسانه

 تجهیز تمامي مدارس ابتدايي به اينترنت و ارتباط با پهنای باند باال.

 

 رشد محتوايي:

 ورهای تعاملي آغازين، تمرکز بر تغییر نسبت بین متن و تصاوير کتب مدرسه با ابزای در مرحله

ای در برنامه درسي بود. مطالب مناسب موضوعات درسي متداول از پیش تولید شرده چندرسانه

رنامره ای، موضوعات جديد و آنهايي که هنروز وارد ببود. مرحله دوم بايد بر الگوهای میان برنامه

شروند: دانرش و در رابطه با موارد زير بررسري مي کرد. مطالب تولید شدهد تمرکز ميبودن نشده

شناسري، فلسرفه، انسان( ،7-12(، مطالعرات سرالمت)7-12(، فرهنگ ديجیتال)4-6ديجیتال )

(، و فرهنرگ و مرردم EUای اروپرا)مطالعات اتحاديره رپذيری، تاريخ هنر،اقتصاد و خط مذهب،

ای تاکید رسانه هایبايست بر مطالب مربوط به تدريس و مجموعهسوم مي یمجارستان. مرحله

های نمايشي هدفهای يرادگیری سروق داده شرد. در کرد و چهارمین مرحله به سمت برنامهمي

ی چند سطحي وجرود دارد کره برر کیفیرت معیارهرای علمري و ی اين مراحل يك برنامههمه

 دارد. آموزشي، زبان و سبك و طراحي فني ن ارت

 

 دسترسي/ درگاه:

 pppاز طريق درگاه آموزشري آزاد شرد کره از سروی  2004از اواخر پايیز  SDTدسترسي به 

سازی و جسرتجوی هايي را برای ذخیرهاندازی شده بود. اين درگاه بخشها و برنامهتاسیس و راه

 30در  هرايي( فراهم آورده اسرت. هنروز آزمايشVLE( و ارتباطات)LCMSمطالب، ويرايش)

دريغ دولت به من رور سراخت ابرزار مناسرب ی بي( با تأمین بودجهENISی آزمايشي)مدرسه

 ( در حال انجام است.ICTآوری اطالعات و ارتباطات )فن

 

 (:sulintجزئیات سالینت)

ای تعراملي کمرك بره اشركال سرنتي آمروزش اسرت. هدف اين شبكه ايجاد يك سیستم شبكه

یری، ايجاد انجمني جهت گفتگو توأم با تفريح و سررگرمي از جملره پشتیباني از تدريس و يادگ

آموزان، اولیا( به مقادير ع یم اطالعرات هدفهای اصلي اين شبكه است. کاربران) معلمان، دانش

کنند)در حال حاضر چندين ترابايت(. به تمامي موسسرات مربوطره اطالعرات دسترسي پیدا مي



 

37 

 

شود. بنابراين سالینت با اسرتفاده کار و زندگي روزانه عرضه مي های مورد نیاز برایروز و دادهبه

کنرد کره از تمرکرز زدايري از آمروزش و پررورش و را فرراهم ميهايي از فضای اينترنتي فرصت

ی ی شرکت کننردهموسسه 2000آموزان کند. معلمان و دانشتغییرات مداوم آن پشتیباني مي

واننرد از طريرق مرتن و تصروير و ملحرق شردن بره تهای پست الكترونیكري خرود ميبا حساب

های متعدد يكري را انتخراب های پستي بايكديگر ارتباط برقرار کنند و از میان خبرنامهفهرست

 کنند و يا وب سايت طراحي کنند.

 

 دورنمای فني:

هايي که دارای هفت رايانه متصل به اينترنت و يرك سررور باشرند بره بریش از تعداد آزمايشگاه

سرت. ارسریده  2164عدد افزايش يافته و مدارس ابتدايي مجهز يك رايانه و چراپگر بره  2000

ی مدارس و اند. همهدرصد مدارس ابتدايي به اينترنت متصل شده 20تمامي مدارس متوسطه و 

کیلو بايت در ثانیه به سالینت ملحق شروند. بردلیل  64توانند با يك خط موسسات آموزشي مي

کرز كترين مران يك سازماندهي سلسله مراتبي مورد نیاز است. کاربران به نزديتعداد کثیر کاربر

شوند که به مرکز ملري سرالینت اتصرال داده مورد است( متصل مي 10ای)که تعداد آن منطقه

ی مرکزی سالینت واقرع در شده است. سرور مرکزی که مسئول خدمات محتوايي است در اداره

ده و شرپست قرار دارد. کیفیت خدمات با جزئیات تمام ن رارت وزارت آموزش و پرورش در بودا

گرا م 5/4با پهنرای بانرد  2002گردند. عالوه بر اين سالنیت از سال در نتیجه همواره به روز مي

 اند. ی سرورها دو برابر شدههای جهاني متصل است و فضای حاف هبايت در ثانیه به شبكه

 

 (sulinetسايت سالینت)وب

کراربر  4000ی هفتگري و مشرترك خبرنامره 5400ی آمروزش، ی حروزهديد کنندهباز 8400

های تعاملي اند. برنامهی کردهی گستردهخدمات جديد پست رايگان از خدمات سالینت استفاده

های آتري پیرامرون های برخط و يا تاالرهای گفتگو پرطرفدار بودند. برنامرهها، بازین یر انجمن

هرای تمرامي مردارس بره سرالینت، بهبرود مسرتمر سررعت اتصرال، کتابمسائلي چون اتصال 

الكترونیكي، يادگیری الكترونیكي و تعامل بیشتر است کره در دسرتور کرار قررار دارد. خردمات 

ی برخط وزارتخانه برا عنروان های ملي، صفحهی متعدد اين سايت عبارتند از معرفي پاركويژه

ی آمرادگي بررای ها، دورهها و دانشركدهبا يك موتور جستجو برای دانشرگاه "در آموزش عالي"

ی شرعرای دانشگاه اينترنتري، فهرسرت پسرتي معلمران، تردريس خصوصري بررخط، نگارخانره

ر گفتگرو، های مطالعه، تاالمجارستان، تمارين و تكالیف موضوعي به همراه پاسخ نامه و فهرست

تحقیق کننده در ماه دارای باالترين  4000ای تعاملي. درگاه آموزشي با گیری و بازيهسامانه رای
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بخش علمي هستند کره پوشرش  2بخش درسي و  11تعداد کاربران است. ستون ساختاری آن 

آمروزان در کارهرای کالسري و آزمرون ورودی اند و بره دانشهای موضوعيی غالب حوزهدهنده

کنند. بخش اخیر به نحو چشمگیری از ابزارهرای آموزشري کاغرذی پیشري ها کمك مينشگاهدا

گرفته است. بخش زبان اين سايت برای تردريس زبانهرای خرارجي)در حرال حاضرر انگلیسري، 

ای ترتیب داده است که شامل مطالرب اينترنتري، طررح آلماني، اسپانیايي، فرانسوی( بانك داده

باشرد. آزمرون برا پاسرخ نامره )فقرط انگلیسري( مي 2500املي شامل درس و سامانه آزمون تع

ی لغرات هرم قسرمتي از ايرن شربكه هسرتند و های الكترونیكي به من ور افزايش دايررهکتاب

 بیني شده است.همچنین صفحات تفريحي سرگرم کننده نیز در اين سايت پیش

لي زبان)که همرواره در الملهای بینهای ديگر عبارتند از ستون خبری، وب سايتبخش

ی ی هفترهيك جای ثابت قرار دارند(، مسابقه بین کاربران )به عنروان مثرال رقابرت در ترجمره

طرور کنرد و برههايي متشكل از تمارين ديجیترالي ارائره مي(. بخش رياضیات پايگاه داده1خبری

آموزان را براال دانش یکند و با ايجاد رقابت انگیزههای آموزشي مفید عرضه ميمن م پويانمايي

کند تا بخصو  فرايندهايي ن یر ها و مطالب تعاملي عرضه ميبرد. بخش جغرافیا، پويانماييمي

آمروزان دومرین نشان را تشريح کند. درگاه دانشها، جريان جوی و فوران آتشبزرب شدن قاره

های اوقرات و سررگرميها است که اطالعاتي در مورد تعداد زيادی از فعالیت ایسايت پربیننده

، "تصراوير متحررك"ی هايي از قبیل بخش ويرژهدهد. قسمتفراغت در اختیار کاربران قرار مي

هرای ی بورسریه و دورهی اطالعراتي در زمینره)ارائره دهنرده"چره کنریم"، "موسریقي"بخش 

ن سايت های علمي و فني( در ايی فهرستي از نوآوری)ارائه دهنده "ها و قطعاتتكه"آموزشي(، 

پیرام "ی زندگي شرکت کنند. بخرش توانند در بخش شیوهويژه مي طوربهوجود دارد. دختران 

 گذارد.های مدرسه و صفحات وب را به نمايش مي، مقاله"زندگي در مدرسه

های آن عبارتنرد از پرردازد. برخري قسرمتدرگاه معلمان به ارائه آموزش ديجیتال مي

سرازد و سرايت برنامره را ممكرن ميهرای فوقريزی فعالیتهبخش تحقیقات آموزشي که برنامر

ی ارتباط برخط دائمري اسرت. درگراه اولیرا مطالرب فراوانري در کنندهتعاملي معلمان که عرضه

های مدرسه که دهد که عبارتند از پايگاه دادهارتباط با تعلیم و تربیت در اختیار کاربران قرار مي

هرای خرانواده کند، ثبت مدارس خصوصي و پايگاه دادهميموسسات آموزشي دولتي را فهرست 

کند از ديگر بخشهای سالینت ی معیارها و هنجارهای اجتماعي عرضه ميکه اطالعاتي در زمینه

 http://www.sulinet.huاست. منبع: 

 

 

                                                 
1 newsweek 

http://www.sulinet.hu/
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 ی مدارس ایتالیا:شبکه

در ايتالیرررا تحرررت عنررروان  ICTی ايتالیرررايي شررربكه مررردارسر مبتنررري برررر نسرررخه

INDIRE(www.indire.itشررناخته مي ) شررود. ايررن شرربكه يررادگیری الكترونیكرري را بررا

ی مطالب آموزشري سراختاری و ابرزار کننده آمیزد تا عمدتاً عرضههای برخط به هم ميفعالیت

ی مدارس در ايتالیا توجه خود را معطوف به دسترسي به رتباطي پیشرفته باشد. سیاست شبكها

هرای زنردگي شخصري و اجتمراعي کررده ( از تمامي بخشICTآوری اطالعات و ارتباطات )فن

بايسرت است. اين مسئله تغییری بنیادين در تدريس و يادگیری بوجود آورده است. بنابراين مي

های مدارس را در اتحاديه اروپا تشرريح شد تا اهمیت شبكهفراملیتي برپا مي ی علمييك حوزه

آوری روز بوجود آورد. اتصال دادن کاربران، فراهم نمودن دسترسي به کند و اروپايي آشنا به فن

های يادگیری بهتر، تبادل تجارب و تبادل ی جهاني در نهايت به تدريس و فرصتمنابع و شبكه

ای معلمران و شود. مرتبط ساختن مدارس به يكديگر اسرتانداردهای حرفرهمي ن ر برخط منجر

ای افرزايش قابل مالح ره طوربهيادگیری کودکان را به من ور باال بردن استانداردهای آموزشي 

در  9/10به  1به  2001در سال  28به  1آموز از میزان دهد. در نهايت نسبت رايانه به دانشمي

( اسرت. 20بره  1ای کردن به وضوح باالتر از میانگین اروپا )افت، نرخ رايانهبهبود ي 2004سال 

 پیوند:
www.eurydic.org/Documents/KDICT/it/Frameset.htm 

 

 :ی مدارسمحتوای شبكه

شي، طالب آموزاطالعات، به اشتراك گذاردن منابع و ارائه مکاربردهای اصلي عبارتند از : تبادل 

های تحقیقاتي، به اشرتراك گرذاردن های آموزشي، فعالیتعالوهي کارآموزی معلمان، نوآوریبه

 المللي و اطالعات ثبت نام بررخط کره همگري آنهرا تراثیر روز افزودنري پیرداپرونده، تبادل بین

شرود و در مروارد ی دولرت ترأمین ميايتالیا غالباً با بودجههای مدارس ی شبكهاند. هزينهکرده

 گیرند.المللي تأمین اين بودجه را به عهده ميهای خصوصي و موسسات بینکمي شرکت

 ی مدارسهای شبكهنمونه

 http://etwinning.indire.it  دوتايي)دوقولوی( اروپانسخه ايتالیايي طرح مدرسه   

  http://www.istrozione.it سايت وزارت آموزش و پرورش، اطالعات و تحقیقات    

  http://www.invalsi.it طرح تحقیقاتي    

  http://www.bdp.it/eda/  سايت آموزش بزرگساالن   

 ی مدارس ايتالیا عبارتند از:های شبكهوب سايت

http://www.indire.it/
http://www.eurydic.org/Documents/KDICT/it/Frameset.htm
http://etwinning.indire.it/
http://www.istrozione.it/
http://www.istrozione.it/
http://www.invalsi.it/
http://www.invalsi.it/
http://www.bdp.it/eda/
http://www.bdp.it/eda/
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 eschoolnet آوری، ی پیشررفت فرنی اطالعاتي در زمینهسايت ارائه دهنده: اين وب

ی تدريس، منابع و تبادل طرح برای معلمان و مربیان ها، تجربهمحتوای آموزشي، بهترين تجربه

 است.

  SMC های ن ارتي، مرديريتي و با جنبه سايت عمدتاً)مرکز مديران مدارس(: اين وب

ای سرروکار وآوری و ارتباطرات حرفرهن( با تاکید بر ICTآوری اطالعات و ارتباطات)آموزشي فن

 دارد.

  Insight ی اطالعرات، مثالهرا، بهتررين سايت اساسراً ارائره دهنرده)بصیرت(: اين وب

آوری یكري و فرنکارشناسران و متخصصرین آموزشري، يرادگیری الكترونمنابعي بررای تجارب، 

 باشد.ا مي( با هدف باال بردن کیفیت يادگیری و استانداردهای اروپICTاطالعات و ارتباطات )

  ZAPآمروزان اسرت کره )به معنای جوشش( درگاه ورودی شاگردان و دانش

 باشد.مي "zapاجتماعات " و "برای نوجوانان zap"، "برای کودکان zap"بخش:  3شامل 

 

 (www.liis.lvی مدارس لتونی)شبکه

کره  LIISی مدارس در لتوني وجود ندارد. اما بر اساس يك تعريف جامع و مستقل برای شبكه

دارس اين کشور را بر عهرده دارد، م( در ICTآوری اطالعات و ارتباطات )مسئولیت پیشبرد فن

 گیرد: ی مدارس موارد زير را در برميشبكه

دست  در هر مدرسه -های محلي، اتصال به اينترنت(، سرورها، شبكههازيرساخت )رايانه -1

اند. هر مدرسه به اينترنت رايانه وجود دارد که به يكديگر متصل شده 6کم يك کالس مجهز به 

 رعت اينترنت ارتقا يافته است.دسترسي دارد و س

( اسرتوار ICTتباطات )آوری اطالعات و اری مجازی مدارس که بر زيرساخت فنشبكه -2

ی مجازی جامع در ای به تنهايي وجود ندارد. اين شبكهاست و هیچ درگاه آموزشي تمرکز يافته

شري خرا  و ی مطالب آموزههای ارائه دهندی صفحات اصلي تخصصي متعدد، درگاهبرگیرنده

 صفحات اصلي موسسات آموزشي است.

آمروزش و  1سرازیی فعالیت شبكه مردارس در لتروني اجررای طررح انفورماتیكهسته

گیررد: ی اطالعات تحرت پوشرش قررار ميپرورش در اين کشور است.در اين طرح تمامي شبكه

 محترروای آموزشرري، مررديريت، خرردمات اطالعرراتي، زيرسرراخت و آمرروزش کرراربران در چنرردين

                                                 
1 informatization 
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(. برای کسب اطالعرات 1سطح)مدارس، ادارات آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و علوم

 www.liis.lvرجوع کنید به: LIISی بیشتر در زمینه

، مسررررئولیت همرررراهنگي طرررررح اروپررررايي LIISدر کنررررار فعالیتهررررای فرررروق 

در  ه يك برنامه بررای يرادگیری الكترونیكري اسرت راک 2سازی)دوقولوسازی( الكترونیكيدوتايي

 کشور لتوني به عهده دارد. 

 

 :ی مدارسسیاست شبكه

آموزان و اولیا تلقي ی معلمان، دانششبكه مدارس لتوني به عنوان ابزاری کار آمد برای استفاده 

های آموزشي اسرت. ايرن ی اطالعات، مطالب مربوط به تدريس و برنامهشود که ارائه دهندهمي

ابنرد. يشبكه مسئولیت ارتقاء همكاری را بین مدارس برعهده دارد تا به هدفهای مشترك دست 

يانررررره نیرررررز در ايرررررن طرررررراح ديرررررده شرررررده های تررررردريس علررررروم رارنامرررررهب

 http://informmatika.liis.lvاست:

( ملرزم بره ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )هرای فرنمعلمان بررای تردريس مهارت

. عالوه برر مروارد ذکرر شرده، 3( هستندECDLی اروپا )ی رايانههای گواهینامهگذراندن آزمون

تروان متعددی درون مديريت مدرسه طراحي شده است، که برای نمونه مي های کاربردیبرنامه

آموزان ی کادر آموزشي و دانشروز دربارهشامل اطالعات به "ثبت داده"ی به اصطالح به برنامه

ی هماهنرگ کننرده اشاره کرد که تنها برای کاربران مجاز قابل دسترسي است. دانشگاه لتروني

LIIS ها دست داشتند. اين طررح برا ترأمین کارشناس در تولید برنامه 500باشد. در حدود مي

های صفحات ی دولت اجرا شده، استفاده از مطالب رايگان است و موسسات متعدد هزينهبودجه

 کنند.اصلي را تأمین مي

 

 : ی مدارسمحتوای شبكه

ت برای کسب اطالعاهايي برای کمك به تدريس، مطالب قابل دانلود، مطالب برخط عمدتاً برنامه

 آوری اطالعرات،های کارآموزی، مطالبي در مورد فنای، دورههای مدرسهو کاربرد تعاملي، پروژه

 ها و تاالرهای گفتگو. انجمن

 

 

 

                                                 
1 www.izm.gov.lv 
2 www.etwinning.net 
3 www.ecdl.com/www.ecdl.lv 

http://www.liis.lv/
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 :هايي از شبكه مدارس لتونينمونه

 ها درباره مواد آموزشي و مطالرب مربروط بره ترين پايگاه دادهشامل جامع 1صفحه اصلي

 www.liis.lvتدريس 

  درگاه تدريس علوم رايانه در مدارسhttp://informmatika.liis.lv 

 شرود و ی اصلي برای معلمان که از سروی شررکت مايكروسرافت پشرتیباني ميصفحه

باشرد و ديران مدرسره و روسرای هیئرت علمري ميی مشارکت در میان معلمان، مدهندهاشاعه

( را در رابطره برا موضروعات ICTهرای اطالعرات و ارتباطرات)آوریهمچنین ارتقاء توانرايي فن

 http://www.skolotajs.lvآموزشي را در بین اين افراد در دستور کار دارد. 

  ی معلرم مدرسره متوسرطه 2دست فريديس سارسرويكسدرگاه آموزشي طراحي شده ب

  http://www.zit.lv"آوریدانش، اطالعات، فن" 3آئوس

  های جامعهآوریطرح فن(ی اطالعاتي لتونيLatSTE )http://www.latste.lv 

  e-Skola  سرازی آمروزش و پررورش بررای سیسرتم انفورماتیك"درگاه طراحي شده

  skola.lv-www.e "4ريگا

  1یدانشگاهي دولتي ريگا شمارهدرگاه پیش http://www.r1g.edu.lv 

 

 :س( در مدارICTآوری اطالعات و ارتباطات )به کارگیری فن

نقرش آمروزان مطرالبي در مرورد علوم رايانه در مدارس لتوني درسي اجبراری اسرت. بره دانش

(، ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات )آوری اطالعات در يك جامعه پیشرفته، رشد سريع فرنفن

آوری زوم وجرود فرنلر( در يادگیری و اهمیت و ICTآوری اطالعات )چگونگي به کارگیری فن

شود. علروم رايانره عمردتاً در دوره متوسرطه اطالعات برای تحصیالت تكمیلي، آموزش داده مي

مطابقت دارنرد. معلمران  ECDLی های گوناگون الگوهاد. استانداردها با مهارتشوتدريس مي

های در حال تكروين ( و طرحICT) آوری اطالعات و ارتباطاتموظفند دروس به هم مرتبط فن

 ی خود به کار گیرند.را در حرفه

 

 
                                                 
1 hompage 
2 Fridis Sarcerices 
3 Auce 
4 Riga 

http://www.liis.lv/
http://informmatika.liis.lv/
http://www.skolotajs.lv/
http://www.zit.lv/
http://www.latste.lv/
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 :ی مدارس نروژشبکه

مروزش ابتردايي و اينترنت آ ( مديريت درگاهutdanningdirectoratetی مدارس نروژ)شبكه

معلمان، مرديران و کرادر آموزشري  آموزان،دار است که برای شاگردان و دانشمتوسطه را عهده

 مدرسه، اولیا و ديگر عالقمندان مدارس و تعلیم و تربیت طراحي شده است.

 نشاني اينترنتي:
www.utdanningdirectoratet.no 

www.skolenetlet.no 
 

 :ی مدارسسیاست شبكه

آوری اطالعرات و های اجرايري بررای فرنجزيري از برنامره 1996ی مدارس نروژ از سرال شبكه

( 2004-2008ی دانرش ديجیترال )( بوده است که اکنون بخشي است از برنامهICTارتباطات)

ه مرذکور که هر دوی آنها به دست وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات آغاز به کار کردند. درگا

 مجدداً آغاز به کار کرد. 2000برای اولین بار در پايیز سال 

ی مدارس نروژ نیز از اين امر مسرتثني نبرود. کنند و شبكهنیازها و انت ارات تغییر مي

اد و در روی د 2004پايیز سال  ای صورت گیرد که دربنابراين تصمیم گرفته شد تغییرات عمده

 رود.های مديريت آموزش ابتدايي و متوسطه به شمار ميحال حاضر جزئي از فعالیت

 

 :ی مدارسمحتوای شبكه

ها، های محتوايي، پیونردی مدارس نروژ سكويي ديجیتال برای ارائه منابعي در قالب حوزهشبكه

های کاربری گوناگون به صورت جامع است. عرالوه يگان برای گروههای برخط رااخبار و فعالیت

 بر اينها چهار سرويس ثبت نامي برای مدارس وجود دارد.

 .1( يك پست الكترونیكي برخط رايگان و ضد اسپمskolpostپست مدرسه ) -

 ها.سازی پروندهای برای ذخیره( برنامهskolesekkکیف مدرسه) -

 سرويسي مبتني بر اينترنت برای تبادل ن ر و همكاری.( skolestueاتاق عمومي) -

ها بررای ارائره سرايتسرازد از وب( مدارس را قرادر ميskoleavisی مدرسه)خبرنامه -

 ها و اطالعات استفاده کنند.ها، خبرنامهطرح

اين شبكه زير ن ر يك تیم ويراستاری هفت نفرره از کارشناسران طراحري و مرديريت 

ضای اين گروه عبارتند از سرر ويراسرتار و مردير اطالعرات. کرادر خردمات شود. دو تن از اعمي

                                                 
1 spam 

http://www.utdanningdirectoratet.no/
http://www.skolenetlet.no/
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آوری اطالعرات، مطالرب و محتروای کارشرناس فرن 60ويراستاری و فني با گروهي متشركل از 

 کنند.آموزشي مورد نیاز را برای اين درگاه آماده مي

 

 :آوری اطالعات و ارتباطاتهای مدارس و فنکارگیری شبكهبه

گیرد. معلمان پر تعردادترين بازديد از شبكه صورت مي 150000ار، روزانه در حدود براساس آم

آمروزان ی دانشو تعاملي مرورد عالقره 1ناميهای ثبتدهند، سرويسکاربری را تشكیل مي گروه

 www.skolenetlet.no ی مدارس نروژ عبارت است از:است. نشاني اينترنتي شبكه

آوری اطالعات و ارتباطات منجر به افرزايش پیراده کرردن آن در مردارس های فنطرح  

تره شرده نروژ شده و به عنوان ابزاری موثر برای نوآوری و خالقیت در آموزش و پررورش پذيرف

 کند. ین ميهای شبكه مدارس را تأماست. دولت تمامي بودجه

 

 :ی مدارس لهستانشبکه

( تهیره و ICTآوری اطالعات و ارتباطات )سازی اروپا که برای ارتقا فنهای شبكهمشابه با طرح

ای اسرت کشور اروپايي دارند، شبكه مدارس لهستان نیز شربكه 23اجرا شده و شرکايي در بین 

اند. درگراه آموزشري و درگاههای آموزشي ملي که برا يكرديگر تلفیرق شرده 2هامتشكل از شبكه

های اندازی شده است و شربكه( راه MENiSبدست وزارت آموزش و پرورش لهستان) لهستان

 کند. مدارس اين کشور را پشتیباني مي

 

 :ی مدارسسیاست شبكه

ی که کمیته "ال تكوين در لهستانحی اطالعاتي در های جامعهاهداف و گرايش"دولت با طرح 

ان درصدد سرعت بخشیدن به پیشرفت لهستداشت،  ملي تحقیقات علمي طراحي آن را به عهده

يرك  -2002اروپرای الكترونیكري "برای رسیدن به لهستان الكترونیكي بود. برا الگروبرداری از 

ی اطالعراتي جهراني ترا سرال هکه با هدف اتصال اروپا به جامعر "ی اطالعاتي برای همهجامعه

هسرتان نیرز بره تصرمیم هیئرت آوری اطالعات در لهای ارتقا فنتدوين شده بود، برنامه 2006

ای ( رسید که به دنبال آن برنامره2004-2006آوری اطالعات اين کشور)مديران در راهبرد فن

 . پنج ساله با هدف ارتقا ابزار ارتباطات و تاثیرات اقتصادی و اجتماعي آن آغاز شد

هررای اينترنترري در ی تجهیررز کالستوجهي در زمینررههررای قابررلتالش 2001از سررال 

آوری آغراز نامه و باال برردن اسرتاندارهای فرنها، تربیت معلم و اعطای گواهيدارس و دانشگاهم

                                                 
1 Log in 
2 network 

http://www.skolenetlet.no/
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سرايت وزارت آمروزش و پررورش رجروع توانیرد بره وبشده اسرت. بررای جزيیرات بیشرتر مي

 http://www.men.waw.plکنید:

آموزشي، افزارهای ( با هدف دستیابي به نرمICTآوری اطالعات و ارتباطات )معرفي فن

ها و تاسیس مرکز منابع آموزشي و کارآموزی معلمان در مناطق روستايي مشتمل بود بر فعالیت

ی بانك جهاني تأمین ی روستايي که مشترکا با برنامهی توسعههای گوناگوني ن یر برنامهبرنامه

 MONESن یهای بخرش دولتري و خصوصري، مشرارکت بربودجه شد. يك نمونه از مشارکت

)اينترل، تردريس بره آينردگان(  1ورزش ملي( و تربیت مربري اينترلآموزش و پرورش و  )وزارت

( و MOMESای برررین وزارت آمررروزش و پررررورش و ورزش ملررري)اسرررت. تفررراهم نامررره

TPSAهای استثنايي اينترنت برای مدارس لهستان ی قیمت)مخابرات لهستان( تضمین کننده

 دهد.رائه ميساعت اينترنت رايگان به مدارس ا 40است که 

 

 :سآوری اطالعات و ارتباطات در مداربكارگیری فن

و ی انرواع مردارس )ابتردايي، متوسرطه، فنري ( در همرهICTآوری اطالعات و ارتباطرات )فن 

 ICTی درسي تلفیق شده است. عالوه بر آن ای( به عنوان موضوع درسي مستقل با برنامهحرفه

ی درسي گیری معلمان و همچنین تجهیزات مدرسه با مباحث ديگری در برنامهبسته به تصمیم

 شود.اصلي تلفیق مي

 

 

INTERKL@SA: 

های آموزشري ایر ملي متشكل از هزاران مدرسره، آموزگرار، شراگرد و سرازماناين برنامه شبكه

ك برا وزارت آمروزش و غیردولتري اسرت امرام مشرارکتي نزدير باشد. اين برنامرهغیردولتي مي

کننرد. های آنررا ترأمین مي( هزينهITآوری اطالعات)های فن( دارد و شرکتMENiSپرورش)

 هاها از جمله تلويزيون سراسری، راديوی سراسری و پر تیراژتررين روزنامرههمكاری آن با رسانه

رش، دولرت ی از وزارت آمروزش و پررونماينده 26بسیار گسترده است. نیروی کاری متشكل از 

( در اين برنامه مشغول به کار هستند. NGOهای غیردولتي)ها و سازمانمحلي، مربیان، شرکت

یرای آشنا و سرشناس همكاری زيادی با اين طرح دارنرد. موسسرات محلري و اولکارشناسان نام

 آموزان نیز جزء کاربران هستند.دانش

گذارنرد. اختیرار ايرن شربكه ميهايي به صورت من م در های آموزشي خبرنامهسازمان  

گسررترش پیرردا کرررد و اکنررون  1plus6و  2Eduseekبررا کمررك  2002محترروای آن در سررال 
                                                 
1 Intel 
2 www.eduseek.interklasa.pl 
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باشرد. سیسرتم ن رارت برر اسراس بزرگترين درگاه اينترنتي آموزشي غیرتجاری در لهستان مي

رند تايید شده بنا شده است اما مدارس و معلمان مختا يافزارهای آموزشهای رسمي نرمفهرست

هرای صرورت گرفتره بررای ارتقرا زيرسراخت و تالش .مطالب مناسب استفاده کنندديگر که از 

رايانره شخصري و کرالس  100000تجهیزات عبارتند از تجهیز مدارس )ابتدايي، متوسطه( بره 

 14000 .مدرسه 30568معلم، از مجموع  40000 کارآموزیرايانه در تمامي مدارس راهنمايي، 

به يك برود کره  42، 2003آموز به رايانه در سال اند، نسبت کلي دانشمدرسه به شبكه متصل

 باشد.بسته به نوع مدرسه متغیر مي

 

 :ی مدارسکارگیری شبكهبه

فاده انتخاب و ارزيابي اطالعرات اسرت ،وها و اينترنت برای جستجنهاآموزان و معلمان از رايدانش

سترسي به اينترنت و همچنین به های مدارس امكان دای در کتابخانهسانهمراکز چندرکنند. مي

آوری اطالعرات از سروی به کارگیری آموزشري فرنکند. منابع اطالعاتي و آموزشي را فراهم مي

ای و ها، مسرابقات میران مدرسرهآموزان در رقابتمعلمان افزايش چشمگیری يافته است. دانش

های مدرسره را طراحري و سايتآموزان وبکنند. دانشنتي شرکت ميای اينترهای رايانهفعالیت

برنامه نیز های فوقهای رايانه نه تنها برای تدريس معمولي بلكه برای طرحکنند. کالساداره مي

 شوند.استفاده مي

 

 :های ماليجبنه

ادامره عمده با حمايت مالي وزارت ملي آموزش و پرورش بره کرار خرود  طوربهی مدارس شبكه

کننرد. بررای دهد، اما مراکز و بنیادهای ديگری نیز وجود دارند که از اين شبكه حمايرت ميمي

ی عالي علوم لهسرتان و سیسركو در مدرسه 2ی پزناناای و شبكهتوان به مرکز به رايانهنمونه مي

 اشاره کرد. 3سیستم

 

 :ی مدارسابزارهای شبكه

ی ( و يرك نقشرهCODNبه کتابفروشي اينترنتي معلمان )تحت ن رارت  Interklasaشبكه 

تبرديل « های آموزشريی اجتمراعي کتابخانرهشربكه» تعاملي مجهز شده است. هدف از طررح

                                                                                                                                          
1 www.6plus.interklasa.pl 
2 Poznan 
3 Cisco system 
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ای و اطالعاتي اينترنتي با يك سرور ها به مراکز چندرسانههای مدارس و ساير کتابخانهکتابخانه

 کند.طرح اروپايي نیز با آن همكاری مي که يك 1باشددر کتابخانه مرکزی مي

 

 :ی مدارس رومانیشبکه

ی مدارس روماني عبارتست از اتصال دادن مدارس از طريق اينترنت. ترين تعريف شبكهدقیق

های مدارس عبارتند از مشارکت مسئولین ملي و محلي، موسسات آموزشي و عالوه بر اين شبكه

آوری اطالعات و ارتباطات مستمر با به کارگیری فنبخش خصوصي برای ترويج يادگیری 

(ICTشبكه آموزشي .)2 (رومانيROEDUNETبه عنوان يك سیستم تبادل داده ) ها سازمان

را  WANهای ملي های محلي زيرساخت تبادل دادهداده شده است و با متصل کردن شبكه

 -تارگو(،Iasi(، ياسي)latiGaدر بخارست، گاالتي) 3شكل داده است که مراکز اپراتوری شبكه

( آنرا Craiova( و کرايووا)Timisoara(، تبیمسوارا)Cluj( و کلوژ )Targu-Muresموره)

آوری اطالعات برای تسهیل ارتباطات ی ابزارهای فنکنند. اهداف آن عبارتست از عرضهاداره مي

موسسات فرهنگي،  ها، مدارس،و همچنین دسترسي به اينترنت از سوی کاربران)شامل دانشگاه

ای( )آموزش فني و حرفه TVETی مدارس ديگری به نام علمي و تحقیقاتي. در روماني شبكه

ای و تلفیق اجتماعي است و به وجود دارد که هدفها و فعالیتهای آن معطوف کارآموزی حرفه

 .اندازی شده استآموزان و تقاضاهای شغلي راهمن ور برآوردن نیازها و انت ارات دانش

 

 :ی مدارسسیاست شبكه

دبسررتاني، ابترردايي، راهنمررايي، دانشگاهي)پیشن ررام آمرروزش رومرراني دارای دو سررطح پیش

 -485واحرد آموزشري است)شرهری 6099تعداد مدارس ابتدايي . است دبیرستان( و دانشگاهي

 1309( و 5582روسرررتايي  -1996ی راهنمايي)شرررهری مدرسررره 7583( ،5614روسرررتايي 

های نروين ( مفراهیم آموزشري نروين نیازمنرد شریوه188روسرتايي  -1121هری دبیرستان )ش

( بره عنروان منبرع ICTآوری اطالعرات و ارتباطرات)تدريس و ارتباطات اسرت، در نتیجره فرن

هرای آمروزان حیراتي اسرت. در آغراز تالشاطالعات و ابرزاری ارتبراطي بررای معلمران و دانش

ای اجرا شد اما در سطح ملي خط مشي خاصي طقهای صورت گرفت و تعدادی طرح منجداگانه

آمروزش و "( وجود نداشرت. ايرن فراينرد برا معرفري ICTآوری اطالعات و ارتباطات )برای فن

دانشگاهي از سروی ی پیشی درسي دورهبه عنوان بخشي از برنامه "پرورش و فناوری اطالعات

                                                 
1 www.biblioteka.edu.pl 
2 Educational network 
3 NOCs 
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( مربوطره از سره ICTرتباطرات )آوری اطالعرات و اوزارت آموزش و پرورش آغاز شد. طرح فن

 مرحله تشكیل شده بود:

 نفری درسي مبتنري برر يك برنامه( آوری اطالعرات و ارتباطراتICT برا هردف بره )

 کارگیری تدريجي آن در تدريس؛

 تر معلمان؛کارآموزی قوی 

 افزارهای آموزشي( که بدسرت يرك های رايانه، نرم)آزمايشگاههافراهم کردن زيرساخت

از  %75يابنرد. کارشناسان آموزشي منتخب از جانب وزارتخانه سازماندهي و توسرعه ميگروه از 

 شود.افزار ميی آزمايشي صرف تجهیزات و نرمی دولت در مرحلهبودجه

ی معلمان، مرديران مردارس، کارشناسران آموزشري و های مدارس برای استفادهشبكه

ی یوهتجارب و اطالعات دربراره بهتررين شر آموزان طراحي شده است تا معلمان به تبادلدانش

قويرت های زباني خرود را تآموزان بايكديگر ارتباط برقرار کرده و تواناييتدريس بپردازند، دانش

هرای مرديريتي متشركل از هايشان را به نمايش بگذارند. در رومراني تیمکنند و مدارس فعالیت

 کنند.ها را اداره ميصي شبكهخصوی درسي، ناظران کیفي و شرکای کارشناسان برنامه

 

 :محتوای شبكه ی مدارس

هرا عبارتند از فراهم آوردن زيرساختهای نوين برای تبرادل داده ROEDUNETاهداف اصلي 

فراينرد  که تمامي موسسات آموزشي، تحقیقاتي و فرهنگي را در روماني به هم مرتبط کند. اين

 DNS,SMTP,HTTP,FTP web cash گیررد از جملره،ای را در برر ميخدمات گسترده

ی عالي شبكه سیسكو های آينده. طرح مدرسهآوریبرای آزمون فن IPv6و  IPپروتوکل جديد 

ی عرالي ها)اوپراتورها( نیرز يرك مدرسره NOCك از ی توجه به منابع انساني بود. هر ينتیجه

ش، مروزش و پررورهای مدارس از جانب وزارت آی شبكهی بودجهای تاسیس کرد. عمدهمنطقه

 شد. مي ( تأمینPPPهای غیردولتي و حامیان مالي)برخي سازمان

 

 :های مدارسهايي از شبكهنمونه

کننرد ها استفاده فراوان مياز شبكه 2و لئوناردو 1کومینوس -هايي ن یر سقراطمدارس برای طرح

رخط، يرادگیری های آموزشي، تبادل الگوهای درسري، آزمرون برو همچنین برای ترويج فعالیت

 ی درسي و مواد يادگیری.الكترونیكي، ارزشیابي برنامه

 

                                                 
1 Socrates-Comeniuse 
2 Loenardo 
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 http://www.e-scoala.ro 

هرای بررخط، ی درسی کننردهآمروزان، عرضرهيك سايت آموزشي است برای معلمران و دانش

، بازيهای برخط و اخبار های برخطهای اروپايي، انجمنبه طرح ی شغلي، اطالعاتي راجعمشاوره

 آموزشي. 

 http://www.didactic.ro 

ی مردارس، اطالعراتي در مرورد وزارت های ترأمین هزينرهی مطالب آموزشي، طرحارائه کننده

 آموزش و پرورش. 

 http://www.intuitext.ro 
و های تعاملي سايتي که به يادگیری الكترونیكي اختصا  داده شده و عالوه بر آن شامل درس

 افزارهای آموزشي است.اطالعاتي در مورد نرم

 http://www.edu.ro 
 های آموزشي.سیاست ی راهبردها ودهنده( ارائهMOEسايت رسمي وزارت آموزش و پرورش )

 http://www.amoba.ro 

 رای اقلیت مجارستاني.ب( ICTآوری اطالعات و ارتباطات )های فنی کارآموزیارائه دهنده

 http://www.invata-ma.ro 

شروند و های خصوصري اداره ميکنرد و بره دسرت شررکتهای آموزشي متعددی ارائه ميطرح

 اند.آموزان آنها را طراحي کردهمعلمان و دانش

 http://www.tuet.ro 
 مدرسه. 122های ای متشكل از شبكهسايت برای ترويج آموزشي فني و حرفه

 http://www.referate.ro 

 آموزان.ها و ن رات کالسي دانشطرحسايتي برای تبادل 

 

 :ی مدارس اسلونیشبکه

ترين ( پرطرفرردارترين و پیشرررفته/http://sio.edus.si) -SIO-ی آمرروزش اسررلونيشرربكه

ی آمروزش ملري هايي اسرت بره درگراه موسسرهی آموزشي است. اين شبكه دارای پیوندشبكه

های تحقیقاتي، سايت طرح، وبetwinningهای ای، سايتجمهوری اسلوني، طرح سواد رايانه

( و درگراه EUN1ی مدارس اروپا و جامعره ترازه تاسریسهای آموزشي اتحاديه اروپا)شبكهطرح

                                                 
1 http://community.eun.org 
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ی (. وظیفررهhttp://info.edus.siآموزشرري اسررلووني کرره برره تررازگي تاسرریس شررده اسررت)

 باشد.ی اطالعات در مورد منابع و خدمات آموزشي ميآوری، نگهداری و ارائهجمع SIOاصلي

ت کره بنرا شرده اسر TRUBAR( براساس سیسرتم کاترالوب ITآوری اطالعات)فن

ها، ها، برنامرهمترون، نقشرهها، نقاشري هرا،ی آن مطالب گوناگون به عنروان مثرال عكسبوسیله

های شررربكه در کنرررار مشررتريان متررداولشرروند. گررردآوری مي ههررا، صررداها و غیررررداده

معلمان، روسای مدارس، موسسات(، نشريات و اقتصاد نیز)تلفیق، حمايت آموزان، آموزشي)دانش

آينرد. بعرالوه ايرن خردمات بررای آمروزش مالي، بازديدها( نیز به عنوان مشتری به حسراب مي

خرا   آموزی با نیازهای آموزشريهای دانشپذير اجتماعي و گروههای آسیببزرگساالن، گروه

 شود.نیز ارائه مي

هرای در میان هشت توانايي مورد نیاز جوامع مبتني بر دانش، سواد ديجیتالي و مهارت

ی آمرروزش ی شرربكهترنررد. خرردمات عمررده( پررنگICTآوری اطالعررات و ارتباطررات)فررن

های يادگیری، فهرست ی وسیعي از مطالب( عبارتند از: اطالعات آموزشي، گسترهSIOاسلوني)

های مربوط به آموزش و پرورش در اسلوني و جهان، اخبرار آموزشري، ابزارهرای سرورها و درگاه

های پستي، تابلوهای اعالنات، انجمنهای بحث و گفتگو( و مطالرب مربروط بره ارتباطي)فهرست

آموزشري و...(. تردارکات  پشتیباني) کارآموزی معلمان، ارجاع به کارشناس، آمروزش از راه دور،

 1TRUBAR(، سیسرتم پشرتیباني SIOی آمروزش اسرلوني)برای ارتقرا عملكردهرای شربكه

هرای اش سرازمان بخشریدن بره کاتالوگهرا و حوزهطراحي شد که وظیفه MSبراساس ويندوز 

ها و غیرره های موجودی، واژنامرهها، صورتالمعارفدانشي ن یر فرهنگ، دفترهای راهنما، دايره

ی اين هدف هستند که هر کاربر نیرز بايرد بره تضمین کننده TRUBARرهايي ن یر بود. ابزا

( SIOی آمرروزش اسررلوني )ی شرربكه يرراری برسرراند. عررالوه بررر ايررن از شرربكهرشررد و توسررعه

تمرکززدايي شده، و مطابق با استانداردها طراحي شده و غیراجباری است و محتروای آموزشري 

 آن رايگان است.

کند. قرار است اين شبكه به مستمر ارتقا پیدا مي طوربه( SIOاسلوني)ی آموزش شبكه

ای که هر مدخل به شكل هدفمند کاربران را عنوان يك سايت چندمدخله طراحي گردد به گونه

بر اساس نیاز و ويژگیشان به محتواهای مختلف راهنمايي کند. اين مردخلها عبارتنرد از: درگراه 

(، برای کراربران zabava(، سرگرمي)مدخل listرونیك )مدخل (، نشريات الكتdveri)مدخل 

بینري و تن ریم غیر اسلونیايي)مدخل انگلیسي(. برای کودکان نیز يك مدخل مهد کودك پیش

های آنها طراحري شرده اسرت بررای نمونره از زبران تصرويری، شده است که متناسب با ويژگي

رای بايگاني کرردن مطالرب آموزشري خروجي صدا و غیره استفاده شده است. سرويس ديگری ب

                                                 
1 http://www.educa.fmf.uni-lj.si/trubar/ 
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ی آمروزش مورد ن ر برای کاربران در ن ر گرفته شده است. در طي چند سرال گذشرته شربكه

ی ملري آمروزش و ی از سوی وزارت آمروزش و پررورش، موسسره( با تأمین بودجهsioاسلوني)

پیراده کرردن ی مردارس بره های آتي شبكهها و برنامه( توسعه يافت. تالشEUی اروپا)احاديه

 های آموزش رايانه و ارائه روش تدريس برای موضوعات درسي متنوع معطوف است.وسیع برنامه

 

 :های مدارسهايي از شبكهنمونه

 ی مدارسشبكهSIO ؛ شبكه اصلي مدارس اسلونيhttp://sio.edus.si 

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

های موضوعي، سرمینارها، رويردادها، کرارآموزی معلمران، همكراری ی حوزهاطالعاتي در زمینه

 کند.تحقیقات و مدارس ارائه مي المللي،بین

 :وزارت آموزش و پرورش و ورزشhttp://www.mszs.si/  هدف اين شبكه سرازمان

ن آموزشي، سازمان دادات عمومي، سازمان دادن به ن ام ها، مناقصدادن به وزارتخانه، کنفرانس

 المللي است.بین هایبه ورزش و همكاری

 های ديگر موسسات آموزشي:وب سايت http://www2.arnes.si 

 وب سايت طرح ملي سواد رايانه(ایhttp://www.zrss.si/projecti.htm ) 

 كترونیكي دوتايي)دوقولو(ی اروپايي يادگیری البرنامهeTwinning اسلوني 

http://www.cmepius.si/eLERNING/eTwinning 

  :درگاه اصلي جديدhttp://info.edus.si ن، اخبار بررای معلمران، کرارآموزی معلمرا

 نس ويدويي.های کنفرااطالعات راجع به مدارس ابتدايي، سمینارها و سخنراني

 ستون اصرليARNES: http://www.arnes.si -  دسترسري بره تمرامي مردارس

 اسلوني

 http://oko.edus.si 1درگاه اسلوني برای منابع آزاد. 

 

 :ی مدارس اسپانیاشبکه

ی شريك اسرپانیايي شربكه http://www.cnice.mecd.esشبكه مدارس اسپانیا به آدرس 

آوری ی ابزارهرای پژوهشري مبتنري برر فرنکنندهشربكه عمردتاً عرضره مدارس اروپا است. اين

ی اطالعرات و اتصرال معلمران، مربیران و کننردههای ارائه( و سررويسITاطالعات و ارتباطات)

سازی شده، بررای آموزان به شبكه و به يكديگر است. اين طرح يك سكوی اينترنتي شبكهدانش

                                                 
1 Open source 

http://www.zrss.si/
http://www.arnes.si/
http://www.cnice.mecd.es/
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ای سرود آوری چندرسرانهطور روز افرزون از فرنه برهتكوين راهبردهای آموزشي نوين است کر

 برد.مي

باشرد کره هردفش مي 2های آموزشري در آندالوسریای انتقال دادهشبكه 1Red Averros شبكه

فراهم کردن دسترسي گسترده به دانش و همچنین ارتقاء سطح ارتباطات و سعه صدر افراد در 

دبسرتاني، دوره دبسرتان و های کاربری اين شبكه عبارتنرد از: پیشفرايند ارتباطات است. گروه

مرکرز  32های پشتیباني آموزشري و متوسطه، مراکز آموزش استثنايي، آموزش بزرگساالن، تیم

 ( در سرتاسر آندالوسیا. CEPکادر آموزشي)
 

 :ی مدارسسیاست شبكه

را منتشر کررد  3ایمجموعه 2003در سال  "انجمن مشورتي آموزش"دولت آندالوسیا بنابر طرح 

ی مبتني بر دانش را که منجر به منافع اقتصرادی که که اقدامات الزم برای تاسیس يك جامعه

های اينترنتي، کتابخانره فع اجتماعي و فرهنگي)مثالً بازديدهای حوزه)مثالً صنعت نساجي(، منا

 مجازی( خواهد شد را فهرست کرده است.

آوری اطالعات و ی اصلي برای دسترسي به فنی برنامهارائه کننده And@red شبكه

سازی و اتصرال اسرت. ايرن طررح ( به جامعه آموزشي آندالوسیا از طريق شبكهICTارتباطات )

هرای های آموزشي، طرحمام زمینهت( در ICTآوری اطالعات و ارتباطات)کارگیری فنايش بهافز

و  پیرامون يادگیری الكترونیكي، بهبود وضعیت دسترسري بره دانرش، ارتباطرات بهترر مردارس

ای تدريس و کرارآموزی و آمروزش بهترر معلمران، کرارآموزی آموزان، استانداردهای حرفهدانش

هرايي ن یرر اولیرا، شود. بهترر اسرت گروهو سواد وسیع ديجیتالي را شامل ميای خالقانه حرفه

های پرسنل خدمات و کادر ن ارتي نیز در گروه کتابداران، مديران مدارس، کارشناسان آموزشي،

 کاربری جای گیرند.

 

 ی مدارس:محتوای شبكه

  هرای درسري دورهمنابع آموزشي و مطالب پشتیباني برای مقاطع ابتدايي و متوسطه و

، بانك علوم اجتماعي، علوم انساني و ارتباطات، هنر برای دوره دبیرستان )زبان، علوم، رياضیات،

 سايتهای موضوعي و ...(تصوير، وب

 ای)تجارت و بازاريرابي، مرديريت، هنرهرای منابع آموزشي بررای آمروزش فرن و حرفره

 فرهنگي( –گرافیكي، خدمات همگاني اجتماعي 

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

 نگي(های مدرسه، مسائل میان فرهبرای اولیا، کتابخانه

 منابع تحقیقاتي 

 ه اطالعات(های پستي رايگان، درگاخدمات کاربری)حساب 

 مجله(ی ديجیتالhttp://reddigital.cnive.mec.es/s/index.htm) 

 ها(های درسي، طرحهای تحصیلي، دورهرساطالعات عمومي)بو 

هررای فنرري، ی دسترسرري رايگرران برره انجمنارائرره دهنررده Red Averroes شرربكه

شروند: درايرن شربكه ارائره مي باشد. موارد زيرر نیرزو تاالرهای گفتگو مي 1های مدارسکتابخانه

 HTMLشتريان،ی مپست الكترونیكي برای مربیان، استفاده از وب سايت، طراحي وب، کتابچه

ی پشرتیباني آموزشري)طرح درس، مطالرب آموزشري، برای مدارس و مطالب وسریع در زمینره

تسهیالت دانلود، به کارگیر بهترين تجارب تدريس، کتابخانه مجازی، انتشارات آموزشي، موترور 

 ((.ICTآوری اطالعات و در ارتباطات )جستجو، تبادل اطالعات، اکثر ابزارهای فن

 

 : مدارس در مدارسهای شبكه

آوری اطالعرات و شود که به کمك ابزارهای فرندر آموزش و پرورش مبتني بر شبكه تالش مي

ود میسرر ( استاندارهای يادگیری بهبود داده شود و ارتباطات و همكاری نامحدICTارتباطات )

شرترك هرای مها و فعالیتی مدارس همكاری مدارس را در قالب طرحشود. در کنار اين، شبكه

سازد. شبكه مدارس با ايجاد پیوندهای همه جانبه فراينرد ن رارت و مرديريت را نیرز ممكن مي

دسترسي بره  ی محیطي برای مشارکت،ی مدارس با هدف ارائهکند. سكوهای شبكهتسهیل مي

انتقال دانش بین مردارس و کمرك  های برخط،ارائه مطالب يادگیری و فعالیت منابع با کیفیت،

انردازی به اولیا و اجتماع، و در نهايت تاسیس يك فضای مبتنري برر دانرش اروپرايي راه رساني

  اند.شده

 

 ی مدارس:هايي از شبكهنمونه

 And@red  

http://www.juntadeandaluica.es/averroes/ 

 Red National Bachillerato 286)سكوی تعاملي برای دوره کارشناسي( 
http://www.ceneval.edu.mx/rnd/index.php 

 http://www.educanet.net 

                                                 
1 ABIES 

http://www.juntadeandaluica.es/averroes/
http://www.ceneval.edu.mx/rnd/index.php
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 (.ICTآوری اطالعات و ارتباطات )ی آموزشي برای معلمان با تمرکز بر به کارگیری فنشبكه

 

 : ( در مدارسICTاطالعات و ارتباطات )آوری به کارگیری فن

موزشي هنوز هم بره دلیرل رويكررد آ( در موسسات ICTآوری اطالعات و ارتباطات )کاربرد فن

سرئله مآموزشي غیر ساختاری، تربیت معلم نامناسب و سواد ديجیتال ناکفي محدود است. اين 

موزشري افزارها، منرابع آارد نرمبه مرور با ورود تجهیزات زيرساختي بهتر، باال رفتن سطح استاند

 ی درسي بهبود يافته است.خا  و رشد و ارتقاء برنامه

 
 :ی مدارس انگلستانشبکه

( اسرت کره براسراس ICTاطرات )آوری اطالعرات و ارتبانگلستان صاحب يك راهبرد ملي فرن

 (.1تجهیزات زيرساختي، محتوا و عملكرد بنا شده است )شكل

ای با يكديگر پیونرد های رايانهو شبكههای مدارس ها از طريق تاسیس شبكهاين جنبه

ی مدارس در قلب اين فعالیت وجود دارند که به کمرك های اصلي شبكهتعدادی از طرح دارند.

 1998توان اين سه جنبه را در سرتاسر کشور بصورت برخط عرضه کرد. دولت در سال آنها مي

ایجاد تجهیزات زیرساختی 

در دسترس که دسترسی 

آموزان را به معلمان و دانش

ICT  در سطح دنیا فراهم

 کند. 

 محتوا عملکرد

 زیرساخت

پشتیبانی از مهارتهای 

ICT معلمان در استفاد شخصی از

فناوری و مهارتهای اموزشی آنان 

های با شیوه ICTدر تلفیق 

  هاییادگیری موجود و به شیوه

 ابتکاری  

مهیا کردن دسترسي 

و مراکز به  فراگیران، معلمان

محتوا و خدمات ارزشمند 

 يآموزش

 های اساسي شبكه مدارس انگلستانجنبه -1شكل 
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آوری نامه باال برردن سرطح فرناندازی کرد. هدف اين بر( را راه2NGFLملي يادگیری) 1یشبكه

بررای  2002( در مدارس برود. نسربت شراگردان بره رايانره در سرال ICTاطالعات و ارتباطت)

بوده است. در انتهای سره مراه نخسرت  1به  7و  1به  11مدارس ابتدايي و متوسطه به ترتیب 

در دوره  1به  6در دوره ابتدايي و  1به  7/9مارس(، نسبت شاگرد به رايانه به  31) 2002سال 

( انگلستان DFES(. هدف راهبرد وزارت آموزش و پرورش)DFES,2002متوسطه ارتقا يافت)

در تعلریم و تربیرت  ICTی منسجم برای تأمین بودجه و پشتیباني از توسعه هدايت يك برنامه

 دهد.های اصلي تجهیزات زيرساختي، محتوا و عملكرد را مخاطب قرار مياست که حوزه

 ( اين است که:DFESراهبرد وزارت آموزش و پرورش)هدف 

 استانداردها را از طريق به کارگیری فن( آوری اطالعرات و ارتباطراتICT و در طرول )

های اصلي آموزشي ملي های تدريس و يادگیری بخصو  به عنوان بخشي از اولیتتمامي حوزه

 ره متوسطه( باال ببرد.دو )نیمه ا ول3ای اساسي ن یر سواد، توانايي حساب و مرحله

 ن را، برهاز ابتكار و نوآوری در مدارس حمايت کند و از اين راه تأثیر مردارس و معلمرا 

های هبرود بخشرد ترا مسرئولیت( بICTآوری اطالعات و ارتباطرات)کار گیری فنخصو  با به

 معلمان را کاهش دهد و ارائه درس را مدرنیزه کند.

 التحصریالن مردارس را بره العمر، فارغو يادگیری مرادامبهتر  برای نايل شدن به کارايي

کنرد و امكران های يادگیری مورد نیاز مجهز مي(، و مهارتICTآوری اطالعات و ارتباطات)فن

 ی فني را برايشان ممكن سازد.شرکت در يك جامعه

 اآوری اطالعرات و ی فراگیران، از طريرق توانرايي فرنبه همه( رتباطراتICT امكران )

 سي به يادگیری را فراهم کند.دستر

بیان انگلسرتان کمرك ( به دنبال اين است که به فراگیران و مرNGFLی ملي يادگیری)شبكه

ين شبكه در رابطره برا مردارس توجره ا( بهره ببرند. ICTآوری اطالعات و ارتباطات)کند از فن

باال بردن دسترسري ( و ICTرتباطات)آوری اطالعات و اخود را معطوف به افزايش آگاهي از فن

ی وسیعي از منابع ديجیتال بررای تردريس و يرادگیری)محتوا( به آن، و همچنین ايجاد گستره

 ای معلمان، شبكه ملريکرده است. عالوه بر اين در راستای توسعه بخشیدن به فعالیتهای حرفه

 ل کند.بديادگیری در صدد است که آنها را به کاربران کارآمد فناوری اطالعات و ارتباطات 

تعیرین شرده  2002( در سرال NGFLچالشهای زير با عنوان هدفهای شبكه ملري يرادگیری)

 است:

                                                 
1 grid 
2 www.ngfl.gov.ukS 
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 های عمومي، و هر تعداد از مراکرز ها، دانشگاهها، کتابخانهاتصال همه مدارس، دانشكده

 اجتماعي که ممكن است به شبكه ملي يادگیری؛

 ه از ت به تدريس و يا اسرتفادتضمین اين مسئله که معلمان در حال انجام خدمت، نسب

تابداران نیرز ک( در برنامه درسي از توانايي الزم برخوردارند و ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)

 شوند؛طور مشابه آموزش داده ميبه

 (بوجود آوردن درك مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطاتICTبرای فارغ ) التحصیالن

 ؛ICTتوانايي آنها در  و قرار دادن مقیاسي برای ارزيابي

  ولت دتضمین اينكه از میزان کاغذی بودن ارتباطات مديريتي بین گروههای آموزشي و

 شود؛کاسته مي

 ای و پیشررو در افرزاری شربكهتبديل انگلستان به يك مرکز برتر در ايجاد محتوای نرم

 صادرات خدمات يادگیری در دنیا؛

آمروزان اند تا به معلمران و دانشادگیری ايجاد شدهتعدادی از منابع اساسي که در شبكه ملي ي

 در رسیدن به اين هدفها کمك کند عبارتند از:

 درگاه شبكه ملي يادگیری که مدخلي به محتوای آموزشي است؛ 

  خدمات آموزشي برخط ن یرTeachernetسرويس ،DFES  بررای معلمران و ديگرر

، و پايگراه برنامره درسري ملري ارائره 1خدماتي که دولت و دفاتر آن چون مرکز مجازی معلمران

 دهنده آنها هستند؛

 محتوای تن یم شده در مناطق محلي؛ 

 ها و نهادهای ملي ن یرر مرکرز ها، نگارخانهمحتوای تن یم شده به دست ناشران، موزه

 اسناد ملي؛

  ،خرردمات ابتكرراری مخصررو  فراگیررران، مثررل باشررگاه شرربكه کرره محیطرري برررخط

باشد. اين کودکان از طريق مردارس سال مي 11تا  7کودکان سنین کننده و ايمن برای سرگرم

شود به يكديگر پست الكتريكي بزنند، افكار خود را کنند و به آنها اجاز داده ميخود ثبت نام مي

 های تعاملي شوند.به اشتراك بگذارند و سرگرم بازی

باشد که ارائه ها ميسايتای متشكل از وب( شبكهNGFLدرگاه شبكه ملي يادگیری)

ها، ی يادگیری، تدريس، کارآموزی و مديريت در مردارس، دانشركدهی مطالبي در زمینهدهنده

باشند. دسترسي به مطالب آموزشي ها، مراکز يادگیری، محل کار و خانه ميها، کتابخانهدانشگاه

ازی معلمان بر اطالعات، و منابع موجود در شبكه ملي يادگیری برای عموم آزاد است. مرکز مج

راهنمايي، مشاوره و مطالبي برای معلمان متمرکز است. برخي از اين مطالب عبارتنرد از: طررح 

                                                 
1 Virtual teacher center 
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های تدريس(، پشتیباني های کار و چارچوبدرسي )طرحدرس، منابع موضوعي، اطالعات برنامه

ای آموزشري ای، هدايت سیاست آموزش و پرورش، مديريت مدرسه، نیازهربرای پیشرفت حرفه

های بحث و گفتگوی برخط. هر سايت متصل بره درگراه، مسرتلزم گذرانردن يرك خا  و گروه

ای از معیارهای کیفري )اصرل فرايند ثبت نام و تايید مي باشد که شامل برخورداری از مجموعه

هايي کره سرايتی وب( است. بدين نحو کاربران مطمئن خواهند شد کره همرهNGFLاساسي

باشرند. در نتیجره باشند، متعهد به رعايت استاندارها در سطح باال ميمي NGFLدارای عالمت

های تخصصي گوناگوني به عنوان يك منبع ارزشمند مورد تأيید قرار گرفته و تأيید شدند. شبكه

از ايرن  تواننردآموزان ميباشند لذا دانشسايتهای زير مورد تأيید و معتبر ميبه عنوان مثال وب

و افكار و تجربیات خود را به اشتراك بگذارنرد: مردارس االن خود همكاری داشته با همس طريق

(، انجمرررررررررن عمرررررررررومي http://specialistschools.org.ukمتخصصرررررررررین)

 ( و شررررربكه منرررررابع تكمیلررررري بررررررای يرررررادگیریhttp://gtc.org.ukتررررردريس)

(http://ferl.becta.org.uk.) 

انردازی ديگر نیرز مبتنري برر شربكه راه های دولتي فوق، تعدادی طرحبه موازات طرح

 global( و شرربكه جهرراني مرردارس )TescoNet2000شرردند کرره عبارتنررد از تسرركونت)

scoolnet .)بریش از  2002مطرح شرد و در سرال  تسكونتبه دنبال  ی مدارس جهانيشبكه

بودنرد. نام و شرکت کررده های آن ثبتشاگرد در طرح 60000معلم و  3500مدرسه،  17000

 50000ی جهاني مدارس دارای ( و شبكهTescoNet2000در اين سال، در مجموع تسكونت)

 .(4)جدول ی وب بودندصفحه

 (2001 ی جهاني مدارس)دسامبر: تسكونت و شبكه4جدول

مررردارس  

 فعال 

معلمرررران 

 فعال

شرراگردان 

 فعال

ی صررفحات تكمیررل شررده

 منتشر شده

 52857 61340 3605 17041 مجموع

شد. هدف اصلي تسكونت طرحي است که تنها به مدارس انگلستان مربوط مي تسكونت

ی درسي سراسری بود تا آنها شاگردان را بر آن دارند که وسعت دادن به تفسیر آموزگار از برنامه

( را بكار گیرند. در ايرن زمران تسركونت ICTاطالعات و ارتباطات )آوری ای خالقانه فنبه گونه

ها در سرتاسر آمیز بود چراکه تعداد کثیری از مدارس، معلمان، شاگردان و کالسبسیار موفقیت

بیش از نیم میلیرون نفرر برین  2002تا  1998بودند. در سالهای  انگلستان در آن شرکت کرده

ی زندگي شده بودند. بسیاری افكار و احساساتشان را دربارهسال عضو اين طرح  18تا  5سنین 

ی زندگي، خانه، ی وب نگاشته بودند. آنها دربارهصفحه 50000در قرن بیست و يكم در بیش از 

عاليق، عقايد لجام گسیخته، امیدها و روياهايشان و اينك چگونه دنیا را به مكان بهتری تبرديل 

http://gtc.org.uk/
http://ferl.becta.org.uk/
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(. از جمله فوايد تسركونت ايرن 2002ی جهاني مدارس، بكهنوشتند)شخواهند کرد مطالبي مي

يافتند که در آن زمان جديد و جالرب بود که معلمان از اين طريق به تجارب آموزشي دست مي

ی تجهیزاتري چرون لرپ توان به موارد زير اشاره کرد: عرضهمي تسكونتبودند. از ديگر خدمات 

کمرك بره  افزارهرا،نگي استفاده از تجهیزات و نرمتاپ، ارائه مشاوره و کمك به معلمان در چگو

ريزی جوانران يك طرح سراسری برای مراسم يادبود هزاره، فراهم کرردن فرصرتي بررای برنامره

در لندن و کار با اينترنت در کالس برای اولین برار. جامعره  1جهت ديدن آثارشان در گنبد هزاره

نمايش آثار کودکان باشد. بنابراين معلمران و شاهد  تسكونت محلي قادر بود در فروشگاه محلي

توانستند ناظر بر چگونگي درگیر شدن شاگردان در استفاده از منابع تحت شبكه باشند. اولیا مي

گذارد معلمان بسریاری را سايت گسترده که آثار شاگردان را به نمايش ميمشارکت در يك وب

 جذب کرد.

 که يك ويژگري مهرم طررح ايرن برود کره بره از ديدگاه تربیتي، معلمان عنوان کردند

شرد کودکران شد که تجارب خويش را بازگو گنند. اين مسئله باعث ميکودکان امكان داده مي

ودکران کبدون شكل در مورد موضوع بنويسند. بسیاری از معلمان اذعان کردند که کیفیت آثار 

 بدلیل انتشار آنها برای مخاطب جهاني بهبود يافته است. 

ی. ايرن ه بوجود آوردند از قبیل شعر و ديگر آثرار هنررايان مطالب بسیار خالقانشاگرد

آوری نیز خود را بروز داد. هايي از طريق طراحي و فنحلخالقیت در اشكال ديگری از جمله راه

های تحلیلي از ديگرر فوايرد عنروان تقويت عزت نفس، بهبود مهارتهای مطالعه و افزايش مهارت

هايشران را انتخراب شد که خود طرحموارد بسیاری اين مكان به شاگردان داده ميشده بود. در 

د. ايرن کنند. مشارکت اولیاء در پشرتیباني از پرژوهش فرزنردان در خانره از ديگرر پیامردها برو

ها که هر نیمسال به مدارس فرستاده هايي از پیش آماده شده برای طرحها از طريق ايدهفعالیت

ی از سوی شراگردان را در رفتند. صفحات بسیاری عقايد و تجارب خلق شدهشدند پیش ميمي

های ديگرر دنیرا چشرم داشرتند، اگچره گرفت. شاگردان در فعالیتهای خود غالباً به مكانبر مي

های محلي يك مضمون متداول بود. در تعداد کمي از موارد مدارس پرداختن به مسائلي محیط

کردند گرچره از اهرداف طررح نبرود. برخري از يگر همكاری ميانگلستان با مدارس کشورهای د

 معلمان به تاثیرات آن بر ادراك جهاني و دانش شاگردان اشاره داشتند.

ی جهاني مدارس متولرد بنابراين تسكونت پايگاهي بوجود آورد که در نتیجه آن شبكه

برود. مضرامین  ی جهاني مدارس طرحي متفاوت بود که بر هدفهای ديگری متمرکرزشد. شبكه

المللي، اتصال به ديگر مدارس و افزايش شررکت عبارت بودند از همكاری بین ی اين طرحعمده

هرا اگرچره غالبراً جرزء های موضروعي خرا  و نره هرر موضروعي. کارگروهاولیا در برخي حوزه
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صفحه توسط يك کالس واحد تن یم شده  2750با اين وجود بیش از  های طرح نبودند،ويژگي

. ازاينرو برخي هدفهای اين طرح در پس اين نوع رخدادها نهفته بودند، که با بررسي بیشرتر بود

 شدند.آشكار مي

المللي بود که اهدافش عبرارت بودنرد از تقويرت ی جهاني مدارس يك طرح بینشبكه

المللي آنران. معرفي افكار کودکان سراسر جهان و باال بردن درك بین آگاهي فرهنگي شاگردان،

ای در کودکان خارج از کشور بود که عالوه ی جهاني مدارس در پي ايجاد انگیزهدر نتیجه شبكه

 ی جهاني مدارس هم به تكرالیفيبر زبان مادری خود به زبان انگلیسي نیز بنويسند. طرح شبكه

کره  یفيپرداخت که شاگردان به دور از رايانه و اينترنت قادر به انجام آن بودند و هم به تكالمي

هايي که در تسكونت دادند. از میان طرح( انجام ميICTآوری اطالعات و ارتباطات)به کمك فن

 روز شده و نگاه داشته شدند.سايت بهطرح در وب 12به شاگردان ارائه شده بود، 

، گرزارش داد کره مجمروع 1کردافزاری که درگاه را اداره مي، نرم2002در ماه اوت سال 

افزايش يافت، مجمروع تعرداد مردارس ترا عردد  134045کننده به عدد رکتتعداد شاگردان ش

صفحه باال رفت. ترا مرارس  53423صعود کرد و مجموع تعداد صفحات منتشر شده تا  17459

و مجموع تعداد صفحات منتشرر شرده ترا  17847گزارش شد که تعداد مدارس تا  2003سال 

ی مشارکت فراينده مدارس خارج دهندهنشانافزايش يافته است. صفحات وب و آمارها  54418

ی مشارکت شاگردان در تعدادی از کشورهای خارجي دهندهو تعداد صفحات منتشر شده نشان

بررای  BETTی تلويزيروني ی جهراني مردارس در برنامره، شربكه 2003است. در ژانويه سال 

ی مردارس نفررانس شربكهمدارس خارج از کشور آغاز به کار کرد. در ماه فوريه اين طررح در ک

کشرور شرد.  11های آزمايشي در اروپا در بروکسل به اروپا معرفي گرديد که منجر به آغاز طرح

کشرور غیرر  19ی آزمايشري در مدرسره 53المللي اين طررح، پس از دو ماه از آغاز به کار بین

ايتالیا، لتوني، لیترواني، ايسلند، اندونزی،  انگلیسي زبان ثبت نام کردند: دانمارك، فنالند، آلمان،

 تايلند و اوگاندا. نروژ، لهستان، پرتقال، روماني، روسیه، اسلواکي، اسپانیا، سوئد، سوئیس،

شروند، های سراسری که بسیاری از آنها از سوی تجارت و صنعت حمايرت مياين طرح

انرد. نشران دادهای را شبكه هایآوریکارگیری فنبه وضوح قدرت انتشار مطلب در اينترنت و به

هرای وضعیت موجود در انگلستان پیچیده است از آن جهرت کره در اسركاتلند شرماری از طرح

ارد ي اين موخا  اجرا شده است که با انگلیس، ولز و ايرلند شمالي متفاوت است، البته در تمام

تشرريح هرا در ادامره حشود. برخي از ايرن طرای تاکید ميبه شكل روزافزون بر يادگیری شبكه

 گیرند.شوند و مورد بحث قرار ميمي
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سازی، مردارس را بره همكراری برانگیختره ن ام آموزشي انگلیس مرتباً از طريق شبكه

 ( در يك راهبرد پرنج سراله بررایDFESهای انگلیس)است. وزارت آموزش و پرورش و مهارت

الح خردمات ( اصر2004)"ی هرر کرودکي مهرم اسرتبرنامه"( و در 2004کودکان و فراگیران)

د ی کودکان مورو بهبود انتقال خدمات به همه "انفرادی کردن يادگیری"عمومي را با تمرکز بر 

ه و يابي بره ايرن هردفها موظرف بره همكراری برودتاکید قرار داد. معلمان و مدارس برای دست

تجربه اند، بر اساس دانشي که در درسه که مبتني بر يادگیریم -هب -های اينترنتي مدرسهشبكه

زيربنای يك دگرگوني کامل را در فرايند يادگیری فراهم توانند تدريس گنجانده شده است، مي

 (. DFES,2004آورند)

ی مراتبي و سراسرری سررورهای هوشرمند و نیرومنردی در اسكاتلند، به شكل سلسله

سررورها و کننرد. ايرن ها را در سرتاسر کشرور تسرهیل ميوجود دارد که جريان پرسرعت داده

 کننررردميفعالیرررت  ای، محلررري و ملررريوح مدرسرررهموتورهرررای توزيرررع محتررروا در سرررط

(http://www.LTScotland.org.uk/connected/ وضررعیت يرراد شررده برره معلمرران و .)

هد به منابع برخط دسترسي داشته باشند. بنابراين معلمان قادر خواهند بود دشاگردان اجازه مي

مطابقت دارد را از پیش انتخاب و هماهنگ کنند تا بره موقرع بره  مطالبي که با طرح درس آنها

سرور مدرسه انتقال يافته و در طول درس مورد ن ر از آن استفاده کنند. بدين نحو دسترسي به 

تروان بره منرابعي چرون مطالرب شرود. بنرابراين ميمخازن ع ریم مطالرب بررخط ممكرن مي

ی درسري و برنامره (SCRAN)1ای فرهنگريهرای کاالهر(، پايگاه دادهPatheNewsنیوز)پس

افرزار به سرعت دسترسي پیدا کرد. برای ممكن سراختن ايرن فراينرد يرك نرم BBCديجیتال

میانجي ساده ساخته شرد ترا کراربران بتواننرد ايرن مطالرب را تشرخیص داده و دانلرود کننرد. 

کنرد ترا منرابع اد ميافزاری ايجرای است که يك ابزار نرمبرنامه "يادگیری و تدريس اسكاتلند"

ی درسي اسكاتلند قرار دهد، بدين صورت معلمان قادرند ی اجزاء برنامهباکیفیت را در برابر همه

 ی درسي خود بپردازند.ی برنامهبه جستجوی مطالب مناسب با سن، مرحله و حوزه

ای نیرز اشراره کررد. بره عنروان مثرال در يرك های خا  شبكهتوان به ديگر طرحمي

جامع ديجیتال سراسری، مدارس مناطق محروم به عنوان بخشي از يك طررح دولتري  سیاست

جوامرع "ی رايگران دريافرت کردنرد. طررح ی ديجیتالي، رايانرهبرای کم کردن اختالف سهمیه

 امیدوار است که نسبت رايانه به شاگرد را به باالی میانگین برساند. "2کشي شدهسیم

( بره صرورت DFESورش و مهارتهرای انگلسرتان)، وزارت آموزش و پرر1998از سال 

رساني کرده است. همچنین اين ی ايمن از اينترنت کمكمشاوره به مدارس در ارتباط با استفاده

( کره در superhighway Safety Websiteسرايت فرابزرگرراه ايمرن)برنامه از طريرق وب
                                                 
1 Database of cultural artefacts 
2 Wired-up communities 
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ارائرررره کار کرررررد، مشرررراوره و اطالعررررات برررره روز آغرررراز برررره 2000سررررپتامبر سررررال 

ی مهررارت در اينترنررت برررای شرراگردان ( . برنامررهhttp://ispsafty.ngfl.gov.ukکنررد)مي

 2003ی تلويزيوني تعلیم و تربیت در سرال سال( از طريق برنامه7-11)سنین 21ی اصليمرحله

(، وزارت آموزش Bectaشد، بكتا)کار کرد. اين برنامه با همكاری سه نهاد دولتي اداره ميآغاز به

(، تا به معلمان کمرك QCA) 2ی درسيها و اولیای برنامهپرورش و مهارتها، و دفتر گواهینامه و

 ی ايمن ماندن در اينترنت را به کودکان بیاموزند.کنند شیوه

تاسیس شردند و در حرال شرتاب  2003سازی مدارس در سال بنیادهای محلي شبكه

در انگلیس بود که در مدارس و يا گروهي  مورد 45 تعداد آنها 2004باشند. در سال گرفتن مي

هايي برای کمك بودند و در سرتاسر کشور در حال توسعه هستند. برنامه از مدارس مستقر شده

ای متناسب با نیازشان به کار های رايانهحلتوانند راهبگیری است تا به اين بنیادها در حال شكل

های جیبري و همرراه بوردهای تعاملي، رايانهها، وايتلوحهها عبارتند از لپ تاپ، برند. اين کمك

آوری اطالعرات و های فرن(. يادگیری الكترونیكي به کمرك شررکتDDAديجیتالي شخصي )

 شود.( متعددی حمايت ميICTارتباطات )

( در انگلسررتان بوجررود 3RBCای بررا پهنررای بانررد برراال )های منطقررهکنسرسرریوم

های يراد شرده، متعلرق بره دفراتر (. کنسرسیومhttp://broadband.ngfl.gov.ukاند)آمده

باشند که به من ور بدست آوردن اتصال با پهنای باند باال و مقررون ( ميLEAآموزشي محلي )

. ايرن اندپهنای باند باال تاسیس شرده های باصرفه برای مدارس و گسترش محتوا برای شبكهبه

تشركیل  4ی آموزشري ملرياند ترا يرك شربكهشردهاکنون به يكرديگر متصرل ها همکنسرسیوم

ها کره (. در حال حاضرر تعرداد ايرن کنسرسریومhttp://www.broadbanduk.orgدهند)

های انگلیسي را تحت پوشش خود دارند و های متفاوتي دارند ده عدد است و تمامي حوزهاندازه

برای پهنرای بانرد براال و بازيگران اصلي در فراهم کردن خدمات اينترنتي، تجهیزات زيرساختي 

 آيند.محتوای دفاتر آموزش محلي و مدارس در منطقه خود به شمار مي

 

 :های مدارسمنابع موجود در شبكه

ای قابرل ملري و منطقره 5یسرازی شردههای شبكهای از منرابع از طريرق سرايتطیف گسرترده

امررا  ی ايجرراد شرردهاها و ناشررران حرفررهاند. بسرریاری از ايررن منررابع بدسررت سررازماندسترسرري

روزافرزون  طوربرهنیز  4و کانال  BBCهای تلويزيوني ن یر ها مانند شرکتکنندگان رسانهتهیه
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ی اين روند محصوالت کامالً تعاملي است که به شراگردان کنند. نتیجهدر اين فرايند شرکت مي

ای از کنندگان معتبر در سطح جهان معمروالً طیرف گسرتردهتهیه. سنین مختلف معطوف است

ای از ايرن کننرد. نمونرهخدمات، تسهیالت و منابع اينترنتي را در قالب يك محصول عرضره مي

از شررکت  "انجمرن اينترانرت"که در آن منابع با پهنای باند باال به مدارس عرضره شرد  مسئله

NTL ی شخصي و تلويزيرون ديجیترال طريق رايانه ی کابلي شرکت ازبود. بدين ترتیب شبكه

تر شدن پیوسرتگي شود اين طرح دارای فوايدی است از قبیل قویقابل دسترسي است. ادعا مي

ی يادگیری بین خانه و مدرسه، افزايش ارتباط بین مدارس و اولیا، فراهم شدن امكان کار تجربه

تری از محتروای ه طیرف گسرتردهها خارج از ساعات مدرسه و دسترسري برکردن به روی طرح

آموزان قادرند با رمزهای عبور معتبر از خانه ( . اولیا و دانشNTL،2000آموزشي الكترونیكي )

به اينترانت مدرسه دسترسي داشته باشند. عمدتاً خود شرکت و در کنار آن، خدمات پشرتیباني 

لي، ابزارهای اينترانت را در کنند. خدمات اصی اينترانت نگهداری مياز سرورهای ذخیره کننده

دهد تا مطالب دلخواه را در اينترانت خود منتشر کنند، ابزارهايي از قبیل اختیار مدارس قرار مي

دفترهای ثبت تكالیف و يك کتاب راهنمای مدرسره. مردارس عرالوه برر  های زمانبندی،جدول

ه و فیلترر کرردن پسرت توانند خدمات اضرافي ن یرر میزبراني شربكاشتراك اصلي اينترانت مي

 الكترونیكي را نیز دريافت کنند.

 

 :فراهم شدن کارآموزی برای مدارس و معلمان

تواند نقشي اساسي در حمايرت از گروههرای کراری و ( ميICTآوری اطالعات و ارتباطات )فن

خرر اند داشته باشد. در اوااند و از ن ر جغرافیايي پراکندهای که از متخصصین تشكیل شدهحرفه

آزمرايي در ی بختی معلمان مقاطع ابتدايي و متوسطه با استفاده از بودجرههمه 1990ی دهه

(. ارزيرابي ايرن NOF، 1های ملريهای کرارآموزی شررکت داده شردند )صرندوق فرصرتبرنامه

کارآموزی نشان داد که معلمان مستلزم گفتگو و تعامل با ديگر معلمان هستند تا بهترر تفهریم 

وجرود دارنرد کره ايرن امرر را محقرق کررده و  2های خوبي از انجمنهای تبادل ن ررنمونهشوند. 

ای از طريرق ايرن انجمنهرا بره شاهدی بر اين قضیه هستند که در شرايط مناسب، افرراد حرفره

 اند.حلهای دائمي و پايدار دست يافتهراه

و از تمرکرز بره  هدف کارآموزی برای رشد کادر آموزشي از آن زمان به بعد تغییر کررد

ی ( بررای معلمران و کتابرداران مردارس بره توسرعهNOFهای نرو )کارآموزی صندوق فرصرت

هرای ی اجتماعرات مرورد عالقره تغییرر يافرت کره برا محیط( و توسرعهCPD) 3ای پايدارحرفه
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و اجتماع  masterclassدر اسكاتلند، طرح  2002-2003شد. در مشارکتي برخط حمايت مي

و  teacher.netبررا موفقیررت تهیرره و اجرررا شرردند. در انگلرریس  heads togetherبرررخط 

teachersOnline  تاسیس شدند. با اين وجود، کمبود کارآموزی مناسرب معلمران و مربیران

شد. آوری جديد در تعلیم و تربیت محسوب ميکارگیری فنهنوز هم، مانعي عمده بر سر راه به

گیری ابزارهای جديرد متمرکرز شرده اسرت، در حرالي کره کارمعلمان و مربیان بر به کارآموزی

آوری های آموزشي تمرکز کند. در نتیجه، پیشررفت نراچیزی در تلفیرق فرنبايست به شیوهمي

( و تاثیر اين فناوری نوين بر بهبود يادگیری رخ داد. پس الزم است ICTاطالعات و ارتباطات )

کارگیری ابرزار و کارآموزی که صرفاً به برههای بیشتری در اين حوزه صورت گیرد چراکه تالش

های تدريس مبتكرانه و آوری نوين بايد همزمان با روشمهارتهای فني بپردازد کافي نیست. فن

 1ایرشرتههای مختلف را دارند بايد برای در يرك رويكررد بینعملي که قابلیت استفاده در رشته

 نیز بكار گرفته شود.

ها به يادگیری و آوریها در معرفي فنايي بهترين تجربهيك رويكرد عبارتست از شناس

ت تحقیق پس از آن شناسايي چگونگي معرفي اين شیوه در کارآموزی معلمان و مربیان. در نهاي

 ی رويكردهای مبتكرانه الزم است با نگاهي به بهبود ن ام کارآموزی صورت گیرد.و مطالعه

 

 :(ICT)آوری اطالعات و ارتباطات کاربردهای فن

گذاری (، سررمايهNGFLی سراسرری يرادگیری)ی شربكهدولت از طريق برنامه 1998از سال 

( در مردارس صرورت داده ICTطات )آوری اطالعات و ارتباراهبردی چشمگیری را در قبال فن

( بره يكري از ICTآوری اطالعات و ارتباطات)ی آن موفقیتي است که سیاست فناست و نتیجه

 ی بلند پروازانه تحول و اصالح در آموزش و پرورش تبديل شده است.برنامهاصلي های جنبه

 :2003( تا سال DfES,2004بنابه گزارش وزارت آموزش و پرورش و مهارتهای انگلستان)

  رتباطي دارای ا %25مدارس به اينترنت متصل شده و از میان آنها بیش از  %99بیش از

 پرسرعت با پهنای باند باال هستند.

 شب(كه ملي يادگیریNGFLبه بزرگترين درگاه محتوای آموزشي فهرست ) بندی شده

های اصلي چون جوانران، معلمران، اولیرا و های سفارشي برای گروهبدل شد؛ در حالي که درگاه

 مديران مدارس در حال ساخت است.

 ها در مدارس برای تدريس و يادگیری دو برابر شده است.میانگین تعداد رايانه 
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 ی حرفهعهتوس( 1ای پايردارCPDو برنامره )آوری اطالعرات و های مرديريتي بررای فرن

ی کامرل کرارآموزی نرام نويسري مدارس برای يك دوره %99( مستقر شدند و ICTارتباطات )

 اند.کرده

 اعتماد به نفس معلمان در بكارگیری فن( آوری اطالعات و ارتباطاتICT بهبود يافته )

 اند.های عمده، يك دستگاه رايانه دريافت کردهمعلم از طريق طرحو بالغ بر صد هزار 

 ای با منرابع ديجیترالي باکیفیرت از ی درسي برخط آغاز به کار کرد و بستهطرح برنامه

 صوصي در اختیار معلمان قرار داده شد.خهای دولتي و سوی حامیان بخش

  مرکز برخط  6000بیش ازUK باطرات ات و ارتآوری اطالعربررای دسترسري بره فرن

(ICT.تاسیس شده است ) 

  مرکز مديريت يادگیری در حال حاضر مشغول فعالیت هستند که برخي 2000بیش از 

 اند.از آنان در مدارس مستقر شده

ی مردارس ی بعدی توسعه خود تضمین موارد زير را برای همهدولت انگلستان در اهداف مرحله

 در ن ر گرفته است:

 آوریکمك چشمگیر فن ( اطالعات و ارتباطاتICT به تدريس و يادگیری در )مرامي ت

 ی درسي.موضوعات درسي و سنین، داخل و خارج از برنامه

 به کارگیری فن( آوری اطالعات و ارتباطاتICTبر ) ای بهبود دسترسري شراگردان برا

 هرایزشموآنیازهای فردی گوناگون به يادگیری، از جمله کودکان معلول و ناتواني که نیازمند 

 ويژه هستند.

 به کارگیری فن( آوری اطالعات و ارتباطاتICT) شود ای که باعث ميبه عنوان وسیله

ی سازمان رسمي به نام مدرسره و خرارج از آن روی دهرد. تر و در ورای محدودهيادگیری ساده

و ( ITعرات)آوری اطال( بهبود يافته و کاربرد فنICTآوری اطالعات و ارتباطات)های فنتوانايي

های آغرازين تربیرت معلرم قررار گرفتره اسرت. سرطح ی برنامرهآگاهي از آن جزء الينفك همه

بكارگیری آن در يادگیری و تدريس رشرد چشرمگیری داشرته و برا نگراهي بره گرزارش وزارت 

شراهده ( شواهدی از تاثیر مثبت آن بر استانداردها مDfES,2004آموزش و پرورش و مهارتها)

دهند که انگلستان يكي از ملل پیشررو المللي نشان ميهای بینحال حاضر مقايسهشود. در مي

 ( در تعلیم و تربیت است.ICTآوری اطالعات و ارتباطات)ی کاربردی فندر توسعه

آوری اطالعرات و ارتباطرات برای تغییرات زيربنايي در ن ام آموزشي با اسرتفاده از فرن

(ICTدر پنج سال گذشته ما شاهد تا)ايم. به هر حال تاکنون، تمامي سیس بنیادها متعدد بوده

( بره صرورت کامرل بره ICTآوری اطالعات و ارتباطرات )های عرضه شده از مجرای فنفرصت
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رخ  ای هرم(. از آن گذشته اگرر تغییراتري عمردهTeachernet,2004اند )برداری نرسیدهبهره

ن منطقي و در واقرع الزم اسرت کره توقرع داشرته اند. اکنو، فراگیر و غالباً ثابت نبودهاست داده

آوری اطالعرات و کارگیری مروثر، پايردار و فراگیرر فرنباشیم در انتهای پنج سال آتي شاهد به

ها و دسرتاوردها و پیشررفتهای آموزشري را بررای طوری که فرصرت( باشیم؛ بهICTارتباطات )

 آموزان مربیان دگرگون کند.ی شاگردان، دانشهمه

راهبرررد "يررك واحررد  2003( در سررال EFESآمرروزش و پرررورش و مهارتهررا) وزارت

هرای ی اين واحد رسیدن بره همبسرتگي طرحتاسیس کرد. هدف عمده "يادگیری الكترونیكي

طوری کره از يرادگیری و تردريس و ه( بود بICTآوری اطالعات و ارتباطات )دولت در قبال فن

ر اسرت ي کند. راهبرد يادگیری الكترونیكي قرادهمچنین از همكاری با شرکای خارجي پشتیبان

های يرادگیری ی بخشبسیاری از مسائل مربوط به آينده را به جلو براند. اين واحد، مسائل همه

العمر ، تا يادگیری مادامدبستاني گرفته تا مدرسه، دانشكده، تحصیالت تكمیلي و دانشگاهاز پیش

ی ديجیتال، دسترسري همیهکند. مسائل مربوط به سگیری و ن ارت ميمبتني بر اجتماع را پي

های يادگیری الكترونیكي مبتني بر اجتماع، محورهرای اصرلي فعالیرت ايرن به اينترنت، و طرح

دهند. اين طرح برای يادگیری الكترونیكي يك راهبررد واحرد را در سرطوح واحد را تشكیل مي

ها و خانهسسات، سازمانها و وزارتي، موی انگلستان، ادارات محلمختلف و در چهار کشور جزيره

با  Bectaهای مربوط به بخش خصوصي، در ن ر گرفته است. دفتر دولتي همچنین در سازمان

 دار است.های جديد خود، توسعه و تحويل اين راهبرد جديد را عهدهمسئولیت

 

 :نیازهای معلمان

ترين ( مترداولBecta,2004cبر اساس يك ن رسنجي دولتي که بره ترازگي انجرام گرفتره ) 

 :( مي شود عبارتند ازICTارتباطات ) آوری اطالعات وعوامل فردی که منجر به استفاده از فن

 برخورداری از لپ تاپ شخصي؛ 

 دسترسي به منابع باکیفیت؛ 

 افزار در هر زمان؛افزار و سختدسترسي نامحدود به نرم 

 پشتیباني فني گسترده؛ 

 تعاملي؛ دسترسي به يك وايت بورد 

 .امكان برخورداری از کارآموزی باکیفیت 

 ت بودند از:ی مورد تاکید عباردر سطح کلي مدرسه نیازهای عمده

 پشتیباني فني بر روی سايت؛ 
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 ی فرنکارآموزی کادر آموزشي در زمینره برنامه( آوری اطالعرات و ارتباطراتICT و )

 ( در محل؛CPDای پايدار )ی حرفهتوسعه

  آوری اطالعات و ااز سوی مديريت نسبت به فنبینش حمايتي (رتباطاتICT؛) 

 خط مشي کلي مدرسه در استفاده از فن( آوری اطالعات و ارتباطاتICTدر برنامه ) ی

 درسي؛

 های درس به وايت بوردهای تعاملي؛ی کالستجهیز همه 

 ا و تجهیزات و دسترسي به منابع. بندی کارآمد کالسهزمان 

افزار و تجهیزات( و فراهم برودن آن بررای معلمران در انگلستان دسترسي به منابع)نرم

شوند و کثرت ريزی ميهای جديد بسیاری برنامهشود. ساالنه طرحی مهمي محسوب نميمسئله

ای و سراسررری امیرردبخش اسررت. بازديرردی از نمايشررگاه سرراالنه هررای محلرري، منطقررهطرح

BETTاز  براورنكردني هایويه، تجربرهنیا( در اولمپیای لندن، در ماه ژانآوری آموزشي بريتا)فن

آوری اطالعات و ارتباطرات کند. موانع بر سر راه تلفیق موثر فنآوری را به معلمان عرضه ميفن

(ICTو به )مانرد: کیفیرت پرايین های مدارس در همان وضعیت قبلي براقي ميکارگیری شبكه

ی درسي سنگین و بیش از حد نیراز کره در تر از همه برنامهمهم آموزی، پشتیباني ضعیف وکار

شرود. های جذاب يادگیری به اندازه کافي فضا و فرصرت رشرد و توسرعه داده نميآن به فرصت

ی الزم بررای نروآوری و مراتبي معلمان را در برگرفته اسرت کره انگیرزهنوعي محدوديت سلسله

ئله در مرورد برخري آنها گرفتره اسرت. البتره ايرن مسر آوری را ازنشان دادن خود، از طريق فن

 "شبكه معلمان"برای نمونه  شود صحت نداردسايتها ارائه ميها که از سوی برخي وبپشتیباني

 دهندختیار معلمان پر مشغله قرار ميهای بسیاری را در اايده

( and learning/subject/icthttp://www.teachernet.gov.uk/teaching.) 

آری تمرکز موجود به همان صورت پیشین با نیازهای مبتنري برر مهرارت و دانرش فرن

ی مرکزی، اسكاتلند عنوان ( پیوند خورده است. به عنوان مثال ادارهICTاطالعات و ارتباطات )

 باشند:کرد معلمان نیازمند موارد ذيل مي

 های آموزشي ی مناسب) مناسب از ن ر مهارت، دانش، ارتباط با اهداف و اولیتکارآموز

 ي(؛به موقعیتهای واقع-و انتقال

 دسترسي سريع به فن( آوری اطالعات و ارتباطاتICT؛ و) 

 ی مداوم برای برانگیختن پیشرفت پس از کارآموزی اولیه.پشتیباني و مشاوره 

ی تغییر باشد؛ اما با سرعتي متناسب با ندهکه برانگیزانی آنها درون فرهنگي جای گیرند و همه

 معلمان و مدارس.

http://www.teachernet.gov.uk/teaching
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بدون شك مدارس نیازمند ديدگاهي مدارس نیازمند ديدگاهي روشرن از ايرن مسرئله 

د. ايرن ای انتقرال داهای شبكهحلتوان اجزا درسي متفاوت را از طريق راههستند که چگونه مي

هرا اسرتقرار يرك سراختار ی طرحبرای هماهنگ کردن همهای مديريتي است و مسئله، مسئله

ری در واحد الزامي است. معلمان با اين چالش روبرو هستند که چگونره شراگردان را بره همكرا

ا بايرد تری ببرنرد. آنهری کامرلهسازی کردن بهررتكالیف گروهي ملزم کنند، تا از قابلیت شبكه

ر گیرند تا به شاگردان امكان دهند کره خرود را از کا( را بهICTآوری اطالعات و ارتباطات )فن

ی جوانرب ها نشان دهند. متخصصات موضوعي که همواره بر همرهطريق طیف وسیعي از رسانه

 باشند.یازمند پشیباني مين( واقف نیستند ICTآوری اطالعات و ارتباطات )ن یر فن

( هستند که ICTات )ارتباط آوری اطالعات ومدارس نیازمند معلمان کارشناس در فن

ه در از طريررق ارتباطررات صررنعت و دانشررگاه بتواننررد ارتقرراء يافترره و در نهايررت مراکررزی نمونرر

، ایسربك پرروژه( ايجراد کننرد. ممكرن اسرت ICTآوری اطالعات و ارتباطات)کارگیری فنبه

 یهای بیشرتر در مردارس بررای پشرتیباني و توسرعهرويكرد مورد نیاز ما باشد. وجود تكنسین

ای حائز اهمیت است. عالوه بر آن به تحقیقاتي نیاز است تا روشن شود چه چیرزی باعرث حرفه

 شود. ي( مICTآوری اطالعات و ارتباطات )تفاوت و خا  بودن فن

 

 در برخی کشورهای آسیایی موردی اتمطالعب:  

پرردازد. برا مدارس موجود در آسیا، اروپا و آفريقا مي هایبه توصیف شبكه 1اين مطالعات موردی

ها اند، اما ويژگي اين نمونرههای مدارس موجود به اهداف خود نائل شدهوجود اينكه همه شبكه

کنرد اين است که برخي راهبردهای موفق، و همچنین مسائل و مشكالت کلیدی را برجسته مي

 کند.اندازی و اداره شبكه مدارس اشاره ميراهتلفیقي برای  ایو به ضرورت پیروی از شیوه

 

 :مدارس در اندونزی شبکه

بررا همكرراری وزارت گردشررگری، پسررت و  2وزارت آمرروزش و پرررورش انرردونزی 1999از سررال 

اند، هدف آنهرا از تأسریس شربكه برای تأسیس شبكه مدارس شروع بكار کرده (TPT)مخابرات

 به ويژه اينترنت، در آموزش بوده است.، ICTمدارس ترويج و ارتقاء استفاده از 

 3اند عبارتند از:متفاوتي داشته هاها و فعالیتهای مدارسي که حوزهشبكه

 Sekolah2000 

 WAN Kota 

                                                 
1 Case studies 
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3- yuhetly,H.2004  
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 E- dukasi.net 
 اهداف مشترك شبكه مدارس اندونزی عبارتند از:

 .افزايش کیفیت آموزش با ارائه دسترسي به منابع يادگیری برخط 

  آموزان و معلمان برای استفاده مؤثر از اينترنت و دسرتیابيبرای همه دانشارائه فرصت 

 به اطالعات برخط.

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

 تشويق تبادل همگاني اطالعات.

 

Sekolah2000 

دهنردگان ارائه تأسریس و توسرط انجمرن MTPTو  MNEتوسرط 1999اين شربكه درسرال

عي ايجاد اجتما Sekolah2000تأمین هزينه شد. هدف شبكه  (SP)خدمات اينترنتي اندونزی

 در مدارس راهنمايي و متوسط در اندونزی بود. ICTاز کاربران

سربي بزرگترين مشكلي که اين شبكه با آن مواجه است پشتیباني فني و اجرايري نامنا

باشد. اين مشكالت گاهي اوقات منجر نابع تخصصي مياست که در نتیجه محدوديت بودجه و م

 به اختالل در فعالیت شبكه شده است.

را ايجاد کردند (www.sekolah2000.orid) درگاهSekolah2000  شبكه مدرسه

(، 1های آنها را بره همرراه اخبرار، خودآموز)آمروزش گسرترده دانرشکه جزئیات اهداف و فعالیت

 دهد.و پیوندهايي به مدارس اندونزی را ارائه مي های دادهمیزگردها، پايگاه

 
WAN Kota 

 WANانردازی شرد. شربكه راه 2توسط اداره سرپرستي شهر باالنرگ 2002اين شبكه درسال 

Kota براالی  هایای آموزشي است که به علت فقدان خدمات اساسري و اولیره و هزينرهشبكه

 ای بود، پديد آمد.فني و حرفهها در مدارس اتصال اينترنتي که مانع تشكیل شبكه

 4/2اسرت کره دارای فرکرانس  (MAN)سریم شبكه وسیع بي WAN Kotaشبكه 

GHZ های محلي ايجاد شرده در مردارس يرك باشد. اين شبكه با هزينه بسیار پايین شبكهمي

با همكراری يرك شررکت  (DTVE)ای کند. اداره آموزش فني وحرفهشهر را با هم مرتبط مي

ای و فیبر نوری اتصرال درون شرهری را جهرت با استفاده از امكانات ماهواره 3ايندوستاتلفن بنام 

ايجاد کرد. ايرن شربكه برا بودجره  WAN kotaارتباط يك مدرسه به مدرسه ديگر در شبكه 

                                                 
1 Open knowledge education 
2 Malang 
3 indosta 
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DTVE ای ، دولتمردان محلي و مشارکت مدارس تأسریس شرد. اداره آمروزش فنري و حرفره

DTVE هماهنگي، ن ارت و ارزشیابي نیز از لحاظ مالي کمك کرد.های تربیت معلمبه برنامه ، 

 

 :مديريت و هماهنگي

شرود کره شرامل مسرؤل اداری انجرام مي 1توسط کمیته راهبرردی WAN Kota اداره شبكه

ای، مردارس متوسرطه )اداره آموزش و پرورش منطقه( و رئیس انجمنهای مديران مدارس حرفه

ريزان و باشررد، اجرررای روزانرره پررروژه توسررط مرردير، برنامررهمي 3و مرردارس راهنمررايي 2عمررومي

 شود.هستند انجام مي 4آموزانهای تمام وقت که اغلب آنها معلمان و دانشتكنسین

 

 :عملكرد

،  5پسرتيخردماتي از قبیرل ارتبراط اينترنتري، پسرت الكترونیكري لیست WAN Kotaشبكه 

دهرد. ايرن شربكه همچنرین و کتابخانه مجازی را ارائره مي 6گروههای خبری، پشتیباني، راهنما

 دهد.پذيرش مدارس را ارائه مي های ويدئو کنفرانس و سیستمهای برخط جهتسرويس

ياددهي و يادگیری تأمین کنرد در ای بیشتر از آنكه محتوا را بر WAN Kotaاگرچه 

های آمروزان بره بسرتهجهت ايجاد ارتباط و مباحث فعال است، برا ايرن وجرود دسرتیابي دانش

تولید شده را فراهم  (ustekkom)آوری و ارتباطات ای که توسط مرکز فنيادگیری چندرسانه

کند، به عالوه مواد آموزشي تولید شده توسط مراکرز تربیرت معلرم، اسرتانداردهای قابلیرت مي

 دهد.و اسناد مرتبط با برنامه آموزشي را نیز در دسترس قرار مي 7مهارتي

 

 :کننده در پروژهرس شرکتمدا

ای، مدارس متوسطه عمرومي شامل مدارس متوسطه حرفهWAN Kota کنندهمدارس شرکت

 لتي محليو مدارس راهنمايي است. در بعضي شهرها مراکز تربیت معلم، دانشگاهها و ادارات دو

 اند.نیز به شبكه ملحق شده

متفراوت هسرتند. بعضري از اختي با يكرديگر کننده از لحاظ سطح زيرسمدارس شرکت

ود های زيادی برخوردارند در حالیكه در بعضي ديگر فقط يك دستگاه رايانه وجمدارس از رايانه

 کنند.ه ميها را در موارد کارهای اجرايي و اداری استفاددارد. عموماً مدارس بهترين رايانه

                                                 
1 steering 
2 GSS 
3 JSS 
4 VSS 
5 mailing list 
6 help desk 
7 skill competency 



 

70 

 

 :تربیت معلم

آمروزش  WAN Kota ،DTVEبه من ور ياری رساندن به معلمان جهرت بكرارگیری مرؤثر 

ای تقبل کررد. ای را برای تعدادی از معلمان مدارس حرفهآوری تعاملي چندرسانهاستفاده از فن

 وزش ديدهبیشتری نیاز است. باور بر اين است که فقدان معلمان آم هایبا اين وجود به آموزش

 مانعي در راه توسعه شبكه مدارس است.

 

dukasi.net-E: 
آوری ارتباطات و اطالعات يك درگاه آموزشي است که توسط مرکز فن E-dukasi.net شبكه

-Eشبكه  وابسته به اداره ملي آموزش و پرورش اندونزی ايجاد شد. (putckkom) در آموزش

dukasi.net  با عنايت به ضرورت وجود مواد آموزشي برخط به زبان ملري تأسریس شرد. ايرن

ی شد و عالوه بر تولیرد منرابع يرادگیری ديجیترالي گونراگون اندازراه 2003شبكه که در اوت 

 و ارتباطات بین مدارس شود. هاموجب تسهیل همكاری

ی انردونزی 1باهاسرااين درگاه مرواد و محتروای تردريس و يرادگیری را بره زبران ملري 

 دهد. پايگاه اطالعاتي مشتمل بر مواد الكترونیكي برای تردريسگردآوری و در دسترس قرار مي

باشرد. ايرن درگراه دارای شناسي در سطح مدارس متوسطه ميو زيست فیزيك، رياضي، شیمي

هرای پیوندهايي به ديگر منابع يادگیری بررخط، مقراالت خبرری، اطالعرات مررتبط برا فعالیت

آموزان و معلمان بتوانند از طريرق آنهرا برا که دانش 2آموزشي در اندونزی و همچنین انجمنهايي

 ته باشند.هم ارتباط داش

 

 :شبکه مدارس مالزی

وزارت آموزش و پرورش و برا هردف  "3مدرسه هوشمند"شبكه مدارس مالزی به عنوان بخشي از

آوری های فنآموزان با مهارتسازی دانشآوری برای تمام مدارس کشور و آمادهفراهم کردن فن

و با  "مدرسه هوشمند شبكه"شبكه مدارس مالزی به عنوان  مورد نیاز عصر اطالعات ايجاد شد.

 اهداف زير شناخته شد: 

 امكان دستیابي به اطالعات برخط و تبادل اطالعات بین مدارس؛ -

 آموزان؛ايجاد ارتباطات برخط بین معلمان و دانش -

 ها. فراهم کردن يك منبع متمرکز داده -

                                                 
1 Bahasa 
2 Forum 
3 smart school 
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کره  ITمتخصرص  1وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس ايرن شربكه برا کنسرسریوم

دار بودند قرارداد بسرت. ايرن مديريت نصب ، آزمايش و حفظ و نگهداری شبكه مدارس را عهده

به مدارس بود. اين کنسرسیوم همچنین  های الزمکنسرسیوم موظف به ارائه کمكها و راهنمايي

ها هکننده بود. هرگاه اين دورافزارهای آموزشي به مدارس شرکتو ارائه نرم همسؤل برگزاری دور

گرفت امكان اسرتفاده از آن توسرط معلمران وجرود نداشرت، در راستای برنامه درسي قرار نمي

شروند. در مرحلره آزمايشري بنابراين آنها بايد تا حد ممكن بر طبق برنامه ملي ملي طراحي مي

افزارهای مورد نیاز های نصب و نگهداری را تقبل کرد و نرمپرورش هزينه پروژه وزارت آموزش و

کننده تأمین کرد. در ابتدا هماهنگي شبكه مدرسه توسرط تریم مردارس را برای مدارس شرکت

هوشمند انجام شد. اين تیم متشكل از مسؤولین وزارت آموزش و پرورش، متخصصان آموزش و 

را برای مردارس ايجراد کررد و  2دند. تیم هماهنگي پیوندهاييتربیت و متخصصان علوم رايانه بو

و معلمان تعیرین  ITهای مسؤلیتهای مديريتي خاصي را برای مديران مدارس، هماهنگ کننده

 کرد.

هرای پروژه سرايت و انجرام-تیم هماهنگي با سرازماندهي رقابرت در زمینره ايجراد وب

آمروزان و معلمران مدارس را در برین دانشگروهي برخط تالش کرد تا میزان استفاده از شبكه 

 افزايش دهد.

د معلمان مدارس آزمايشي به عنوان بخشي از پروژه مدارس هوشمند، برای کسب سروا

های ای تحت آموزش قرار گرفتند. اين آموزشها شامل نحوه اسرتفاده از کاربردهرا و برنامرهرايانه

نگي ا در اين آموزشرها نسربت بره چگرومختلف رايانه و چگونگي نصب و حفظ تجهیزات بود. ام

هرايي را در در آموزش کمتر توجه شده و به معلمان گفته نشد که چگونره فعالیت ICTتلفیق 

 رابطه با شبكه مدارس آغاز کنند.

توسط وزارت آموزش و پرورش ايجاد شد و  2001يك درگاه مدرسه هوشمند در سال 

 های تعاملي و انجمنهرایشي ديجیتالي، فعالیتبعداً وب سايت ويژه شبكه مدارس که مواد آموز

انردازی شرد. اطالعرات بیشرتر در وب سرايت شربكه کررد، راه برخط را به زبان باهاسا ارائه مي

 http://myschoolnet.ppk.kpm.my مدارس مالزی وجود دارد:
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 :شبکه مدارس فیلیپین

سرتاسر کشور بره من رور بكرارگیری ای از مدارس در هدف شبكه مدارس فیلیپین ايجاد شبكه

کرردن نسرل جروان در  آوريهای مرتبط جهت ارتقای تدريس و يادگیری و آمرادهاينترنت و فن

 .1باشدجهت رفع نیازهای اقتصاد مبتني بر دانش مي
و برا  (FIT-ED)آوری اطالعرات اين شبكه مدرسه توسط بنیاد توسعه آموزش و فرن

کنندگان بخرش خصوصري، ، مشارکت2ی جهاني برای توسعههمكاری آموزش و پرورش، پیوندها

 سازمانهای غیرانتفاعي، و دانشگاههای محلي تأسیس شد.

افرزار، اتصرال و آمروزش افزار، نرمو سازمانهای مشارکت کننده، سخت EIT-EDنهاد 

ر را های همكاريهای از راه دوکنند. شبكه مدارس پروژهاولیه سواد رايانه را در مدارس تأمین مي

 کند.اجرا مي 3های رياضي، علوم، انگلیسي، زبان فیلیپیني و ماکاباياننیز در زمینه

آمروزان و يك درگاه وب که دارای بخش منرابع بررای معلمران و دانش 2003در سال 

ي به سايتهای مفید اسرت ايجراد شرد. اطالعرات بیشرتر در وب يحاوی مواد آموزشي و پیوندها

 www.pilipinasschoolnet.netن وجود دارد: سايت شبكه مدارس فیلیپی

 

 :شبکه مدارس تایلند

آمروزان و امكران شبكه مدارس تايلند به من ور ايجاد دستیابي بره اينترنرت بررای همره دانش

دانش و منابع و ارتقای مند شدن فراگیران از اطالعات برخط موجود و جهت افزايش تبادل بهره

 .4اندازی شدکیفیت آموزش راه

 -ای از مردارس در پايتخرتبه عنوان شبكه 1995پروژه، شبكه مدارس تايلند در سال 

آوری رايانررره و غررراز بررره کرررار کررررد. ايرررن شررربكه توسرررط مرکرررز ملررري فرررنآ -برررانكوك

آوری و نآوری و علروم  و تحرت ن رارت وزارت فر، آژانس توسعه فن (NECTEC)الكترونیك

 اندازی شد.علوم راه

بره افتخرار  "سرالگيشربكه جشرن پنجاه"شبكه کشوری تحت عنروان  1996سال  در

آموزان به پنجاهمین سالگرد پادشاهي پادشاه تايلند تأسیس شد. اين شبكه دستیابي همة دانش

 کتابخانه الكترونیكي حاوی اطالعات مرتبط با پادشاه تايلند را فراهم کرد.

تأسیس شرد کره  SchoolNet@I509شبكه کشوری ديگری به نام  1998در سال 

کرد، اين فراهم مي 1509گیری ارزان امكان دستیابي همه مدارس به اينترنت را از طريق شماره

                                                 
 www.pilpinasschoolوب سايت شبكه مدارس فيليپين -2

2 World Links for Development 
3 Makabayan 

koananta Kool, Thuvase Thakul,C,2004 2 

http://www.pilipinasschoolnet.net/
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 1شده و برا همكراری سرازمان مخرابرات تايلنرد شماره تلفن توسط مسؤل ارتباطات تايلند فراهم

 گیر افزايش يافت.از طريق شمارهتعداد خطوط تلفن و سرعت دستیابي 

 1998مدرسره بره اينترنرت ترا مراه ژوئرن  1500هدف اولیه اين شبكه ايجاد اتصرال 

 1500گیری بررای ايرن خرط شرماره 420بود. ازآنجا که فقرط  2000مدرسه تا ژوئن  5000و

ت ينترنره امدرسه فراهم شده بود، اين کار مستلزم تعريف جدول زماني بود تا مدارس به نوبت ب

 ود.بساعت دسترسي به اينترنت در ماه  40دسترسي يابند که سهم هر مدرسه در ابتدا فقط 

را بره من رور رفرع اشركاالت معلمران و  "بخرش کمكري"يرك  NECTECسازمان 

ها، منابع و محتوای سايتاندازی کرد هدف ديگر اين بخش تشويق به توسعه وبآموزان راهدانش

ا فرراهم ربه اشتراك گذاری مواد ديجیتالي متناسب با نیازهای محلي آموزشي بود که ذخیره و 

 کرد.مي

کره بررای  2سررورر اينترنتي لینوکس را به زبران ترايي NECTECجهت ارتقای شبكه، 

يرك سیسرتم NECTEC ترر برود را سراخت.کاربران ساده و نسبت به سرروررهای مشابه ارزان

 کرد.اداره شبكه به معلمان کمك ميمديريتي تحت وب را نیز طراحي کرد که در 

شربكه  2003مدرسه رسید. در سرال  34000، تعداد مدارس هدف به 2002در ژوئن 

 مدارس تحت مديريت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اين کار منجرر بره کراهش هزينره

 گیری شد.دسترسي اينترنتي از طريق شماره

ن و فكرک"های برخط مثل عالیتدر فکننده در شبكه مدارس به شرکت مدارس شرکت

درگاه وب جديدی که حاوی پايگاه اطالعاتي منرابع  2003شوند. درسال ترغیب مي "سؤال کن

ه مردارس اندازی شد. اطالعات بیشتر در وب سايت شبكتدريس و يادگیری به زبان تايي بود راه

  www.School.net.thتايلند وجود دارد:

 

 مدارس آفریقاای از شبکه ج: نمونه

 :شبکه مدارس نامیبیا

ر شبكه مدارس نامیبیا با تشخیص اينكه دسترسي عمومي به اطالعات موجب فرصرتهای بیشرت

شود، قصد دارد به موانع دستیابي به اطالعات چیره شود و آمروزش عمرومي بررای يادگیری مي

 آوری رايانره،خت، فرنهمه را ترويج و تقويت کند. شبكه مدارس نامیبیا به دنبال معرفي زيرسا

باشد تا بره نسرل جروان دسترسي به اينترنت و خدمات پشتیباني مربوطه به مدارس نامیبیا مي

 ت ديجیتالي را بدهد.های شرکت در تحوالآموزان مهارتاختیار و به دانش
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 به اينترنت وجود دارد: يدر نامیبیا دو مانع اصلي در دسترس

 ؛هزينه تجهیزات، ارتباط و تعمیرات 

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

 بنابراين اهداف شبكه مدارس نامیبیا عبارتند از:

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

 آموزان جهت غلبه برر ايجاد مكانیزم پشتیباني و آموزش برای کمك به معلمان و دانش

 مشكالت استفاده از رايانه و اينترنت در کالس درس.

شبكه مدارس نامیبیا يك تشكیالت غیردولتي و غیرانتفاعي است. اين شربكه در سرال 

تمام ابعراد مربروط بره اسرتفاده از  )TCO( "1هزينه مالكیت"تأسیس و براساس الگوی  2000

های اجرايي وسايل، دسترسري طروالني مردت بره افزارافزار، نرمرايانه در آموزش از جمله سخت

، آموزش رايانه، نگهداری و تعمیرات فني و خدمات پشتیباني را شامل يافزار آموزشاينترنت، نرم

 دارد. TCOا ريشه در رويكردکلي، موفقیت و تداوم شبكه مدارس نامیبی طوربهشود. مي

های مرتبط با هرم را ای از فعالیتدامنه 2همگام با اين رويكرد، اين تشكیالت غیردولتي

های بازسازی هزينه و رايانهها شامل تأمین سرروررهای کمکند. اين فعالیتبايكديگر هماهنگ مي

قابرل پرداخرت  نترنت با هزينرهافزارهای آموزشي و اتصال به ايافزارهای مديريتي، نرمشده، نرم

باشند. به عالوه شبكه مدارس نامیبیا، خود به آموزش کادر فني و تیم مشراوره برای مدارس مي

و راهنمايي قابل دسترس جهت پاسخگويي به سؤاالت و کمك به معلمان جهت رفع مشركالت 

 فني اقدام کرده است.

ژگي خا  شبكه مدارس نامیبیرا اسرت و محتوای خالقانه وي 3افزار متن بازتأکید بر نرم

افزارهرای مرتن براز های يك منتقد، کار برا نرمباشد. براساس گفتهکه عامل موفقیت آن نیز مي

در مدارس را دريابد و اين اطمینان  ICTشبكه مدارس را ترغیب کرده تا هزينه واقعي مالكیت 

دهرد بررای مردارس بیا ارائره ميهای فني که شبكه مدارس نامیحلرا ايجاد کرده که هزينه راه

 باشد.مي يقابل پرداخت است و بنابراين در درازمدت عمل

 اندرکاران يكي ديگرر از عوامرل مهرم موفقیرت و ترداوم شربكهارتباطات قوی با دست

گذاری نامیبیرا در تعلریم و تربیرت عمرل باشد. اين شبكه همگام با سیاسرتمدارس نامیبیا مي

ا وزارت آموزش و پرورش ايجاد کرده است. اين ارتباط آنقدر قوی اسرت کند و ارتباط قوی بمي

که اين وزارتخانه گرفتن مالكیت مكانیزم مديريت شربكه مردارس را در دسرتور کرار قررار داده 

                                                 
1 Total Cost of Ownership 
2 Civil society 
3 Open source 



 

75 

 

ارتباط با شرکت تلره کرام نامیبیرا و مرذاکرات مكررر منجرر بره  ی. به همین ترتیب برقرار1است

  .2ای مدارس شدتخفیف نرخ اتصال به اينترنت بر

ه عامل مهم ديگر در تداوم شبكه مدارس نامیبیا سیستم ن رارت و ارزشریابي اسرت کر

کند که به محض بوجود هنگام تأسیس اين شبكه ايجاد شد. اين سیستم اين امكان را فراهم مي

 شناسايي و در جهت رفع آنها اقدام کند.آنان را آمدن مشكالت 

لمللي سوئد، با وجود اينكه شبكه مردارس نامیبیرا در ابراساس ن ر مقامات توسعه بین

های ارزان گذاری دسترسيباشد، در پايهجهت نیل به اهداف خود با مشكالت بسیاری مواجه مي

و همچنین در کمك بره ارتقراء  …و نصب البراتورهای رايانه در مدارس موفق بوده است قیمت

نسبت  بسیاری از افراد در مدرسه و يا خارج از مدرسه، اثرگذاری و آگاه کردن دولت ICTسواد 

توانند انجام دهند. و براال برردن آگراهي در به آنچه برای تداوم دسترسي مدارس به اينترنت مي

اطالعرات  .3تواند برای آنهرا ايجراد کنردمدارس نسبت به فرصتهايي که دسترسي به اينترنت مي

 آدرس زير در شبكه مدار نامیبیا به آدرس زير در دسترس شماست: بیشتری در
www.Schoolnet.Na 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 2005 (CSIR)دفتر تحقيقات صنعتي و علمي  -4

 2005 (CSIR)دفتر تحقيقات صنعتي و علمي  -5

 38.ص 2004 المللي سوئد،آژانس همكاري توسعه بين -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4فصل 

 هایاهداف و راهبرد

 های آموزشیشبکه
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 های آموزشیهای شبکهاهداف و راهبرد

های آموزشي در دنیا وجرود دارد. در يرك گیری از شبكهگوناگوني در بهرههای اهداف و راهبرد

 توان به اين شكل بیان نمود:ديدگاه کلي علل عمدة برپايي يك شبكه آموزشي را مي

 طراحي يك ايده برای دستیابي به هدفي مشخص 

 آموزانتمرکز بیشتر بر يادگیری دانش 

 های جديد يادگیریايجاد فرصت 

 ديريت و رهبری اختصاصيدستیابي به م 

ها که به اينترنت ای از رايانهقلب يك شبكه آموزشي از لحاظ فني عبارت است از شبكه

گذارند بلكه قردرت ها به اشتراك ميمتصل هستند. اين شبكه، نه تنها اطالعات را با ساير رايانه

ای از دسترسري بره گسرتره دهند. اين امر،ارتباط با ديگران در سراسر دنیا را در اختیار قرار مي

 سازد:های يادگیری، مديريت و گسترش منابع از طرق زير را میسر ميسودمندی

 3از طريررق پسررت الكترونیكرري، انجمررن 2و ناهمزمرران 1اتصررال افررراد برره صررورت همزمرران ،

 های اينترنتيو کنفرانس 4های گفتگواتاق

  5جهان گستر(فراهم نمودن دسترسي به منابع و شبكة گستردة جهاني )وب 

 ارسهای مديريتي و درسي در مدکمك به تلفیق فعالیت 

 7و کاربردی 6افزارهای اطالعاتياشتراك نرم 

 که معموالً توسرط يرك فرراهم  8تسهیل مديريت با داشتن پشتیباني متمرکز و از راه دور

 (.55، 2004شود )يوريپیدس، کنندة خدمات مديريت مي

 

 در آموزش های اطالعات و ارتباطاتفناوری

د های آموزشي چه بوده است، در ابتدا بايد هردف از وروبرای اينكه بدانیم اهداف تأسیس شبكه

 جعبره ابرزار»در سرندی برا عنروان  ت را به حوزه آموزش بدانیم.های اطالعات و ارتباطافناوری

در چندين « Schoolnet» های مدارس معروف بهکه به معرفي و بررسي شبكه« شبكه مدارس

های اطالعات و ارتباطات در آمروزش عبارتنرد کارگیری فناوریپردازد، داليل عمده بهکشور مي

 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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های ها شامل مهارتاين ويژگي آموزان:در دانش 1های جامعه دانشپرورش ویژگی -1

العمر و توانرايي تفكرر نقادانره، ارتباطرات و همكراری، تفكر سطح باال، عرادات يرادگیری مرادام

 باشد.يابي و استفاده از اطالعات ميدسترسي، ارز

های مبتنی بر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در ها و صالحیتپرورش مهارت -2

آموزان برای فعالیت در جامعه و محیط غني از ابزارهای سازی دانشجهت آماده آموزان:دانش

 فناوری اطالعات.

ايرن  :2های آموزشایآشکارسازی مشکالت و کمبودهای ساختاری در سیساتم -3

هرای اطالعرات و ارتباطرات جهرت ارتقرای اثربخشري شرامل اسرتفاده از فناوریتواند عامل مي

های خا  وابسته به منبع )مثاًل مديريت و آموزش در مدارس باشد و همچنین تسهیل در حوزه

هايي که کمبود کتاب درسي يا مواد کمك آموزشي وجود دارد(، تحقق برابری از طريق در حوزه

يا پشتیباني از معلماني که ممكرن  3برابری در دسترسي به دانش، منابع و ن رات خبرگان ايجاد

، 2004، 2های جديد آموزشي باشند )يونسركواست در حال آماده شدن برای رويارويي با چالش

13.) 

 

 اندازی شبکه مدارسبرای راه کشورهااهداف عمدة 

 تایلند

که در تايلنرد  «اطالعات و ارتباطات با آموزش و پرورشهای تلفیق فناوری»در سندی با عنوان 

ش منتشر شده است، سه هدف عمده برای ورود فناوری اطالعرات و ارتباطرات بره حروزه آمروز

 عنوان گرديده است که عبارتند از:

 های آموزشيسیستم 4پاسخگويي 

 آنهای ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به آموزش و پشتیباني زيرساختي سیاست 

 (.23، 2004، 1تماعي/فرهنگي )يونسكوهای اقتصادی و اجزمینه 

توان به توسعه و گسترش منرابع انسراني در تمرامي سرطوح، از اهداف ديگر تايلند مي

های دسرتیابي بیشرتر بره دانرش و دهي به توسعه دانش و اطالعات و فراهم آوردن زمینهشتاب

 (.29، 2004، 1اطالعات، اشاره نمود )يونسكو

                                                 
1 . knowledge-society 

2 . educational system 

3 . expertise 

4. responsiveness 
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 اندونزی

کارگیری فناوری اطالعات را حل مشركالت ترين هدف بهوزارت آموزش و پرورش اندونزی مهم

ز توسعه (. يكي از اهداف فرعي نیز عبارت است ا25، 2004آموزشي بیان نموده است )يونسكو، 

 (.28، 2004، 1آموزشي در کشور )يونسكو های پژوهشي وهايي از جمله شبكهشبكه

 

 مالزی

آموزش و پرورش مالزی نیز اهدافي را برای ورود فناوری اطالعرات بره آمروزش در ن رر وزارت 

گرفته است و در اين راستا فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان يك وسیله جهت دسرتیابي 

هرای مختلرف در وزارت کند و نه به عنوان يك مفهوم يا هدف مجرزا. بخشبه اهداف تلقي مي

ای جديدی کنند که بتوانند ابزارهای رسانهای کار ميزی با يكديگر به گونهآموزش و پرورش مال

ترر توسرعه داده )از طريرق ابزارهرايي کره فضرا و غني 1را برای دستیابي به يرك برنامره درسري

آموزان فراهم آورند(، تعلیم و تربیت پیشررو را تررويج را برای دانش 2های يادگیری اصیلفعالیت

(، در راستای تسرهیل سراختارهای سرازماني 3آموز ر محورمعلم ر محور به دانشداده )از رويكرد 

در مدارس گام برداشته )از طريق ايجاد اسرتقالل بیشرتر بررای مرديران و معلمران،  تراثربخش

ترری را اشتراك گذاری منابع میان معلمان و بروکراسي کمترر در سراختار( و پیونردهای محكم

ار سازند )از طريق ايجراد ارتباطرات براز میران مردارس و والردين و میان مدارس و اجتماع برقر

 (.25، 2004، 1همكاری با بخش صنعت و مؤسسات آموزش عالي( )يونسكو

توان به ايجاد يك برنامره درسري گسرترده کره بتوانرد از ديگر اهداف کشور مالزی مي

 (.28، 2004، 1ود )يونسكوآموزان باشد، اشاره نمانشهای گوناگون دپاسخگوی نیازها و قابلیت

 

 کره جنوبی

های آموزشري، ايرن بروده اسرت کره هدف اصلي کره جنوبي از ورود فناوری اطالعات به برنامه

قابلیت پاسخگويي بیشتری به نیازهای جامعه دانرش ر محرور داشرته باشرد.  4سیستم آموزشي

برای اين من ور، نیاز به سه تغییر اساسي وجود دارد. در ابتدا، سمت و سروی کرارکرد مردارس 

(. سپس، سیسرتم 25، 2004، 1تغییر پیدا کند )يونسكو« يادگیری»به سمت « آموزش»بايد از 

آموزان سوق داده شود. سومین تغییر آن است که استفاده دانشآموزشي بايد به سوی تمرکز بر 

                                                 
1 . curriculum 

2 . authentic learning 

3 . student-centered 

4 . education system 
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آمروز ر محروری( آغراز گرردد )دانش 1های آموزشي مبتني بر خالقیت و خود ر محوریاز روش

 (.26، 2004، 1)يونسكو

 

 سنگاپور

های درسي سنگاپور اين بوده است که فناوری کارگیری فناوری اطالعات در برنامهدلیل اصلي به

هايي را جهرت را تشرويق نمروده و فرصرت 2های تفكر خرالق و انتقرادیات کاربرد مهارتاطالع

آورد. همچنررین فررراهم مرري 3العمرهررای يررادگیری مررادامتوسررعه ارتباطررات، همكرراری و مهارت

های گوناگوني که در آينده با آن مواجره خواهنرد برود، بهترر آمراده آموزان را برای چالشدانش

توان به سه هدف فرعي زير اشراره (. از ديگر اهداف سنگاپور، مي26، 2004، 1سازد )يونسكومي

 نمود:

 آموزان بتوانند به منابع آموزشي بیشتری در بیرون از مدرسه دسترسري معلمان و دانش

اری بیشرتری کلي با اجتماع همك طوربهداشته با ساير موسسات آموزشي ر داخلي يا خارجي، و 

 داشته باشند.

 آموزان بتوانند بر اساس دسترسي، تجزيه و تحلیل و کاربرد اطالعرات، برا يكرديگر دانش

 رقابت نموده و از اين طريق يادگیری مستقل ترويج داده شود.

 آمروزان بره پذير جهت برآوردن نیازهرای دانشمنابع فناوری اطالعات به صورتي انعطاف

 (.29، 2004، 1کار گرفته شود )يونسكو

 

 بلغارستان

تصراد سیاست دولت بلغارستان برای به کارگیری فنراوری اطالعرات و ارتباطرات، مبتنري برر اق

وسرعه و ترقابتي و دانش ر محور در دنیای کنوني است. اين امر نشانگر فشارهای محیطي برای 

هرای اطالعرات و ارتباطرات در پیشرفت آموزش در آينده با تعاريف جديدی از گسترش فناوری

 آموزان، معلمان و مديران است.ادة مؤثر در فرايند يادگیری، توسط دانشمدارس و استف

سازی و همكاری در ورود فنراوری اطالعرات و ارتباطرات ، برای پیاده4«کمیسیون اروپا»

های اصلي اين نقشة کار برای يادگیری الكترونیكي تدوين نمود. بخش 5به آموزش يك نقشة کار

سازی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس بلغارسرتان یادههای ملي برای پکه شامل سیاست

 شود، عبارتند از:نیز مي
                                                 
1 . self-directed 

2 . creative and critical thinking 

3 . lifelong learning 

4 . European Commission 

5 . action plan 
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 های ديجیتالي؛های آموزشي برای معلمان جهت استفاده از فناوریدوره 

 پا؛افزارها و خدمات آموزشي در اروگسترش نرم 

 خدمات  آموزاناندازی سريع يك شبكة علمي يكپارچه که به مدارس، معلمان و دانشراه

 ارائه کند.

ها اسرتفادة مرؤثر از فنراوری مردرن اطالعرات و ارتباطرات در هدف اصلي اين سیاست

هرا و روشرهای نوآورانره راستای افزايش کیفیت آموزش، بهبود محتوای آموزشي و ورود فناوری

 ن رر قررار افزون بر آن، تعداد ديگری از اهداف ثانويه نیز مرد آموزشي در فرايند تدريس است.

 ه عبارتند از:اند. برخي از اين اهداف ثانويگرفته

 های معلمان برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بررای تحقرق پیشرفت مهارت

 هدفهای تدريس؛

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

 آموزشي بلغارستان؛

  ها و مرواد آموزشري نوآورانره و نیرز اشرتراك ها، روشبرنامههمكاری در توسعه و تغییر

 (.4-5، 2004تجارب موفق در سطح اروپا )يوريپیدس، 

 

 دانمارك

گیران، فناوری اطالعات و ارتباطات بايد به عنوان هستة مرکرزی سیسرتم بر اساس ن ر تصمیم

ت و ارتباطات با فرايند آموزشي در ن ر گرفته شود. دولت اطمینان خواهد داد که فناوری اطالعا

آموزان و معلمان ياد بگیرند چطور از فناوری مدرن ارتباطي تدريس طوری تلفیق شود که دانش

به عنوان يك عامل حیاتي برای ورود به دنیای پیشرفته استفاده نمايند. فنراوری در بسریاری از 

های آموزشري با برنامهموضوعات و موقعیتهايي که کاربرد دارد و در سطوح مناسب مختلف بايد 

توانرد بره شركل تلفیق شود. افزايش اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش مي

نمود پیردا کنرد. کسرب دانرش و  2و ارتقاء استانداردهای سطح باال 1گراييهمكاری در رشد حرفه

وجوانران را بره تسلط بر فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يك ابرزار همگراني، کودکران و ن

 ای و اجتماعي آينده آماده خواهد نمود.بهترين شكل برای زندگي حرفه

                                                 
1 . proffessionalism 

2 . higher standard 
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 هداف عمدها

ها مؤسسات آموزشي بايد به اينترنت و به يكديگر متصل باشند تا اطمینان حاصل شود که داده

گردنرد و دسترسري الزم بره خردمات شربكه وجرود دارد. از ايرن رو در محیطي امن مبادله مي

مدارس دارای اتصال شبكه، دسترسي رايگان به بسیاری از خدمات را فراهم مي کنند. برخي از 

. هردف مهرم  DNSو  SkoleKom ،Web-hotel ،Mail*Hubعبارتنرد از  هااين شربكه

باشد. فرايند مورد ن ر ديگر، تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش و مديريت مدارس مي

. 2، و کراربرد1در سه سطح مكمل در ن ر گرفتره شرده اسرت: ايجراد زيرسراخت، کسرب مهرارت

را تأمین نمود. موارد فوق نقش عمردة و قابرل توجره اولین سطح  Sektornetاندازی شبكة راه

دهد)يوريپیدس، فناوری اطالعات و ارتباطات را در سیستم آموزشي دانمارك به خوبي نشان مي

2004 ،7.) 

 

 فرانسه

های آموزشي را با تمرکز برر توسرعة تا کنون برنامه 1995از سال  3«وزارت تحقیقات و فناوری»

ها تدوين نموده اسرت. اهرداف العات و ارتباطات در مدارس و دانشگاههای اطاستفاده از فناوری

آموزان و دانشجويان به استفادة گسترده از فناوری اطالعات عمده عبارتند از قادر ساختن دانش

آوری آموزش اثربخش با ايجاد تحول در و ارتباطات در محیط فني، فرهنگي و اقتصادی و فراهم

)آژانرس اطالعرات  PAGSIهای های درسي. برای دسترسري بره ايرن اهرداف، مؤسسرهبرنامه

)سرازمان  DUI، 5های اطالعراتي()نمودار راهبردی ارتباط از راه دور و سیسرتم IT3S، 4دولتي(

تعرداد  7و ارتباطرات()هیئت مديرة کاربردهای فناوری اطالعات  SDTICEو  6کاربری اينترنت(

منابع ديجیتالي برای آمروزش »اند؛ مانند: زيادی برنامه و پروژه را آغاز نموده يا به انجام رسانده

امنیرت و »و « استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تردريس»، «در مدرسه و آموزش عالي

 «.کیفیت با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

آمروز، افرزايش دسترسري بره مچنین افرزايش نسربت رايانره بره دانشدولت فرانسه ه

های رايگران، افرزايش تعرداد متخصصران فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در مردارس، سايتوب

                                                 
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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های قابرل ها، تهیره دسرتگاهها و دانشرگاهپروژة آزمايشي در مدارس، دانشكده 1500اندازی راه

و  3اندرکاران آمروزش و نراظران، بازديردهای دائمريبررای دسرت i2B2با عنوان  1حمل ديجیتالي

 (.11، 2004ارتقاء مواد آموزشي را در دستور کار خود قرار داده است)يوريپیدس، 

 

 مجارستان

توسرعة  2003تأسیس شد و در سرال  4توسط دولت مجارستان 1996در سال  Sulinetشبكة 

های رايانره، زيادی پیدا کرد. اهداف آن اتصال مدارس بره اينترنرت، فرراهم نمرودن آزمايشرگاه

سرازی ، سرازماندهي آمروزش معلمران و آماده5يافتهپشتیباني از معلمان با مواد آموزشي سراخت

توسعة محتوای ديجیترالي آموزان و مديران سیستم آموزشي بود. های آموزشي برای دانشدوره

دانش ر محور در اين شبكه زماني به اوج خود رسید که يك برنامه درسي ديجیتالي با اسرتفاده 

های هفتم تا دوازدهم دبیرستان تدوين شد. برای اسرتفاده از برنامه درسي اصلي ملي برای سال

نمود تا تمرامي مردارس را بر روی زيرساخت فراهم  6ای تعاملي، دولت درگاهياز مواد چندرسانه

باند به اينترنت دسترسري پیردا کننرد. همچنرین وزارت آمروزش راهنمايي از طريق اتصال پهن

های آموزشي اثربخش با سازی سیاستهای مدارس برای پیادهطرحي را جهت استفاده از شبكه

 استفاده از فناوری اطالعرات و ارتباطرات در جهرت پیشررفت باکیفیرت در آمروزش عمرومي و

 (.15، 2004تخصصي تدوين نمود )يوريپیدس، 

 

 ایتالیاا

های های فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام زمینرهسیاست شبكه مدارس در ايتالیا بر قابلیت

ته اسرت. زندگي اجتماعي و فردی تأکید دارد. اين امر، آموزش و تدريس را عمیقاً متحول ساخ

اروپرای  ی آموزشي در سراسر اروپا برای سراخت يركهادر واقع يك حوزة دانش فراتر از شبكه

وب  است. اتصال کاربران، ايجاد دسترسري بره منرابع وگیری فرهیختة ديجیتالي در حال شكل

های ياددهي و يادگیری بهترر، اشرتراك تجرارب و گستر پاسخي برای دستیابي به فرصتجهان

ای معلمران و سرتانداردهای حرفرهگفتگوهای برخط خواهد بود. اتصال مدارس حاکي از ارتقاء ا

 (.18، 2004آموزان در راستای استاندارهای آموزشي خواهد بود)يوريپیدس، يادگیری دانش

                                                 
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

آمروزان و والردين بررای يك ابزار اثربخش برای استفادة معلمران، دانش 1شبكه مدارس در لتوني

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 

های فناوری اند. برای تدريس مهارتبوط به رايانه طراحي شدههايي برای آموزش علوم مربرنامه

( را اخذ نمروده ECDL) 2«گواهینامة اروپايي راهبری رايانه»اطالعات و ارتباطات، معلمان بايد 

 باشند.

شرود، نامیرده مي LIIS3افزون بر آن، ابزارهای مديريت مدرسه نیز در اين شربكه کره 

آمروزان و مراکرز آموزشري، توسرط نرام دانشی مربوط به ثبتهااند که در آن دادهطراحي شده

شوند. اين شبكه در ارتباط مستقیم با دانشگاه لتوني است. تقريباً کاربران مجاز مرتباً روزآمد مي

هرا های اين شبكه هستند. هزينة ايرن پرروژه توسرط ايالتکارشناس درگیر توسعة برنامه 500

ها توسرط سرايتفاده از مرواد آموزشري رايگران بروده و وبای کره اسرتشود؛ به گونهتأمین مي

 (.21، 2004شوند )يوريپیدس، مؤسسات گوناگوني نگهداری و بروزرساني مي

 

 اشتاینلیختن

اسرتفاده  ملرزم شرد ترا بره 4اشرتاين، سرازمان آمروزش مردارس در لیختن1990در پايان دهة 

سروسامان داده و آن را بازسرازی کنرد. ناهماهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات ازسوی مدارس 

اشتاين تصمیم گرفته است که تمام نیروی خرود را در زمینره پشرتیباني مرالي از دولت لیختن

افزار، پشرتیباني)فني و آموزشري(، انردازی شربكه، سرختپیشنهادات نوآورانره در خصرو  راه

 (.24، 2004اطالعات، مديريت و ادامه تحصیل، بكار گیرد)يوريپیدس، 

 

 ناروژ

تأسریس شرد. ايرن  1996در سرال  5«مرکز ملي منابع آموزشري»شبكه مدارس در نروژ توسط 

فناوری اطالعات و ارتباطات بود که در همران سرال شرروع  6شبكه به عنوان بخشي از نقشة کار

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) 

3 . http://informatika.liis.lv ; http://www.liis.lv 

4 . Liechtenstein (a country in central Europe) 

5 . National center for educational resources 

6 . action plan 
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وزارت آمرروزش و »شررد کرره توسررط نامیررده مي 1«2004-2008شايسررتگي ديجیتررالي برنامررة »

هرای ابتردايي و دبیرسرتان نروژ تدوين شده بود. اين شربكه بررای اسرتفادة آموزش 2«تحقیقات

آمروزان، دانشرجويان، معلمران، مرديران طراحي شده و شامل يك درگاه اينترنتري بررای دانش

 (.27، 2004مند است)يوريپیدس، مدارس، والدين و ساير افراد عالق

 

 لهستان

کمیترة »کره توسرط  3«های توسعه جامعة اطالعاتي در لهستاناهداف و گرايش»بر اساس سند 

را  5«لهسرتان الكترونیكري»تدوين شد، دولت بر آن شد تا توسعة پروژة  4«دولتي تحقیقات علمي

تهیه شرده برود،  6«اتي برای همه؛ يك جامعة اطالع2002اروپای الكترونیكي »که بر پاية پروژة 

سرعت بخشد. پروژة اخیر مبتني بر پیوند اروپا با جامعرة اطالعراتي جهراني تردوين شرده برود. 

راهبررد فنراوری »تحرت عنروان  2006های توسعه فناوری اطالعات در لهستان تا سال فعالیت

ران برا يرك طررح توسط شورای وزي 7«2006تا  2004اطالعات لهستان؛ لهستان الكترونیكي از 

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 

رنتري و پشتیباني از اقشار سال خورده، ناتوان و محروم؛ اطمینان از کیفیرت اسرتانداردهای اينت

هرای شرايان تروجهي در تا کنون تالش 2001توسعة کاربردهای مبتني بر کد کاربری. از سال 

هرای معلمران و مهارت 8ها، آموزش و کیفیت بخشيهای مدارس و دانشگاهراستای تجهیز کالس

 ارتقاء استانداردهای فناوری صورت گرفته است.

های ديگر ن یرر ها و برنامهبسیاری فعالیتشروع توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات با 

های آن توسرط بانرك همراه بوده است. اين برنامه که بخشي از هزينه 9«برنامة توسعه روستايي»

افزارهای آموزشي، تأسیس يك مرکرز منرابع جهاني تأمین گرديد، بر مسائلي از قبیل تولید نرم

روستايي متمرکز بود. يك مثال خوب از  آموزشي مبتني بر اينترنت و آموزش معلمان در مناطق

اسرت کره  10«آموزش به سوی آينده توسط اينتل»ای با عنوان همكاری با بخش خصوصي، پروژه

                                                 
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 

1 0 . Intel Teach to the Future 
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مؤسسرة سرازماندهي آمروزش »و  1«وزارت آمروزش و ورزش ملري»با همكاری مشرترك میران 

لهسرتان و  اجرا گرديد. توافق ديگرری کره میران وزارت آمروزش و ورزش ملري 2«معلمان اينتل

های اينترنت مردارس تضرمین شرد. برر صورت گرفت، پرداخت هزينه 3«تلكام لهستان»مؤسسة 

سراعت معراف  40های اتصال به اينترنت ترا سرقف اساس اين توافق، مدارس از پرداخت هزينه

، 2004گرديد)يوريپیردس، شده و اين مقدار از اتصال برای آنها به صورت رايگران محاسربه مي

30.) 

 

 مانیرو

در سیستم آموزشي روماني دو سطح اصلي وجود دارد؛ پیش از دانشگاه )شامل پیش از دبستان، 

و 485مدرسررة ابترردايي )شررهری:  6099ابترردايي، راهنمررايي، دبیرسررتان( و دانشررگاه. تعررداد 

 1309(، 5582و روسررتايي:  1996مدرسررة راهنمررايي )شررهری:  7578(،  5614روسررتايي:

( وجود دارد. مفاهیم جديرد مطررح شرده در حروزه 188و روستايي:  1121دبیرستان )شهری: 

های جديرد ارتبراطي و تردريس نیراز دارد، لرذا فنراوری اطالعرات و آموزش و پرورش به روش

ارتباطات به عنوان منبعي برای دسترسري بره ابزارهرای اطالعراتي و ارتبراطي بررای معلمران و 

اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات،  باشرد. در ابتردای شرروعآموزان ضرروری ميدانش

ای در اين زمینه صورت گرفت که بر مبنای اهداف ملي فنراوری اطالعرات و های پراکندهتالش

به عنروان  4«فناوری آموزش و اطالعات»ارتباطات نبود. اين کار توسط وزارت آموزش با موضوع 

ی اطالعرات و ارتباطرات برر پايرة سره های فناوريك واحد درسي در دانشگاه آغاز گرديد. پروژه

 مرحلة زير تعیین گرديد:

  یشرفته وپيك برنامة درسي مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات با تأکید بر کاربردهای 

 تدريجي آن در تدريس

 ارتقاء آموزش معلمان 

 افزارهرای آموزشري( های رايانه، تولیرد نرمفراهم آوردن زيرساخت )سازماندهي آزمايشگاه

بودجرة دولتري در مرحلرة  %75های کاری از خبرگان آموزشي. خانه با تعیین تیمتوسط وزارت

 (.30، 2004افزار هزينه شدند )يوريپیدس، آزمايشي برای تجهیزات و نرم

                                                 
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

های مسرتقل آموزشري دهنردهبا هدف ايجاد دسترسري بره خدمات 1995در سال  SIO1شبكة 

آورده اسرت کره  2003از سرال  2«راهبرد جمهروری اسرلووني»سند  اندازی شد. اسلووني درراه

آموزان توسعه يابد، مواد آموزشي بره صرورت بررخط ارائره های ديجیتالي بايد برای دانشپايگاه

 (.38، 2004های مجازی داير شوند)يوريپیدس، شود، پشتیباني فني فراهم شود و کالس

 

 اسپانیا

های فراگیران و معلمان از طريرق گسرترة وسریعي از برنامرهدر اسپانیا، هدف آن است که تمام 

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 

زشي در حال توسرعة شربكة مردارس اسرتفاده اطالعات و ارتباطات تجهیز شده، از خدمات آمو

هرای مرورد نیراز کارکنران را سرازماندهي نمروده و ابزارهرای آموزشري تعراملي نموده، آموزش

مرامور کنتررل و  3ها، نشريات و ...( را توسعه بخشرند. وزارت آمروزش، فرهنرگ و ورزش)انجمن

بخش خصوصري(واگذار ن ارت بر محتوا بوده و فراهم نمودن زيرساخت بره گروههرای مسرتقل)

 (.42، 2004شده است)يوريپیدس، 

 

 بریتانیا

کند که بر پاية زيرساخت، محتوا و بريتانیا از راهبرد ملي فناوری اطالعات و ارتباطات پیروی مي

ها در ارتباط ای از رايانهای از مدارس و شبكهاندازی شبكهها با راهکاربرد استوار است. اين حوزه

های فروق را های مدارس توسعه يافتند که حوزهاين فعالیت، تعدادی از شبكههستند. در مرکز 

را  4«شربكة ملري يرادگیری»، 1998انرد. دولرت در سرال در سطح کشور قابل دسترسري نموده

تأسیس نمود. هدف اين شبكه، ارتقاء سطوح فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس با دستیابي 

بود.  1به  7؛ و برای دورة دبیرستان 1به  11دورة ابتدايي به نسبت ، آموزان به رايانه برای دانش

 1بره  6بررای دورة ابتردايي و  1به  7 9آموز به رايانه به ، نسبت دانش2002مارس  31در روز 

ای جهت سرمايه گذاری و پشتیباني برنامه NGfLبرای دورة دبیرستان ارتقاء پیدا کرد. راهبرد 

 فوق الذکر بود. اهداف اين راهبرد عبارتند از:در آموزش در سه حوزة 

                                                 
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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 های ياددهي ارتقاء استانداردها از طريق کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامي حوزه

های کلیدی در آموزش ملي ن یر سواد )خواندن و و يادگیری، خاصه به عنوان بخشي از اولويت

 نوشتن( و حساب؛

  ،فاده از ارتقاء اثربخشي مدارس و معلمان، خصوصراً برا اسرتپشتیباني از نوآوری در مدارس

 ؛های مدرنفناوری اطالعات و ارتباطات برای کاهش فشار وارده بر معلمان و استفاده از ابزار

 های مورد نیراز اطالعرات و يرادگیری تجهیز مدارس با فناوری اطالعات و ارتباطات، مهارت

 ادر نمودن آنها به کار در يك جامعة فناورانه؛و ق 1العمربرای استخدام و يادگیری مادام

 ای جهت دسترسي به آموزش برای همه با استفاده از فناوری اطالعات و فراهم نمودن زمینه

 (.45، 2004ارتباطات )يوريپیدس، 

 

 اتریش

از  2«فناوری اطالعات و ارتباطات و يرادگیری الكترونیكري در مردارس اتريشري»بر پاية گزارش 

بخشري برای سرعت 3«اروپای الكترونیكي»شورای اروپايي، يك برنامة گذار با عنوان  2000سال 

هرای زنردگي تردوين نمرود. تمرامي در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامي حوزه

های جديرد باشرند. ايرن راهبررد اروپرايي در شهروندان اروپايي بايد مسلط به استفاده از رسانه

به مرحلة عمل در خواهد آمد. برای اين کار  4«اتريش الكترونیكي»ای با عنوان تريش طي پروژها

تدوين يك طرح کاری مشروح مورد توافق دولت قرار گرفرت. فهرسرتي از کارهرای مرورد نیراز 

ای بررای تهیره شرد. همچنرین کمیتره 5توسط وزير آموزش، علوم و فرهنگ، خانم الیزابت گررر

 از بودجه تأسیس گرديد. اهداف عبارتند از: استفادة بهینه

 ای دسترسي داشته باشند؛تمام مدارس بايد به اينترنت و منابع يادگیری چندرسانه 

 هرای اسرتفاده از اينترنرت و منرابع تمامي معلمان بايد به صورت مستقل مجهرز بره مهارت

 ای شوند؛چندرسانه

 هرای مبتنري استاندارد به سرعت در آموزشبه عنوان يك  6گواهینامة اروپايي راهبری رايانه

بر فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین در تأسیس مراکز آموزشي لحراظ گردد)يوريپیردس، 

2004 ،50.) 

 

                                                 
1 . lifelong learning 

2 . ICT and e-learning in Austrian Schools 

3 . e-Europe 

4 . e-Austria 

5 . Elisabeth Gehrer 

6 . European Computer Driving Licence (ECDL) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5فصل 

 زيرساخت 

 مدارس هایشبکه
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 اطالعات و ارتباطاتزیرساخت فناوری 

بسرتگي دارد کره اوالً بايرد قابرل  1های شبكه مدارس، کامالً به خردمات مخرابراتياجرای برنامه

اطمینان باشند و ضمن اينكه در حد قدرت خريد عمومي هسرتند، سرهل الوصرول نیرز باشرند. 

دارس به زماني که خدمات مخابراتي به بهترين شكل ارائه شوند، طبیعي خواهد بود که شبكه م

( يرا بیشرتر دسترسري 3)کیلو بیرت در ثانیره kbps 200های اينترنتي با سرعت 2بانداتصال پهن

بانرد های باال و پهنداشته باشند. بعضي از کشورها که به دسترسي به اطالعات جهاني با سرعت

ل اتصرال اند )ن یر کره و سنگاپور(، امكانات پیشررفتة ديگرری را نیرز از قبیراينترنتي نائل شده

آموزان به شبكة جهاني با سرعت و پهنای باند باال از منرزل فرراهم آورده و در ايرن راه از دانش

های قديمي الوصف در بیشتر کشورها اتصال اينترنتي به همان شیوهاند. معديگران پیشي گرفته

نكرره پرذيرد. بنرابراين حصرول اطمینران از ايصرورت مي 4گیری تلفنرياتصرال از طريرق شرماره

های شبكه مدارس همخواني کافي با سرعت شبكه اينترنتي مورد اسرتفاده مدرسره دارد، برنامه

توان وضعیت اتصال اينترنتي را از طريق ارتقاء وضعیت مخرابرات حائز اهمیت فراواني است. مي

و گرذاری، ايجراد قروانین های الزم در قانونبهبود بخشید که به نوبة خود نیازمند به بسترسازی

های خردمات های مخابراتي و يا مذاکره با ارائه دهندهمقررات مخابراتي و اعمال فشار به شرکت

 باشد. در اين خصو  مسائل مهم زير بايد مورد توجه و دقت خا  قرار گیرند:مخابراتي مي

 

 دسترسی جهانی به اینترنت

 5به صورت خط ثابت در کشورهای با جمعیت روستايي فراوان و همچنین جاهايي که زيرساخت

 6باشد، تأمین دسترسي به اينترنت جهاني مستلزم استفادة فزاينده از مراهوارهو توسعه نیافته مي

سیم و خط ثابت به به اينترنت خواهد بود. در دسترس قرار دادن خدمات بي 7سیمو اتصاالت بي

یني شده و ارائه مجروز بصورتي که بتوان از عهده مخارج آن برآمد، مستلزم تغییر و تحول پیش

 ايجاد نمود. 8به تعدادی از اپراتورهاست تا بتوان از اين طريق يك بازار رقابتي

                                                 
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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 2و با نرخ یکنواخت 1خدمات غیر وابسته به فاصله

تعیرین  مدارس بايد قادر به دسترسي به اينترنت با نرخ يكنواخت ماهانره بروده و همچنرین در

ه کلي موقعیت جغرافیايي مدرس طوربهو  دوری و نزديكيهای خدمات اينترنتي به مدارس، نرخ

ز اه مدرسه گذاری استفاده از اينترنت بر اساس ساعت و يا فاصلنبايد دخالت داشته باشد. قیمت

الخصو  در مناطق غیر شهری( موانعي بر سر راه اسرتفاده مراکز خدمات دهنده اينترنتي )علي

 از اينترنت خواهد بود.

 

 الکترونیکینرخ 

های ارزان برای اسرتفاده از اينترنرت برا اهرداف آموزشري در هايي که برای ايجاد تعرفهمكانیزم

استفاده از مخابرات معروف هستند. بره عبرارت  3کشورها به وجود آمده است، به نرخ الكترونیكي

ونیكري ديگر خدمات مخابراتي به دو دستة خدمات الكترونیكي مخرابراتي و خردمات غیرر الكتر

اند کره در مجموعرة خردمات الكترونیكري های عادی تلفني و ...( تقسیم شردهمخابراتي)تماس

 اند.تری را برای مدارس در ن ر گرفتههای پايینمخابراتي، نرخ

 

 الزامات قراردادی جهت ارائه خدمات مخابراتی الکترونیکی

اند، مخرابراتي انتخراب شردههايي را که جهرت ارائره خردمات تواند شرکتبرای مثال دولت مي

راهبردهرای  ای )اينترنتي( به تعداد مشخصي از مدارس بنمايرد.مجبور به اعطال اتصاالت شبكه

های پرايین اينترنرت در منراطقي کره ايرن توان جهت تعديل اثرات منفي سررعتچندی را مي

هرا از ر دادهبرا انتشرا ای راتوان منابع چندرسانهمشكل را دارند، اتخاذ نمود. به عنوان نمونه مي

ار های فشرده در اختیرطريق ماهواره به چندين گیرنده ارسال نمود و يا آنها را از طريق ديسك

 (.39-40، 2004، 2گذارد )يونسكو

 

 گیری در خصوص فناوری مورد استفادهتصمیم

و ترا  های شبكه مدارس تا چه حد بايد توسعه پیدا کرردهبايدی به دقت تعیین گردد که برنامه

گردند. در يك ديدگاه کلي، شبكه مدارس ترا چه اندازه درگیر مسائل مربوط به فناوری مدارس 

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 

هدف )که عموماً به صورت رايگان در برازار اينترنرت در دسرترس ای خالص و بيبكهخدمات ش
                                                 
1 . distance-independent 

2 . flat-rate 

3 . e-rate 
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در اينجررا برره برخرري اصررول عمررومي کرره دنبررال نمررودن آنهررا در امررر  هسررتند(، دوری نمايررد.

 شود:گیری در خصو  نوع فناوری مورد نیاز يك مدرسه ضروری است، اشاره ميتصمیم

 مراقب پیامدها باشیددیدی کلی و بلند مدت داشته باشید و 

و متوجه باشید که تصمیم شما در خصو  استفاده از يك  ديدی کلي و بلند مدت داشته باشید

فناوری چه عواقبي را به دنبال دارد و اينكه اين فناوری چگونه قابل توسعه است. به عنوان مثال 

در اينترنت چگونره رو بره افرزايش بروده و )در هرر  1توجه داشته باشید که سرعت و پهنای باند

ای توسرط ابزارهرای دسرتي فزاينرده طوربرهزمان و در هر کجا(قابل دسترس هستند. اينترنرت 

( بره 3های ترابلويي، رايانره2های ثابت، دستیاران ديجیترالي شخصريهای همراه، تلفن)مانند تلفن

 سیم قابل دسترس شده است.صورت بي

 

 باشید 4تانداردهای بازبه دنبال اس

، همرواره 6«استقالل از پايگراه»و  5«قابلیت همكاری»های در استانداردهای باز و منعطف، ويژگي

ها در بخرش فنراوری را بره دو گذاریی که اين امر امنیت سرمايهطوربهدر حال توسعه هستند 

ر برازة وسریعي از هرا دطريق تضمین مي کند؛ اول بره وسریله اطمینران از اينكره ايرن فناوری

کننرد و دوم اينكره درجره ای از خرا  کرار مي 7ها بدور از تكیه برر يرك ترأمین کننردةمحیط

 نمايند.را فراهم مي 8«اطمینان از آينده»

 

 دهای پایدار استفاده نماییوریهای نوپا، از فنابه جای فناوری

انرد، از کره بره ترازگي در جريران توسرعه قررار گرفته 9هرای نوظهروربه جای استفاده از فناوری

، معمروالً 11«ایحاشریه»های نوظهرور يرا بره اصرطالح استفاده نمايید. فناوری 10های پايدارفناوری

تر از انرردازی و پشررتیباني بررااليي دارنررد. همچنررین سررريعهای راهبسرریار گررران برروده و هزينرره

 کنند.تغییر مي 12های جا افتادهفناوری

                                                 
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 

1 0 . stable 

1 1 . bleeding edge 

1 2 . mature 



 

93 

 

 را اتخاذ نمایید 1های مناسب و پایافناوری

( 2فناوری مورد استفاده بايستي با اهداف آموزشي همخواني داشته باشرد، ارزان )قابرل پرداخرت

 (.41، 2004، 2بوده و به آساني پشتیباني شود )يونسكو

 اتصال به اینترنت

ر اتصال مردارس بره ها و طرحهای شبكه مدارس نقش مستقیم و يا غیر مستقیمي داکثر برنامه

 کنند. در برخي موارد، شبكه مدارس مستقیماً به شبكه متصل است و در سايراينترنت بازی مي

رود. تر يا يك پروژة آزمايشي به شرمار مريحل بزربموارد، اتصال به اينترنت بخشي از يك راه

 پارامتر مبتني آوردن خدمات اتصال نیز ممكن است به عنوان يكنیاز شبكه مدارس برای فراهم

 ين ديردگاهدر اينجا به چنرد بر توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات، با گذشت زمان تغییر کند.

 شود:برای اتصال مدارس به اينترنت اشاره مي

 

 3دیدگاه آزادی مطلق

غیر وابسته به يكرديگر مبرادرت بره اتصرال بره  طوربهفرض مدارسي است که اين ديدگاه پیش

نمايند. اين ديدگاه ممكن اسرت مي 4های تجاری خدمات اينترنتياينترنت از طريق فراهم کننده

در جاهايي کارآمد باشد که بازاری فراهم آوری خدمات اينترنتي پر رونق بوده و خدمات فراوان 

ايرن شركل دسترسري بره اينترنرت بررای  و ارزاني در اين خصو  ارائه شود. طبیعي است کره

همگان برابر نخواهد بود. طبعاً مدارسي که در محیط شهری قرار دارند، به دلیل وجود کراربران 

 گردند.تجاری زياد، از نرخ دسترسي کمتری برخوردار مي

 

 6مدیریت شده 5دیدگاه بازار آزاد

های خدمات اينترنتي کنندهفراهمدر اين ديدگاه نیز مدارس خدمات اتصال اينترنت را از طريق 

(ISPs )های متمرکز و يا گیرند، ولي در اين زمینه برخي کمكغیر وابسته و مستقل مي طوربه

مثال، تن یم جداول بودجه دهي به مدارس برای پرداخرت  طوربهقوانین دولتي نیز وجود دارد. 

های کننردهيا توافق با فراهم 7هزينه اتصال آنها، وضع قوانیني در خصو  میزان نرخ الكترونیكي

 ای از اين قوانین مديريتي هستند.خدمات اينترنتي، نمونه

                                                 
1 . sustainable 

2 . affordable 

3 . laissez-faire 

4 . commercial ISP (Internet Service Provider) 

5 . free-market 

6 . managed 

7 . e-rate 
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 شبکه آموزشی

د کره ايرن شربكه ممكرن اسرت شونبه اينترنت متصل مي 1مدارس از طريق يك شبكه آموزشي

تر تجاری يا ای يك شبكه بزربدارای زيرساخت متكي به خود بوده يا اينكه از زيرساخت شبكه

 2کننرده خردمات اينترنتري مجرازیغیرتجاری استفاده نموده و در حقیقت به عنوان يرك فراهم

 عمل نمايد. در برخي 

شروند ترا خردمات اينترنتري متمرکز حمايت مالي مي طوربههای آموزشي موارد شبكه

ان عاً رايگرايگان را در اختیار مدارس متصل به خود قرار دهند. خدمات ياد شده ممكن است واق

های خود را از طريرق مؤسسرات مشرارکت کننرده در نبوده و شبكه آموزشي در حقیقت هزينه

 های شبكه تأمین نمايند.طرح

وجود دارند و در برخي کشرورها، در های سازماني متنوعي های آموزشي به شكلشبكه

(، و در ساير کشورها، های آموزشي بر عهده شبكه مدارس است)مانند تايلندحقیقت ادارة شبكه

های آموزشي های آموزشي از بحث شبكه مدارس کامالً جدا است. همچنین شبكهموضوع شبكه

گردنرد ريزی ميودجرهمتمرکرز ب طوربرههای ملي کره در سطوح مختلفي وجود دارند، از شبكه

گردنرد )ماننرد شربكه تر که به صورت گروهري اداره ميهای کوچك)مانند کره( گرفته تا شبكه

متمرکرز تسرهیالت الزم را در اختیارشران قررار  طوربرهدر اندونزی( کره صررفاً دولرت  3کوتاون

ستقیم توسرط م طوربهشوند؛ به عبارت ديگر دهد؛ با اين وجود مستقل از دولت مديريت ميمي

 (.41-42، 2004، 2شوند )يونسكودولت اداره نمي

 

 زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات مدرسه

های پیچیدة زيادی در اجرا و پشتیباني زيرساخت فناوری اطالعرات و ارتباطرات مدرسره جنبه

 گردد:وجود دارد، در اينجا به برخي از موارد اشاره مي

 :ریزیمسائل مربوط به برنامه

 ها، بررق، تجهیرزات و حصول اطمینان از وجرود زيرسراخت فیزيكري مناسرب )سراختمان

 امنیت(

 های آموزشري و مرالي اسرتفاده از تهیة يك طرح يكپارچة فناوری برای مدرسه که جنبره

 فناوری اطالعات و ارتباطات را پوشش دهد.

 ها و آمروزان و تعرداد رايانرهی مناسرب و کرافي برین تعرداد دانشهابرقرار نمودن نسربت

ها و اختصا  زمان کافي جهت تردريس کره در طري آن همچنین تعداد معلمان با تعداد رايانه
                                                 
1 . educational network 

2 . virtual ISP 

3 . WAN Kota 
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 آموز در حال استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باشد.دانش

 محاسبة هزينة کل برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات 

 :ل فنی )که غالباً رویکردهای آموزشی دارند(مسائ

 های قديميقاء رايانههای جديد و يا ارتاستفاده از رايانه 

 يرا اسرتفاده  2«گیرنده خردهای کوچك به عنوان سرويسرايانه»: استفاده از 1معماری شبكه

 در شبكه 3«گیرنده کالنهای قوی به عنوان سرويسرايانه»از 

  4کشي قابل توسعهکابلايجاد زيرساخت و 

 6يا باز متن )کد باز( 5افزار: اختصاصيانتخاب نرم 

 سیمهای بياستفاده از شبكه 

 7های کیفياستفاده از رايانه 

 از تجهیزات 8امكانات تعمیر و نگهداری 

 امكانات پشتیباني فني 

 امكان چاپ 

 های رايانهپالن فیزيكي آزمايشگاه 

 هاها يا ساير مكانکالس ها،ها در آزمايشگاهتوزيع رايانه 

 10و ابزارهای دستي 9«دستیاران ديجیتالي شخصي»های جايگزين مانند فناوری 

 آموزش مسئوالن شبكه و کاربران نهايي 

 

 :مسائل مربوط به مدیریت و پشتیبانی

 کنترل دسترسي به اينترنت 

 )مديريت کیفیت خدمات )خصوصاً در دسترسي به اينترنت 

  11اطالعات )حفاظت در مقابل ويروس، امنیت در اينترنت، قابلیت اعتمرادحفاظت و امنیت ،

                                                 
1 . network architecture 

2 . thin-client 

3 . fat-client 

4 . scalable 

5 . proprietary 

6 . open source 

7 . notebook computer 

8 . maintenance 

9 . PDAs 

1 0 . handheld 

1 1 . confidentiality 
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 .(1کلمات عبور

ترررين ويژگرري زيرسرراخت فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات در مرردارس عبارتنررد از مهم

. تسرهیالت فنراوری اطالعرات و ارتباطرات بايرد 4و سرازگاری 3، قابلیت اطمینران2پذيریدسترس

 5بینريقطع ارتباط همواره بايد به صورت سرازگار و قابرل پیش همواره در دسترس بوده و بدون

 (.42-43، 2004، 2فعال باشند)يونسكو

 

 :های اتصال به شبکه در کشورهای مختلفمدل

 کره

کنندة کند که تأمینجهت اتصال استفاده مي EDUNETاز مؤسسة  KERISدر کره، شبكة 

 ها است.6اتصال رايگان مدارس از طريق اينترنت پهن باند به خدمات محتوايي و درگاه

 

 سنگاپور

( MP1در سنگاپور، اولین برنامه جامع استفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش )

( به اينترنت وصل نمود. وزارت آموزش ONEمدارس را از طريق شبكة ملي پهن باند )با عنوان 

را برای ايجراد دسترسري بره  FastTrack@Schoolبرنامة شبكة  IDA7با همكاری مؤسسة 

ای هايي را برای تولید محتوای چندرسانهاينترنت پهن باند در مدارس و منازل و همچنین زمینه

 تعاملي قابل ارائه بر روی اينترنت پهن باند فراهم نمود.

 

 لزیما

 برا COINSمدرسه از طريق پروژة آزمايشي مدارس هوشمند به شبكة پرسرعت  87در مالزی 

کیلوبیت بر ثانیه متصل شدند )هرچنرد کره بعرداً مشرخص شرد کره  512تا  128سرعت بین 

افزارهای کاربردی مردارس هوشرمند و نیازهرای ارتبراطي های پايین برای پشتیباني نرمسرعت

 مناسب نیستند(.

                                                 
1 . password 

2 . availability 

3 . reliability 

4 . consistency 

5 . predictable 

6 . portal 

7 . Infocomm Development Authority (IDA) 
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 دتایلن

گیری آزاد برا دسترسي به اينترنت را از طريرق شرماره Schoolnet@1509در تايلند، شبكة 

سرازمان »با همكاری  NECTECهای تماس محلي تأمین نمود. اين کار از طريق مؤسسة نرخ

 MOE، شربكة مردارس 2004انجام شد. در سرال  2«مؤسسة ارتباطات تايلند»و  1«تلفن تايلند

Net لي و شبكة آموزش عاUniNet  با هم ادغام شدند و شبكة آموزشيEdNet  را به وجرود

 آوردند.

 اندونزی

شود؛ چررا گیری برای مدارس بسیار گران تمام ميدر اندونزی اتصال به اينترنت از طريق شماره

ها وجود دارد. در يرك 3های تماس محلي بسیار گران بوده و دسترسي محدودی به مودمکه نرخ

مدرسره برا  17کره حراوی محتروای بررخط برود،  edukasi.netبرای سرايت پروژة آزمايشي 

و  4«کننردگان خردمات اينترنتري انردونزیانجمرن فراهم»،  PT Telkomهمكراری مؤسسرة 

های اهدائي، موفق به تأمین تجهیرزات و همچنین با پشتیباني کمك 5«شبكة اطالعات مدارس»

 WAN Kotaو اتصال برای ساير مدارس شدند. برای کمك به حل مشكل زيرساخت، شربكة 

شهر شروع به فعالیت کرد و سپس دامنة فعالیت خرود را بره  8گیگاهرتز در  4 2با پهنای باند 

 شهر گسترش داد.مدرسه در هر  40الي  10شهر، با اتصال  30

 فیلیپین

گیررد. اگرچره خردمات گیری تلفنري صرورت ميدر فیلیپین اتصال هنوز هم از طريرق شرماره

و ماهواره وجرود  DSL 6سیم از طريق کابل، پیشرفتة اتصال به اينترنت به صورت کابلي و يا بي

ت. محدوديت های اين قبیل خدمات برای مدارس غیر قابل پرداخت اسدارد، اما همچنان هزينه

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 

ای از ايرن های دولتي دارای دسترسري از طريرق خشركي نیسرتند و بخرش عمردهاز دبیرستان

کنندة خدمات اينترنتري در های فراهمر مناطق روستايي قرار دارند. تجمع شرکتها ددبیرستان

مناطق شهری به معني آن است که مدارس روستايي به خاطر فاصله زياد برای اتصرال بره ايرن 

 (.44، 2004، 2های زيادی را بايد متحمل شوند)يونسكومراکز هزينه

 

                                                 
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) 

6 . Digital Subscriber Line (DSL) (اتصال پرسرعت از طريق خط تلفن. م) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6فصل

 در  محتوا

 آموزشی هایشبکه
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 های آموزشیمحتوا در شبکه

آوری شرده موضروعي برر روی های جمرعهای آموزشي در اصل متشكل از داده1ها و درگاهشبكه

بسرتگي ای هرای آموزشري ملري بره ويژگیهرای منطقرهها و درگاهوب هستند. سراختار شربكه

اندازی (. در توسعه يك شبكه آموزشي دو حالت اصلي وجود دارد: راه477، 2005، 2دارد)زيبرت

يك مؤسسه مرکزی که بیشتر خدمات وب آموزشري را ارائره دهرد؛ يرا تأسریس يرك فهرسرت 

، 2005با امكان پیوند به خدمات آموزشي موجود در ساير مؤسسات آموزشري )زيبررت،  3راهنما

481.) 

 ها و محتوای ارائه شده رشد مناسبي پیدا کرده و خدمات ور کشورهای اروپايي سرويسدر بیشت

گرردد. پیشرگامان توسرعة محتروای برا های مدارس ارائره ميمحتوای گوناگوني از طريق شبكه

 ترين بخشها و محتوای ارائه شده توسرطکیفیت، کشورهای اسكانديناوی و بريتانیا هستند. مهم

موزشري)يوريپیدس، بارتند از اشرتراك اطالعرات و منرابع و انتشرار مرواد آهای مدارس عشبكه

2004 ،56.) 

 

 نقش منابع برخط

ای يك نیاز مبرم به شرمار برای موفقیت يك شبكه آموزشي تأمین منابع محتوای درسي شبكه

د. بودنرهای مدارس تمرکز خود را بر اتصال به شبكه قرار داده نمي رود. بسیاری از اولین شبكه

اد گذاری در ايجرفرض آنها اين بود که منابع آموزشي که در اينترنت وجود دارند، برای سررمايه

گذاری در ای بررای سررمايهنمايد، اما غالباً داليل متقن و قرانع کننردهشبكه مدرسه کفايت مي

ت؛ نت نیسترايجاد منابع و محتويات درسي وجود دارد که اهمیت آنها کمتر از خود اتصال به اين

 مانند:

 كه تواند مانعي برای استفاده از اطالعات برخط موجود در شبموانع زبان؛ که به تنهايي مي

 باشد )که غالباً به زبان انگلیسي هستند(.

  فقدان مطالب و محتوای درسي در يك سری از موضوعات خا  )خصوصاً در مواقعي کره

 مواد درسي اخیراً تغییر کرده باشد(.

 که دسترسري  4تواند برای مدارس فقیرتر و همچنین مدارس غیر شهریط ميمحتوای برخ

 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 



 

100 

 

هرر چره تعرداد کند، به ايرن صرورت کره را ايجاد مي 1دهد. اين امر يك چرخة بستهافزايش مي

 خواهد بود. 2ترمدارس متصل به اينترنت زيادتر شود، توسعه محتوای برخط مقرون به صرفه

 تواند از طريق حمايت و تشويق معلماني که مستقیماً به تولیرد محتروا محتوای برخط مي

 (.50، 2004، 2تولید محتوا را افزايش دهد)يونسكو پردازند میزانمي

 

 های آموزشیدر شبکهارتباط اهداف و محتوا 

ترين بخش يك شبكه آموزشي، محتوای آن است. زيرا بسیاری از اهداف برپايي يك شربكه مهم

توان مروارد ترين اهداف يك شبكه آموزشي را ميآموزشي با محتوا ارتباط مستقیم دارد. اساسي

 زير دانست:

 های آموزشي؛دهندهاتصال سرويس 

 در بعد ملي و جهاني؛ 3منابع و رويدادهای آموزشيآوری و سازماندهي اطالعات جمع 

 آموزان، معلمان و والدين؛های میان دانشحمايت از همكاری 

 ايجاد تسهیل در توزيع مواد و محصوالت آموزشي؛ 

 هرای آموزشري فراهم آوردن محیطي جهت حمايت از حل مسائل مشترك در محیط

 7ای از الگوهررایها، کتابخانررهنامررهغت، ل6، راهنماهررا5ها، توصرریه4)ماننررد سررؤاالت متررداول

 متداول مورد استفاده و ...(؛

 ؛8حمايت از يادگیری از راه دور 

  فراهم آوردن دسترسي به اسناد رسمي در خصرو  آمروزش )ماننرد اطالعرات دوره

 و ...( 10هاها، آگهي، پروژه9تحصیلي

 معرفي مؤسسات موزشي، های جالب، منابع آهای مفید )مانند سايتدسترسي به داده

 آموزشي، رويدادهای آموزشي و ...(.

 11تواند ارائه گردد، مانند خردمات پرسرش از خبرگراندر کنار موارد فوق، خدمات ديگری نیز مي

)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 

1 0 . announcement 

1 1 . experts 
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ای از ، پشرتیباني از يرادگیری از راه دور، مجموعره2ن، انجم1دهد(، تابلوی اعالناتو ارتباطات مي

 3هرای درسري بررخط و نشرريات الكترونیكريمواد آموزشي از قبیل: مقراالت، راهنماهرا و کتاب

 (.477، 2005)زيبرت، 

 

 خصوصیات محتوا

ی شبكه آموزشي معتبر دنیا انجرام شرد، خصوصریات گونراگوني بررا 9در پژوهشي که بر روی 

 آموزشي استخراج گرديد. اين خصوصیات عبارتند از: هایمحتوای شبكه

 ات تماس، آموزش نحوه کاربری و ...(ای )مانند اطالعهای پايهداده 

 های ارائه شده()به روز بودن محتوا، به روز بودن تكنیك 4اعتبار محتوا 

 بررای پیونردها، عردم وجرود  6)وجرود توضریح کرافي و برچسرب 5معتبر بودن پیوندها

 و ...( 8يا منقضي شده 7كستهپیوندهای ش

 صرفحات و  10سرازی)سادگي، کاربری مناسب و آسران سرايت، امكران شخصي 9ناوبری

)... 

 و گرافیك( 12)از بعد چیدمان 11رابط کاربر 

 ای()فني، ارائه خدمات حرفه 13پشتیباني 

 يا درون وب( 14کیفیت جستجو )جستجوی ساده و پیشرفته، جستجوی محلي 

 ن، معلمان، والدين و ...(آموزا)دانش 15گروه هدف 

های آموزشري مرورد بررسري ارائره شرده اسرت سايت شبكهنام و نشاني وب 5 شماره در جدول

 (.478-479، 2005)زيبرت، 

                                                 
1 . bulletin board 

2 . forum 

3 . electronic journals 

4 . credibility 

5 . validity of links 

6 . label 

7 . dead links 

8 . dead links 

9 . navigation 

1 0 . personalization support 

1 1 . user interface 

1 2 . layout 

1 3 . support 

1 4 . local (منظور جستجو در سرویسدهنده وبسایت است. م) 

1 5 . target groups 
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 های آموزشی انتخاب شدهشبکه 5جدول

 نام سایتنشانی وب

http://sio.edus.si SIO-slovensko izobrazevalno 

omrezje1, Slovenia http://www.enu.org EUN Schoolnet 
http://www.schoonetafrica.net Schoolnet Africa 
http://www.schoolnet.ca Canada's Schoolnet 
http://www.scoilnet.ie/Scoilnet/ Scoilnet, Irland 

http://www.edna.edu.au EDNA Education Network 

Australia http://www.ngfl.gov.uk NGFL – National Grid of 

Learning, UK http://www.askeric.org Ask ERIC – Educational 

Resource Information Center http://www.schulen-ans-netz.de SAN – Schulen ans Netz, 

Germany  

 محتوا و زبان

از  %69، 2001در بسیاری از موارد، محتوای اينترنت هنوز صرفاً به زبان انگلیسي است. در سال 

کاربران اينترنرت انگلیسري زبران  %36محتوای اينترنت به زبان انگلیسي بود، در حالي که تنها 

زبران را بره عنروان يرك جرزء  ITU2را مشاهده نمايید(. مؤسسة  2-4و  1-4های بودند )شكل

بسیار مهم در جامعه جهاني اطالعات علي الخصو  موقعي که بخواهیم از فنراوری اطالعرات و 

ارتباطات استفاده نمايیم، مشخص نموده است. کشرورهای چنرد زبراني کره در آن زبران واحرد 

 مشترکي وجود ندارد، در معرض بیشترين آسیب هستند.

                                                 
1 . Slovenia Education Network 

2 . International telecommunication Union 

http://sio.edus.si/
http://www.enu.org/
http://www.schoonetafrica.net/
http://www.schoolnet.ca/
http://www.edna.edu.au/
http://www.ngfl.gov.uk/
http://www.askeric.org/
http://www.schulen-ans-netz.de/
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 2002ر اساس زبان در سال کاربران اینترنت ب 2شکل

 

 
 2001محتوای اینترنت بر اساس زبان در سال  3شکل

های آمروزش زبران کشورهايي مانند مالزی برای رفع مشكل فروق، مبرادرت بره تقويرت برنامره

اند. اين راهبرد خطر فراگیر شدن زبان انگلیسي را در اينترنت تقويت نموده و به انگلیسي نموده

ي بر زبان و فرهنگ ملي دارد. لذا بررای کشرورهايي کره در وضرعیت مشرابه نوبة خود اثر مخرب

مانند مالزی هستند، مهم خواهد بود که برای دستیابي به مقاصد اجتماعي و فرهنگي، به توسعه 

German 7%

Spanish 7%

French 4%

Italian 4%

English 36%

Chinese 25%

Japanese 9.7%

Korean 4.5%

Other 16%

Asian 25%

German 6%

Spanish 2%

French 3%

Italian 4%

English 69%

Chinese 4%

Japanese 6%

Korean 1%
Other 9%

Asian 11%
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کره  1«آزادی مطلرق»رو ديردگاه محتوای درسي به زبان ملي در اينترنت پرداخته و صرفاً دنباله

 (.50-51، 2004، 2متكي بر محتوای موجود حال حاضر اينترنت است، نباشند )يونسكو

 

 نحوه پاسخ به موانع زبان

 مالزی

گذارد. لذا دولت بره اينترنت دامنة وسیعي از اطالعات را به زبان انگلیسي در اختیار کاربران مي

و ارتباطات و انتقال به يرك  اين نتیجه رسید که کشور نیاز به حرکت به سوی فناوری اطالعات

شروند، التحصریل ميدارد. بر سر اين موضوع که کساني که از مدرسره فارغ 2محورراقتصاد دانش

فاقد توانايي الزم از ن ر انگلیسي بوده، يك اجماع عمومي وجرود داشرت؛ حرال آنكره نیازهرای 

ك روية عجوالنه و سريع، کرد که دولت با اتخاذ يصنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ايجاب مي

های اجتمراعي، ها را باال ببرد. علیرغم مخالفتاستانداردهای زبان انگلیسي در مدارس و دانشگاه

تصمیم گرفت که دروس رياضي و علوم به زبران انگلیسري ارائره گرردد و  2002دولت در سال 

و علروم بره زبران  های تدريس رياضريسعي وافر نمود تا معلمین موضوعات فوق از ن ر توانايي

 انگلیسي مشكلي نداشته باشند.

 

 تایلند

د (، نیاز به محتوای مناسب بومي داشت ترا بتوانرSchoolNet@1509شبكه مدارس تايلند )

آموزان را به شیوة برخط جذب نمايد. اگرر آنران در فضرای ديجیترالي مملرو از معلمان و دانش

آمروزان در معلمران و دانش عردم رغبرتشدند، موانرع زبراني موجرب محتوای انگلیسي رها مي

ي شد. بنابراين ضروری بود تا محتوا بره زبران تايلنردی برا ارزش آموزشراستفاده از اينترنت مي

 (.51، 2004، 2آموزان در مدارس تولید گردد )يونسكومناسب برای کمك به فعالیت بهتر دانش

 

 افزار و فناوریهمگرایی محتوا، نرم

آيد که منابع آموزشي بايرد در صرورت ار مبسوطي است و از آن برميمحتوای برخط کلمة بسی

، 3تواند شامل يرك سرند مكتروبنیاز به صورت ديجیتالي در دسترس قرار گیرند. اين محتوا مي

، يرك 5سرايت يرا اينترانرت، يك صرفحة وب در يرك وب4يك قطعه صوتي يا تصويری ديجیتالي

                                                 
1 . laissez-faire 

2 . knowledge-based economy 

3 . document 

4 . audio clip 

5 . interanet 
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 3)مانند يرك بسرتة پرسرش و پاسرخ 2فزار تعاملي کاربردیايا يك نرم 1ایالمعارف چندرسانهدايرة

 شده( باشد. 4سازیيا يك بازی شبیه

افزار و محتروا اند که نرمها و استانداردها تا جايي توسعه پیدا کردهدر طول دهه گذشته فناوری

وتراه مثال، يك قطعه ويردئويي ک طوربهخا  وابسته نباشند.  6و رسانه 5ای به سكوفزاينده طوربه

شبكه مدرسه يا بر روی يك لوح فشرده  7سايت، در يك سرويس دهندةتواند بر روی يك وبمي

(CD  ياDVDقرار گیرد. نرم )هرايي افزارهای آموزشي تعاملي در حال حرکت به سمت محیط

افزار با محریط نمروده و وی نیاز از سازگار نمودن نرمباشند که کاربر را بيمي 9و فلش 8مانند جاوا

برر روی تقريبراً هرر سیسرتمي اجررا نمايرد  10افزار را بر روی مرورگر وبسازند که نرمرا قادر مي

 (.52، 2004، 2)يونسكو

 

 فهرست نمودن محتوا

ربوط به محتوای درسي مناسب را کند که منابع مهای شبكه مدرسه، به معلمان کمك ميبرنامه

آنها به طرق مختلف در مكان مناسب قرار دهند. اطالعات در مرورد  11با ارزيابي و فهرست نمودن

 تواند شامل موارد زير باشد:منابع مي

 ارزيابي توسط وزارت يا مؤسسات آموزشي؛ 

 آموزان؛بازخورد و ارزيابي توسط معلمان و دانش 

 و برچسرب  13ابع، مانند نوع منبرع، سرطح تحصریلي مربوطرهدر مورد من 12هاييابرداده

 ؛14های خا  يادگیریمشخص کنندة برنامة درسي برای ارتباط آن با خروجي

 16دهنرد، ماننرد واژگران کلیردیاطالعات را ارتقاء مي 15هايي که جستجوپذيریابرداده 

 و توضیحات.

                                                 
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 

1 0 . web browser 

1 1 . index 

1 2 . metadata (دادههايي در مورد دادهها، م) 

1 3 . grade level 

1 4 . specific learning outcomes 

1 5 . searchability 

1 6 . keyword 
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واقع شود و امكانات جستجوی  1تواند بر روی يك درگاه مبتني بر وباين نوع فهرست منابع مي

بررای  2توانرد بره صرورت يرك مخرزن محتروابرخط را در اختیار گذارد. اين درگاه همچنین مي

ذخیره محتوا عمل نمايد، ولي معموالً کاربران را به محل اصلي منابع آن اطالعرات در اينترنرت 

 3خطريبره صرورت برونتوان بره منبرع اطالعرات رهنمون نمايد و يا اينكه عنوان نمايد کجا مي

های سفارش دادن آن اطالعات را بره کراربران ارائره نمرود دسترسي پیدا کرد و همچنین روش

 (.52، 2004، 2)يونسكو

 

 توسعه محتوا

هايي در سرطوح تواند از پیچیردگيفرايند توسعه محتوا بر پايه فناوری اطالعات و ارتباطات مي

توانرد بسریار سراده باشرد، ماننرد تبرديل مي هاپیچیردگيمختلف برخوردار باشد. برخي از اين 

 های ديجیتالي، و يا بسیار پیچیده باشد، مانند توسعه محتوای صوتي رمحتوای چاپي به حالت

طلبرد. در زيرر های فني زيادی را ميهای طراحي، آموزشي و مهارتتصويری تعاملي که مهارت

 د:شوهای متداول توسعه محتوا اشاره ميبه راه

 

 4توسعه داخلی

ه تواند برای مواقعي مناسب باشد که توسعه محتوا از جمله امور اساسي شبكاين نوع توسعه مي

اندازی شده باشد. حرکت به سوی توسرعه محتروا برر مدرسه تلقي شود يا شبكه مدرسه تازه راه

استخدام نیرروی های جديد، مبنای فناوری اطالعات و ارتباطات ممكن است به آموختن مهارت

 انساني يا برخي تجهیزات نیاز داشته باشد.

 

 5های صنعتیهمکاری

توانند برای ساخت محتروای ديجیترالي بررای های خصوصي ميتولیدکنندگان محتوا در شرکت

ه به ارائر مدارس مورد تشويق و مساعدت قرار گیرند. اين دسته از شرکتها برای مدتهای طوالني

 اند لذا بايد به آنان در جهت تعريف صحیح نیازهرا و اطمینران ازداشتهمحصوالت چاپي اشتغال 

 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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 2و توسعه بر اساس سفارش 1محلی نمودن

باشد تا بتوان منرابع افزار و محتوا ميهای صنعتي کار با تولیدکنندگان نرميك شكل از همكاری

سازگار کرده و مورد استفاده قرار داد. در اين کار، فرن ترجمره  3زشي را برای بازارهای محليآمو

های سرازگار نمرودن بررای ترأمین نیازهرای برنامره آموزشري افزارها و ديگر شركلمحتوای نرم

 توانند مورد استفاده واقع شوند. مي

 

 5ایمحتوای نیمه حرفه 4اشاعة

، 6های عمدة محتروای آموزشري همچرون طررح درستولیدکنندهمعلمان و مدارس به نوبه خود 

تواند اين محتروا را بره تر هستند. شبكه مدرسه ميو حتي محصوالت پیچیده 8ها، کاربرب7الگوها

هرای کند بررای توزيرع در میران سراير معلمران از طريرق درگاهوسیله تسهیالتي که ايجاد مي

دهد. فرايند کسب اطمینان از اعتبرار و کیفیرت ايرن  مخازن محتوا اشاعه ها وآموزشي يا پايگاه

آمروزان تواند از طريق بررسي رسمي آنهرا و يرا بازخوردهرايي کره از دانشدسته از محتواها مي

شود صورت گیرد. اين امر در نگهداشتن کیفیت کلي منابع در سطح باال و قابل قبول گرفته مي

 (.52-53، 2004، 2حائز اهمیت است )يونسكو

 

 افزار و محتوا در جنوب شرق آسیامتقدمین توسعه نرم

 مالزی

عنوان درسي بررای دروس رياضري،  1494به عنوان بخشي از پروژة آزمايشي مدارس هوشمند، 

ايجاد شد. اين محتواها با قابلیت ارائه از طريق اينترنت بره  9علوم، زبان انگلیسي و زبان مالزيايي

ای از بررای معلمران و مجموعره 11آموزان، راهنماهای چراپينشبرای دا 10افزارهاييهای درسشكل

 های نمونه تهیه شدند.طرح درس

                                                 
1 . localisation 

2 . cutomisation 

3 . local market 

4 . mobilisation 

5 . grassroots content 

6 . lesson plan 

7 . template 

8 . worksheet 

9 . Bahasa Melayu 

1 0 . courseware 

1 1 . printed guide 
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 اندونزی

 يك سايت يادگیری است که توسط مرکز فناوری اطالعرات و ارتباطرات Edukasi.netشبكة 

تنري آموزشي وزارت آموزش و پرورش به وجود آمده است. اين شبكه مواد آموزشي برخط و مب

های براالتر شناسري بررای سرالبر وب را در چهرار موضروع فیزيرك، شریمي، رياضري و زيست

 نمايد.دبیرستان تأمین مي

 

 تایلند

ضي و مواد آموزشي مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای برنامه درسي مردارس علوم، ريا

شوند. آن ارائه مي 1و کتابخانة الكترونیكي IPSTسايت تولید شده و از طريق وب IPSTتوسط 

را موظف نمود تا کتابخانة ديجیتالي مرورد  IPSTو  2، دانشگاه کاستسارتNECTECمؤسسة 

دروس هفتگانة علوم، فناوری، و علوم مهندسي به عنوان بخشي از خدمات  نیاز را برای محتوای

کتابخانره ديجیترالي نیرز  3آموزان دبیرستاني ارائه نمايند. يك جعبه ابرزارشبكة مدارس به دانش

برای تولیرد مرواد  HTML4گونه دانشي در خصو  زبان طراحي شده است تا معلماني که هیچ

ندارنرد، بتواننرد از آن اسرتفاده نماينرد. کتابخانره ديجیترالي  آمروزاندرسي برخط بررای دانش

 باشد.موضوع اصلي مي 10مطلب ذيل  7100اکنون دارای بیش از هم

 

 کره

قلرم از موضروعات آموزشري را تولیرد نمروده و بخرش  6454مؤسسرات دولتري  2001تا سال 

ي قلم را تولید نموده است. از بین مواد درسي کره توسرط مؤسسرات دولتر 3724خصوصي نیز 

ه بمورد نیز  95قلم به عنوان مواد آموزشي صوتي ر تصويری قلمداد شده و  102اند، تولید شده

اند. باطرات تعريرف شردهر يادگیری با استفاده از فناوری اطالعات و ارت های ياددهيعنوان طرح

قلرم بره عنروان مرواد آموزشري  2871افزارهرای يراددهي و قلم به عنروان نرم 3386همچنین 

افزارهرای آموزشري )تولیرد شرده توسرط بخرش نرم KERISاند. شربكة يادگیری ارائره شرده

کنندگان برای دريافت اطالعرات کمك به مصرفبه بعد برای  1998خصوصي( را که از آگوست 

افزار افزارهای آموزشي و برای فراهم آوردن امكان ايجاد و توسعه نرممورد اعتماد در خصو  نرم

 ست.ااند را معتبر دانسته شده افزار، تولیدتوسط تولیدکنندگان نرم

هرای آموزشري و افزاربه بعد برای تشويق توسعه نرم 1992از سال  5های آموزشيرقابت
                                                 
1 . e-library 

2 . Kasetsart 

3 . tool kit 

4 . Hyper Text Markup Language 

5 . educational contest 
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های جلب توجه معلمان به اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات بوجرود آمدنرد. سرازمان

هرا های خود برپا نمودنرد؛ ايرن رقابتهای اولیه را در حوزهها رقابتآموزشي در شهرها و استان

 ها نیز قابل دسترسي هستند.برای معلمان آينده و دانشجويان دانشگاه

 

 سنگاپور

افزارهرای مررتبط برا هايي را اتخاذ نمود که بره واسرطة آن طیفري از نرمراهبرد MP1سسة مؤ

های درسي محلي، تهیه و تولید شوند. وزارت آموزش و پررورش برا همیراری دو مقاصد و برنامه

افزارهرای آموزشري های نرم، خط مشي و ويژگي2«محاسبات ملي»و  1«توسعه اقتصادی»مؤسسة 

ا اطمینان حاصل نمايد که مطالب درسي تولید شده با برنامره درسري مردارس را تعیین نمود ت

افزار نويسي مشهور دنیا را دعوت نمودنرد های نرمانطباق دارند. مؤسسات ياد شدة فوق، شرکت

نويسي داخلي را انجام دهند و ارتباطرات الزم تا اقدامات الزم را برای راه اندازی واحدهای برنامه

افزارهای محلي ايجراد کننرد. هردف، تهیرة نويسان بزرب و تولیدکنندگان نرمنامهرا بین اين بر

هايي که مواد درسي مناسرب در برنامرة الخصو  در زمینهافزارهايي با کیفیت باال بود، علينرم

افزارهای آموزشي محلي ايجاد و ها صورت گرفت و بسیاری از نرمدرسي موجود نبود. اين تالش

 (.54، 2004، 2المللي يافتند )يونسكوبعضاً رنگ بین

 

 توسعه محتوا در کشورهای اروپایی

 بلغارستان

های آموزشي توسرعه يافتره، شبكه ملي طراحي شده، شامل يك درگاه آموزشي است که برنامه

افزارهرای آموزشري دهرد. همچنرین نرمهای گوناگون و ... را ارائره ميهای ياددهي، درسبرنامه

 آموزان که خود نوعي از يادگیری در جريان فرايند آموزش درمعلمان و دانش تولید شده توسط

گردد. در ابتدا، به عنوان نماينرده، خصو  موضوعات گوناگون است، به مجموعة فوق اضافه مي

دريج نهرا بره ترتعدادی از مدارس بلغاری همكاری را آغاز نمودند؛ اما مطابق برنامه بايد تعرداد آ

ها و ن رات، ايرده درگاه مذکور اطالعات و ساير تسهیالت مشابه را برای تبادل يافت.افزايش مي

 نمود.آموزان فراهم ميتجارب معلمان و دانش

های آموزشري، الگوهرايي بررای يرادگیری از راه ای جهت توسعه درگاههمچنین برنامه

ای و ی چندرسانهافزارهای بومي، محتواو محتوای آموزشي در خصو  تمام موضوعات، نرم 3دور

 (.5، 2004طراحي شده است )يوريپیدس،  1مواد يادگیری
                                                 
1 . Economic Development Board (EDB) 

2 . National Computing Board (NCB) 

3 . distance learning 
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 دانمارك

حل همه جانبه است که مبادرت به ارائرة ، يك راهSektornetشبكة مدارس دانمارك با عنوان 

ای نمايد. افزون بر آن، تعداد زيادی از خدمات برربسیاری از خدمات برای مدارس و کاربران مي

 اربران ايجاد شده است، مانند:تأمین نیازهای ک

 

 پست الکترونیکی و کنفرانس

يك شبكة سراسری پست الكترونیكي و سیستم کنفرانس برای معلمران و  SkoleKom2شبكة 

تررين خردمت ارائره ترين و مهمشك بزربآموزان در سطح دبیرستان است. اين شبكه بيدانش

کنفرانس اختصاصي  000 60کاربر ثبت شده،  000 600شده است که هم اکنون دارای حدود 

ان توجه و مهم، کاربراني فعرال اسرت کره حضرور باشد. نكتة شايکنفرانس عمومي مي 2000و 

 ها دارند.فعالي در کنفرانس

 

 3جعبه ابزار

يك خدمت نسبتاً جديد است که اطالعاتي را در خصو  مديريت يك مدرسه متصل به شربكة 

 دهد.ارائه مي 4شامل امنیت، اداره و ن ارت Sektornetسراسری 

 

EMU5 

هرای ندپروازانره اسرت کره دسترسري منفررد حوزهدر جهت ايجاد يك درگراه بل EMU6پروژة 

نمايد. اين شبكه ارائه خردمات آموزشي را به اطالعات مورد ن رشان در دنیای آموزش ايجاد مي

های آخر دبیرستان تقسیم کرده است. از طريق اين شبكه را به دو حوزة مدارس ابتدايي و سال

ي نیز دسترسي داشت. اين پروژه هم اکنون توان به ساير خدمات قابل ارائه در دنیای آموزشمي

 گردد.سايت پر بیننده در دانمارك ميوب 25شامل 

                                                                                                                                          
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.dk1 

سرايت رايگران را بررای معلمران و آدرس فوق يك سرويس دهنده است که امكران سراخت وب

سرايت نمايد. برای ايجراد وباهم ميفر SkoleKomآموزان از طريق دسترسي به شبكة دانش

 تنها دسترسي به شبكة مذکور کافي است.

 

SkoDa 2 

مدرسه  2400آدرس فوق يك ارائه دهندة خدمات پايگاه داده به مدارس است که تقريباً حدود 

کنند. اين پايگاه، نمونة کروچكي از پايگراه دادة نام نموده و اطالعات خود را وارد ميدر آن ثبت

 مدارس دانمارك است. 

 
FIG 

مینان ی مفید و قابل اطنوعي خدمت ويژة است که در آن به شكل موضوعي فهرستي از پیوندها

گیرد. در مورد هر يرك از پیونردهای سايتهای مختلف آموزشي در اختیار کاربران قرار ميبه وب

 ارائه شده توضیح مختصری نیز داده شده است.

 
Sektornet VPN 

نمايد های مدارس ايجاد ميهای خانگي معلمان را به شبكهخدمت فوق امكان اتصال ايمن رايانه

 (.7-10، 2004دس، )يوريپی

 

 فرانسه

)ماننررد:  3هرای تردريساند: فعالیتهای مردارس بررای ارائرة خردمات زيرر طراحري شردهشربكه

، تعلیم و تربیت برر مبنرای فنراوری اطالعرات و 5، دفتر کار الكترونیكي4سازی دوره آموزشيآماده

)ماننرد: تجزيره و  7، مبادلة اطالعات و توسعة ارتباطرات آموزشري(، مرديريت آموزشري6ارتباطات

آمرروزان و هررای آزمايشرري( و اسررتفادة دانش، ارزشرریابي و پروژه8هاتحلیررل آمارهررا، خررط مشرري

(. ايرن 9های اطالعاتي موضوعي و گردشهای مجرازیهای خالق، بانكدانشجويان )مانند: فعالیت
                                                 
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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یكري، ای، يرادگیری الكترونمنابع صروتي ر تصرويری، مرواد چندرسرانه پیوسته طوربهها شبكه

ها و گسترة وسیعي از مواد ديجیترالي يرادگیری را ها، بازیدهنده و برنامهدسترسي به سرويس

 (.11، 2004دهند )يوريپیدس، ارائه مي

 

 مجارستان

آموزان و والدين به حجم بزرگي از اطالعات دسترسي دارند. تمامي کاربران شامل معلمان، دانش

ای و های حرفههای ضروری برای تمام استفادهد و دادهمؤسسات آموزشي درگیر، اطالعات روزآم

نمايند. بنابراين اين شبكه، فرصرت همچنین استفاده های مربوط به زندگي روزمره را تأمین مي

سیسرتم آموزشري مهیرا  1ايجاد ارتباط در يك فضای مجازی را با پشتیباني از غیرمتمرکز شدن

موسسة آموزشي مشارکت کننده در اين طررح، کرد  2000آموزان نموده است. معلمان و دانش

سازد که ارتباط را از طريرق مرتن و کاربری شخصي پست الكترونیكي دارند که آنان را قادر مي

ها سرايتهای گوناگون و يرا سراخت وب3، انتخاب خبرنامه2های پستيپیوستن به فهرست تصوير،

 5«سیسرتم مرديريت يرادگیری»و يرك  4«محریط يرادگیری مجرازی»ايجاد نمايند. بنیران يرك 

 (.15، 2004فراهم شده است )يوريپیدس،  Sulinetاثربخش نیز توسط شبكة 

 

 ایتالیاا

های مدارس از بعد محتوا برای تبادل اطالعات، اشتراك منرابع در ايتالیا، بیشترين کاربرد شبكه

هرای دن مواد آموزشي است. همچنین آمروزش معلمران، آمروزش نروآوری، فعالیتو فراهم نمو

از ساير کاربردهای روز افزون ايرن  6نام برخطالمللي و ثبتتحقیقاتي، اشتراك فايل، تبادالت بین

شرود و در ها ترأمین ميهای مدارس در ايتالیا غالباً توسط اسرتانها هستند. بودجة شبكهشبكه

گیرد المللي انجام ميهای خصوصي و يا مؤسسات بینتیباني آنها توسط شرکتبرخي موارد، پش

 (.18، 2004)يوريپیدس، 

 

 لتونی

ئه ر را ارابا پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در لتوني، شبكه آموزشي اين کشور خدمات زي

 نمود:

                                                 
1 . decentralized 

2 . mailing list 

3 . newsletter 

4 . Virtual Learning Environment 

5 . Learning Management System (LMS) 

6 . online registration 
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 در هرر  های محلري، اتصرال بره اينترنرت(.ها، شربكهدهندهزيرساخت )رايانه، سررويس

سري رايانة متصل به شبكه وجود دارد و هر مدرسه دستر 6مدرسه حداقل يك کالس مجهز به 

 مداوم به اينترنت دارد. سرعت شبكه به صورتي متناوب در حال افزايش است.

 انردازی شرده و شبكة مجازی مدارس بر پاية زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات راه

اختصاصي بسریاری وجرود  1نفردی وجود ندارد. صفحات خانگيهیچ درگاه آموزشي متمرکز و م

دهنرد. در واقرع صرفحات خرانگي مؤسسرات ها مواد آموزشري موجرود را ارائره ميدارد و درگاه

 دهند.آموزشي اين شبكة مجازی در حال توسعه را تشكیل مي

  به همراه چارچوب شبكةLIIS يك ابزار مديريت مدرسه نیرز تولیرد شرده اسرت. برا ،

آموزان گردآوری شده و يك پايگاه داده به وجود آمده ك اين ابزار، اطالعات معلمان و دانشکم

را در خصرو   2«وزارت آموزش و علوم»است. هر مؤسسة آموزشي در لتوني اطالعات مورد نیاز 

 طوربرهآموزان/دانشجويان با استفاده از اين پايگاه دادة مشترك تأمین نمروده و معلمان و دانش

خانه همواره قادر است کره از آخررين اطالعرات کند. با اين روش، وزارتب آن را روزآمد ميمرت

برداری نمايد. البته تنها افراد مجاز، به اين اطالعات دسترسي موجود در مؤسسات آموزشي بهره

 دارند.

هرای هرای مردارس، گروهعالوه بر آن، يك کتابخانة بزرب حاوی منابع آموزشي، پروژه

افزارهای گونراگون وجرود دارد کره ايرن منرابع در شربكة مردارس نیرز در قالرب و نرم 3همباحث

 (.21-22، 2004های آموزشي قابل دستیابي هستند )يوريپیدس، فعالیت

 

 اشتاینلیختن

 اشتاین )فنی(شبکه مدارس لیختن

دهنده و سررويسدسرتگاه  30چاپگر،  230رايانه،  1500اشتاين از حدود شبكة مدارس لیختن

های تعداد زيادی از ساير تجهیزات تشكیل شده است. هر مدرسه به ديگر مدارس از طريق کابل

دفترر فنراوری »( متصرل شرده اسرت. در میران مشرتريان mbps 1000)با سرعت  4فیبر نوری

کاربر وجود دارنرد کره خردمات گونراگوني ن یرر يرك برنامرة  5000، حدود 5«اطالعات مدارس

توسعه، نشاني پست الكترونیكي، امكران ذخیررة فايرل، دسترسري اينترنرت و سراير  پیشنهادی

توانند با کد کراربری دارند. عالوه بر آن، معلمان ميهای اطالعاتي را دريافت ميخدمات سیستم

                                                 
1 . homepages 

2 . Ministry of education and Science 

3 . discussion forum 

4 . fibre optic cables 

5 . School Information Technology Office (ASSI) 
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و بره تمرام منرابع شربكة  1خود در شبكه مدارس، هم در مدرسه و هم در خانه وارد شبكه شده

 کنند.مدارس دسترسي پیدا 

 

 اشتاین )آموزش و اطالعات(شبکة خصوصی لیختن

کند که توسط آن مواد درسي و ساير مرواد مرورد مدارس محیطي را فراهم مي 2شبكة خصوصي

های دهندههرای داده در سررويسگرردد. بررخالف پايگاهآموزان و معلمان ترأمین مينیاز دانش

اشرتاين مملرو از اطالعرات و مرواد آموزشري آموزشي عمومي، شبكة خصوصري مردارس لیختن

ست. افزون بر اينها، سراير مؤسسرات موجرود در کشرور گردآوری شده مربوط به خود مدارس ا

دفترر »و  3«اشرتاينمؤسسة ارائة خدمات روانشناسي مدارس وابسته به پادشراهي لیختن»)ن یر 

تواند به اطالعات مرورد نیراز دهند. هر معلم مي(، خدمات ديگری را ارائه مي4«خدمات اجتماعي

 دسترسي پیدا کند. در خانه از طريق رمز عبور خود، به صورت برخط

بعالوه، دسترسي همیشگي به حجم بزرگي از مواد آموزشي گردآوری شده در شبكة خصوصري 

آموزش خرارج از  کند؛ مانندرا در آينده تسهیل مي 5های يادگیری آزادمدارس، طراحي موقعیت

 .6مدرسه يا آموزش و تكالیف پروژه ر محور

 

 اشتاین )مدیریتی(مدیریت مدرسه در لیختن

ها يرا فهرسرت آموزان، فهرست کالسهرگونه اطالعات در خصو  مدارس ن یر اطالعات دانش

قابرل  7اشتاين به صرورت مبتنري برر وباسامي معلمان مستقیماً از طريق شبكه مدارس لیختن

 (.24-25، 2004دسترسي است )يوريپیدس، 

 

 ناروژ

های آموزشي است که برای تمرامي فعالیتمحتوا در شبكه مدارس نروژ شامل پیوندها، اخبار و 

سطوح آموزشي طراحي شده است. از اين شبكه به عنوان محیطري بررای اجتماعرات آموزشري 

 عبارتند از: شود. برخي از خدمات عمدة آناستفاده مي

                                                 
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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 های ، که يك سرويس پست الكترونیكي برخط رايگان و ايمن در مقابل نامره1پست مدرسه

 است. 2ناشناس

 دهد.، که به کاربران امكان ذخیرة اطالعات شخصي خود را مي3رسهکیف مد 

 دهد.، که به کاربران امكان ارتباط با يكديگر را از طريق اينترنت مي4اتاق عمومي مدرسه 

 های اختصاصي خود يا مشرترك دهد تا خبرنامه، که به مدارس امكان مي5خبرنامة مدرسه

توانند مدرسة خود را بره ديگرران ها، آنها مياين خبرنامه)با ساير مدارس( را منتشر نمايند. در 

های در دست تهیة مدرسره يرا هرر چیرز ديگرری کره بخواهنرد معرفي نموده و در مورد پروژه

 (.27-28، 2004رساني نمايند )يوريپیدس، اطالع

 

 لهستان

تعراملي  با امكاناتي ن یر فروشگاه اينترنتي کتاب بررای معلمران و نقشرة Interkl@saشبكة 

ها بره با هدف تبديل کتابخانره 6«های آموزشيشبكة اجتماعي کتابخانه»اندازی گرديد. پروژة راه

ها دهندة مرکزی برای کتابخانرهای و اينترنتي اجرا گرديد و شامل يك سرويسمراکز چندرسانه

 بود.

طرة را بره عنروان نق 8«درگراه فرهنگري لهسرتان»، کار ن ارت بر 7«مؤسسة میراث ملي»

برر  10«خردمات ملري اطالعرات فرهنگري»و  9«المعارف اينترنتري فرهنرگ لهسرتانيدايرة»شروع 

نیز به عنوان سیستم يكپارچه سازی اطالعرات بررای  11«های لهستانيدروازه»عهده گرفت. پروژة 

بره جهرت فعرال سرازی نقراط  IKONKAمديريت عمومي طراحي گرديد. همچنرین پرروژة 

های عمرومي اجررا گرديرد ترا از دسترسري آسران و در کتابخانره 12دسترسي عمومي به اينترنت

 طوربرههای آموزشري های عمومي اطمینان حاصرل گرردد. سرازمانرايگان به اينترنت در مكان

محتروا از طريرق دو پرروژة  2002مرتب اقدام به انتشرار نشرريات اطالعراتي نمودنرد. در سرال 

                                                 
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 

1 0 . National Cultural Information Service (KIOSK) 

1 1 . Poland Gates 

1 2 . Public Internet Access Points (PIAP) 
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Eduseek 1  وplus6 2  تررين درگراه اينترنتري جرايي کره بره بزربتوسعة بیشتری يافرت ترا

 (.31، 2004آموزشي غیر تجاری در لهستان بدل گرديد )يوريپیدس، 

 

 رومانی

فراهم نمودن زيرساخت ارتباطي اطالعات برا اتصرال تمرامي  RoEduNetاهداف اصلي شبكة 

ه مؤسسات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در روماني همانند اتصال به اينترنت اسرت. ايرن شربك

 IP( ،proxy، مخررزن وب )DNS ،HTTP ،SMTP ،FTPای از خرردمات ن یررر مجموعرره

Protocol  وIPv6 دهرد. بودجرة های نوظهرور را در اختیرار قررار ميبرای استفاده از فناوری

و سراير حامیران  3های مدارس عموماً توسط وزارت آموزش، برخي سازمان های غیر دولتيشبكه

 شود.تأمین مي

در قالررب مررواد آموزشرري، خرردمات هرردايت  RoEduNetخرردمات آموزشرري شرربكة 

هرای مباحثره در ، منابع درسري، گروه5های يكپارچه آموزشي، خدمات اطالعاتي، پرونده4ایحرفه

 (.34-35، 2004گردند )يوريپیدس، های پستي ارائه ميموضوعات گوناگون و فهرست

 

 اسلوونی

آوری، نگهداری و تأمین اطالعات در خصو  منرابع و خردمات جمع SIOوظیفة اصلي شبكة 

شامل مواد آموزشي گونراگوني از  TRUBAR6آموزشي است. فناوری اطالعات بر پاية سیستم 

قبیل: عكس، طرح، مرتن، نقشره، برنامره، داده و صردا بنرا گرديرد. در کنرار کراربران معمرولي 

ت آموزشي(، مطبوعات و اقتصاد نیز با اين شربكه آموزان، معلمان، مديران ارشد و مؤسسا)دانش

های دارای نیازهای ويژه مانند آمروزش بزرگسراالن، تلفیق شدند. خدمات ارائه شده شامل گروه

 شود. آموزی نیز ميهای دانشهای اجتماعي و گروهتدارك مواد آموزشي برای گروه

هرای فنراوری هارتو م 7در اين میان، هشت صالحیت ضرروری بررای سرواد ديجیترالي

اطالعات و ارتباطات در جامعة مبتني بر دانش مورد تأکید قرار گرفتند. خردمات عمردة شربكة 

SIO ها و دهندهشامل اطالعات آموزشي، گسترة وسیعي از مواد آموزشي، فهرستي از سررويس

پسرتي، های های آموزشي در اسلووني و جهان، اخبار آموزشي، ابزارهای ارتباطي )فهرستدرگاه

                                                 
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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ها( و ابزارهای پشتیباني )آموزش معلمان، ارتباط با خبرگان، آمروزش از تابلوهای خبری، انجمن

جهرت سرازماندهي  TRUBARراه دور و تأمین مرواد آموزشري( اسرت. سیسرتم پشرتیباني 

، 2های موجرودیهرا، فهرسرتالمعارف، دايرة1های راهنمراها، فهرسرتنامههايي ن یر لغتفهرست

از اين ايده که هر کاربر بايرد در رشرد  TRUBARو ... توسعه يافت. ابزارهای ن یر  3هاهنامواژه

يرك شربكة غیرر متمرکرز،  SIOکنند. عالوه بر آن، اينترنت همكاری داشته باشد، حمايت مي

دهنده برا محتروای استاندارد و غیر اجباری برای کراربران بروده و آمرادة پرذيرش هرر سررويس

 (.38-39، 2004آموزشي است )يوريپیدس، 

 

 اسپانیا

 موماً شامل خدمات زير هستند:عهای مدارس در اسپانیا شبكه

 ان اهنمرايي و دبیرسرتمنابع آموزشي و مواد پشتیباني بررای دروس مردارس ابتردايي، ر

هرای يگاه)ن یر دروس زبان، علوم، رياضي، علوم اجتمراعي، علروم انسراني و ارتباطرات، هنرر، پا

 های موضوعي(.سايتای و وبتصويری/چندوظیفه

 ای )بازرگاني و بازاريابي، مديريت، هنر گرافیكمنابع آموزشي برای آموزش فني و حرفه ،

 خدمات اجتماعي ر فرهنگي همگاني(

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

 (4های مدرسه، بین فرهنگيبرای والدين، کتابخانه

 منابع تحقیقاتي 

 های اطالعاتي(خدمات کاربری )پست الكترونیكي رايگان، درگاه 

 5نشريات ديجیتالي 

 43، 2004ها( )يوريپیدس، روژهها، پهای تحصیلي، دورهاطالعات عمومي )کمك هزينه-

42.) 

 

 بریتانیا

گسترة وسیعي از منابع از طريق شبكه عمومي در دسترس است. اعضرای ايرن شربكه، معمروالً 

های اند مانند شرکتها و ناشران هستند که تولید کنندگان رسانه نیز به آنها اضافه شدهسازمان

                                                 
1 . directory 

2 . inventory 

3 . glossary 

4 . interculturality 

5 . digital magazine 
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اد آموزشي تعاملي است کره اختصاصراً . خروجي آنها موChannel 4و  BBCتلويزيوني ن یر 

در سطح ملي، تولید کنندگان تأيیرد شرده،  گردد.آموزان در تمامي سنین تولید ميبرای دانش

دهند. مثالي از گسترة وسیعي از خدمات، تسهیالت و منابع اينترنتي را به صورت يكجا ارائه مي

اسرت کره  1«اجتماع اينترنرت»شود، ميمنابع قابل دسترس مدارس که به صورت پهن باند ارائه 

 نمايد.های شخصي يا تلويزيون ديجیتالي کابلي فراهم ميدسترسي به اينترنت را از طريق رايانه

شود که اين کار موجب افزايش تجارب آموزشي به صورت مداوم میان خانره و مدرسره، ادعا مي

هرا در خرارج از سراعات مدرسره و افزايش ارتباط میان مدارس و والردين، قابلیرت انجرام پروژه

آمروزان شرود. والردين و دانشتر از منابع آموزشي الكترونیكري ميدسترسي به يك حوزة وسیع

اند. باط با شبكة اختصاصي مدرسره از خانره از طريرق رمرز عبرور مجراز خرود شردهقادر به ارت

متمرکز توسرط بخرش خصوصري نگهرداری  طوربههای شبكة اختصاصي مدرسه دهندهسرويس

شوند. سرويس اصلي، گروهي از ابزارهای شبكة اختصاصي مدرسه است که برای تولید مرواد مي

و فیلترر  2توانند برخي خدمات ن یر میزبراني وبس ميشود. همچنین مدارآموزشي استفاده مي

 (.46، 2004را بفروشند )يوريپیدس،  3نمودن پست الكترونیك

 

 اتریش

ای. وزارت های مدارس ملي و منطقهدو نوع شبكه آموزشي مختلف در اتريش وجود دارد: شبكه

ها در تررين شربكهباشرد. يكري از بزربهای ملي ميها و پروژهآموزش متعهد به تأسیس شبكه

 دهد:است که خدمات زير را ارائه مي bildung4خصو  محتوا شبكة 

 آمروزان، معلمران و علروم های جداگانه با موضوع دانشمحتوای آموزشي جامع در بخش

 الكترونیكي.

 5الگوهای کالسي 

 6های منعطفکتاب 

 7سايت خا  کودکانيك وب 

 8نمايش تجارب موفق 

                                                 
1 . Community Internet 

2 . web hosting 

3 . e-mail filtering 

4 . http://www.bildung.at 

5 . classroom platform 

6 . guestbook ( .كتابهايي اينترنتي كه كاربر ميتواند اطالعات شخصي و ساير اطالعات مورد نظر خود را در آن وارد نمايد

 (م

7 . kidsweb 

8 . L@rnie-award 
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 هستند. 2ها قابل دريافتمحتوای مربوط به اين کتاب؛ 1کتاب اضافي مدرسه 

 دهد:است که خدمات زير را ارائه مي schule 3شبكة مهم ديگر، با عنوان 

 4بندی موضوعيافزارها، مقاالت و ساير منابع با دستهمواد آموزشي، پیوندها، نرم 

 هاهای اختصاصي برای آموزش ابتدايي و هنرستانسايتوب 

 بندی موضوعيندهای مفید با دستهفهرستي از پیو 

 شخصي 5صندوق پستي و ديسك سخت مجازی 

 هاها و گروهدسترسي به انجمن 

ها دسترسري بره های محلي مدارس نیرز وجرود دارنرد. ايرن شربكهافزون بر آن، شبكه

ها، اجتماعات، گفتگو، پست الكترونیكي وب بره همرراه کتابچرة آدرس، محتوای آموزشي، گروه

ها و تقرويم وقرايع، مجازی، تسرهیالت جسرتجو، گزينشري از پیونردها، خبرنامرهديسك سخت 

هرای يرادگیری آمروزان و معلمران، پايگاههای اختصاصي برای کودکان، والدين، دانشسايتوب

 (.51، 2004نمايند )يوريپیدس، و ساير خدمات را ارائه مي 6الكترونیكي، راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . SbX (Schoolbook Extra) 

2 . download 

3 . http://www.schule.at 

4 . Eduthek 

5 . virtual hard disk 

6 . help desk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7فصل

 اندازیو راه وسعهت
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 آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات هایقابلیت

بررای معلمران بايرد توسرط  3ضمن خدمت 2ایهای توسعة حرفهو برنامه 1آموزش پیش از خدمت

يك چارچوب قوی استحكام يابد. به ايرن شركل کره مفراهیم اساسري تعريرف شرده و دانرش، 

های آموزشري شرناخته شرود. ايرن های الزم برای اعمال فناوری در اسرتفادهها و ويژگيمهارت

هرای ناوریهای رايانه بوده و شمول الزم را برای خوراندن فچنین چارچوبي بايد فراتر از مهارت

هرای ارزيرابي و اطالعات و ارتباطات به فرايندهای يراددهي و يرادگیری ايجراد نمايرد و راهبرد

 بررسي مناسب را اتخاذ نمايد.

های آمروزش زماني که چارچوب فوق در سطح ملي مورد توافق کلي واقع شرد، برنامره

هرای ین نمروده و تواناييزم برای ارتقاء کیفي معلمران را ترأمتواند عناصر الپیش از خدمت مي

رود بره آموزشي فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يك نیاز اساسي بررای معلمران جديردالو

ب و ن ام آموزش و پرورش در ن ر گرفته شود. در آموزش ضمن خدمت، هنگام ارزشیابي تناسر

ادی از های آموزشي پیشنهادی يا اجرايي مؤسسرات تجراری يرا غیرر تجراری، تعردارزش برنامه

های آموزشي شبكه مدارس تواند برای اطالع و طراحي برنامههای معلم ميها و شايستگيقابلیت

 (.55، 2004، 2مورد استفاده قرار گیرد )يونسكو

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات هایقابلیتیك مثال از یك چارچوب 

را  5«آموزشري بررای معلمراناستانداردهای ملي فنراوری »، 4«المللي آموزش فناوریانجمن بین»

های کارايي در شش حوزة استاندارد به اين صرورت تعريرف تهیه نموده است که در آن شاخص

 شده است:

 مفاهیم و عملیات فناوری-1

 فهمند.دهند که مفاهیم و عملیات فناوری را به خوبي ميمعلمان نشان مي

 های یادگیری و تجربیاتریزی و طراحی محیطبرنامه-2

را انجام داده و تجربیات فناورانره خرود  6های يادگیری مؤثرريزی و طراحي محیطمعلمان برنامه

 دهند.را مورد استفاده قرار مي

                                                 
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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 ریزی آموزشییاددهی، یادگیری و برنامه-3

هرايي بررای اعمرال هرا و راهبردکنند کره شرامل روشهای درسي را اجرا ميمعلمان آن برنامه

 آموزان است.نه نمودن يادگیری دانشفناوری در جهت بیشی

 تشخیص و ارزشیابی-4

 برند.به کار مي 2و ارزيابي 1های تشخیصمعلمان فناوری را در جهت تسهیل انواع راهبرد

 ایوری و تجربة حرفهبهره-5

 خود را ارتقاء بخشند. 4ایو تجربة حرفه 3وریکنند تا بهرهمعلمان از فناوری استفاده مي

 ماعی، اخالقی، قانونی و انسانیمسائل اجت-6

، 5معلمان مسائل جنبي استفاده از فناوری در مدارس را در رابطه برا مسرائل اجتمراعي، اخالقري

، 2004، 2کننرد )يونسركوو انساني، درك نموده و اين حقايق را در کار خود لحراظ مي 6حقوقي

55.) 

 

 آموزش پیش از خدمت

های آموزش پیش از خردمت کامل در دوره طوربههای فناوری اطالعات و ارتباطات بايد قابلیت

هرای کرافي در معلمان به وجود آيد تا اطمینان از مجهز بودن معلمران جديردالورود بره مهارت

های پیش از خردمت حاصل شود. مؤسسات درگیر در آموزش 7هنگام ورودشان به ن ام آموزشي

های خود را روزآمد نموده و در توسعة آنهرا از فناوری اطالعات و ارتباطات در دورهبايد جزئیات 

های شبكه مدارس بهره بگیرند تا اطمینان حاصرل نماينرد وزارت آموزش و پرورش و نیز برنامه

های الزم در دورة آموزشي لحاظ شده و هیچ خالء و نراهمگوني در حرین عبرور که تمام قابلیت

رود از دورة آموزشي پیش از خدمت به دورة آموزشي حین خردمت بره وجرود معلمان جديدالو

 نمي آيد.

های آمروزش پریش از به من ور ورود اجزای فناوری اطالعرات و ارتباطرات بره برنامره

های آموزشي خود را بازسازی و يا طراحري مجردد خدمت، نیاز است تا مراکز تربیت معلم دوره

ها را ارتقراء داده و زيرسراخت اضرافي الزم را ترأمین شركدههرای آموزنموده و همچنین مهارت

 (.56، 2004 ،2های رايانه )يونسكونمايند؛ مانند آزمايشگاه

                                                 
1 . assessment 

2 . evaluation 

3 . productivity 

4 . professional practice 

5 . ethical 

6 . legal 

7 . teaching system 
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 های اطالعات و ارتباطات به آموزش پیش از خدمت در سنگاپورنحوة تلفیق فناوری

در وزارت آمروزش و  2«واحرد فنراوری آموزشري»با همكاری نزديك برا  1«مؤسسة ملي آموزش»

های آموزشي پیش از پرورش و مدارس، طراحي اجزای فناوری اطالعات و ارتباطات را در برنامه

های آموزشي مبتني بر فناوری اطالعات خدمت معلمان انجام دادند. اين برنامه قبل از آنكه طرح

، ابعراد و 3ندة دورنمراهای پیش از خدمت معلمان ارائه دهد، در برگیرو ارتباطات را برای آموزش

های فناوری اطالعات نمونه از دوره 4های آموزشي آنان، بود. در برنامه MP1های برنامة راهبرد

هرای های پیش از خدمت قرار داده شده بود: کارگاهو ارتباطات برای کارآموزی معلمان در دوره

سراعتة فنراوری اطالعرات و  03 4ایهای ابتدايي فناوری اطالعات و ارتباطات، دورة پايرهمهارت

سراعتة تلفیرق فنراوری اطالعرات و  12الري  6و دورة  5سراعتة انتخرابي 26های ارتباطات، دوره

 ارتباطات با هر يك از موضوعات برنامة درسي.

فناوری اطالعات و ارتباطات در مرحلرة ابتردايي آمروزش  6ای بر تجارب واقعيدورة پايه

ند. اين دوره معلمان را با هنرر تلفیرق فنراوری اطالعرات و کپیش از خدمت معلمان تمرکز مي

ارتباطات در مدارس آشنا نموده و از طريق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشي خصوصي در قالب 

شود. اين مؤسسرات های بنیادی فناوری اطالعات و ارتباطات اجرا ميهای آموزش مهارتکارگاه

، PowerPoint ،DreamWeaver ،Flashزارهرای افهرايي را در زمینرة نرمآموزشي کارگاه

Excel ،Authorware نمايند.های کاربردی برای معلمان برگزار ميو ساير برنامه 

ها و اصول تربیتي بیشتری بر مبنای فناوری اطالعرات و های انتخابي، مهارتبرای دوره

طراحري »و « ينترنرتتوسرط ا 7گرايرادگیری سراخت»گردند. ماننرد ارتباطات تن یم و ارائه مي

هرا، همچنرین يرك دوره چگرونگي تلفیرق فنراوری . در کنرار ايرن دوره8«ای آموزشيچندرسانه

 9اطالعات و ارتباطات با تمام موضوعات درسي مانند رياضي، علوم، زبان انگلیسي و علوم انسراني

 وجود دارد.

ريزی بر مبنای امههای طراحي و توسعه منابع و برنها، فراگیر فرصتدر تمامي اين دوره

کالسران خرود مبادلره فناوری اطالعات و ارتباطات را داشته و نقطه ن رات خود را با ديگرر هم

                                                 
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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های توسرعه فنراوری به مدارس اعزام و مهارت 1نمايد. عالوه بر آن معلمان در قالب طرح کادمي

کرارآموز تشرويق  بخشند. در حین اين طررح، معلمراناطالعات و ارتباطات را در خود ارتقاء مي

هايي را بر پاية فناوری اطالعات و ارتباطات طراحري و تحرت ن رارت نزديرك شوند تا درسمي

 (.56، 2004، 2معلمان با تجربه در مدارس آنها را اجرا نمايند )يونسكو

 

 ایهای توسعه حرفهریزی برای برنامهاصول برنامه

 باشد:شرح زير ميای به ريزی توسعه حرفهتعدادی از اصول برنامه

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

های اطالعرات و ارتباطرات بايرد بره ای برای فناورینمايند. توسعه حرفهياددهي و يادگیری مي

 2صورت يك فرايند با تأمین پشتیباني پیوسته و پايدار بره جرای يرك فعالیرت آموزشري يكبراره

 يده شود.د

  ا برمعلمان بايد آموزش و پشتیباني را حداقل برای شرش مراه اول بعرد از شرروع کرار

های اطالعات و ارتباطات دريافت دارنرد. البتره چنانچره مقردور باشرد بهترر اسرت ايرن فناوری

 مداوم ادامه يابد. طوربهپشتیباني تا چهار سال و يا حتي 

  هرای وقت خود را در سرال مصرروف فعالیتساعت از  100تا  30معلمان بايستي بین

 تخصصي توسعه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات نمايند.

 باشرد و در يرك زمینرة صرحیح و متناسرب برا  3پشتیباني و آموزش بايد بر مبنای نیاز

هرای نیازهای تدريس روز به روز معلمران باشرد. اسرتفاده از دامنرة وسریعي از آمروزش و روش

 باشد. 6و مربي ر شاگرد 5، يادگیری الكترونیكي4های رو در روآموزش پشتیباني شامل

 های آموزشي بايد با اعضای پیشروی مدارس آغراز و سرپس بره سراير کارمنردان برنامه

 مدرسه تسری يابد.

 های اجرايري فنراوری اطالعرات و های آموزشي بايد روشامكان دارد روش تا جايي که

میان بزرگساالن و کودکان(.  7های يادگیریهای سبكجه به تفاوتارتباطات را مدل نمايد )با تو

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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 های تشويقي به وجرود آيرد ترا معلمران نسربت بره ها و سیستمبايد طیفي از انگیزش

هرای ال برنامه حداکثر ترالش را مبرذول دارنرد. ايرن برنامرهتكمیل و احساس مسئولیت در قب

 های ديگر باشد.نامه و يا جايزهتواند يك گواهینامه يا تشويقتشويقي مي

  زيرساخت قابل اعتماد برای فناوری اطالعات و ارتباطرات )رايانره و اتصرال اينترنرت( و

ها و موانع فني دارند. محدوديتای ای اهمیت ويژههای توسعه حرفهپشتیباني فني در طي دوره

را برا شكسرت و فروپاشري  1به سرعت انگیزة معلمان را کاهش داده و اجتماعات آموزشي بررخط

 (.57، 2004، 2نمايند )يونسكومواجه مي

 

 اندازی و مدیریت شبکه مدارسراه

 اصرلي در از نقطه ن ر ملزومات مورد نیاز برای موفقیت و تداوم شبكه مدارس، عوامل کلیدی و

 اندازی يك شبكه مدرسه، يا مديريت و اداره يك شبكه مدرسه موجود عبارتند از:راه

 ان شبكه مدرسهیسازی بنآماده 

 ها؛تعیین هدفهای کلي، هدفهای جزئي، مقاصد و شاخص 

 ؛کنندهتشكیل يك تیم هماهنگ 

 گیرند؛مشخص کردن مدارسي که در اين شبكه قرار مي 

  .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، ابزارICTمنابع ديجیتالي و پشتیباني فني ، 

 فراهم کردن بودجه؛ 

 بدست آوردن ابزارICTبط، اتصال، غیره؛افزارهای مرت: رايانه، نرم 

 دستیابي يا ايجاد منابع مناسب يادگیری ديجیتالي و طرح درس به زبان بومي؛ 

 حصول اطمینان از نگهداری و پشتیباني فني؛ 

  ايجاد تواناييICT های آموزشيدر معلمان و در شیوه 

 های اينترنت و رايانه؛مهارت 

 دگیریسازی مواد ياددهي ياای نحوه طراحي و آمادههمهارت(Teaching learning)؛ 

                                                 
1 . online learning community 
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 ؛ICTبا استفاده از

 های نحوه بكارگیری مهارتICT محور و تدريس؛ –آموزهای دانشدر شیوه 

 های همكاری از راه دور.یتهای شروع و اجرای فعالمهارت 

  يهای از راه دور.های شبكه مدارس و همكارشروع فعالیت 

پرروژه شربكه  عامل با جزئیات بیشتر و ارائة مثالها و تجربیات از 5در بخش بعد، هر يك از اين 

 مدارس در حال اجرا، توصیف خواهند شد. هایمدارس يونسكو و شبكه

 

 سازی بنیان شبکه مدارسآماده -1

مرؤثر،  به من ور ايجاد بنیانهايي قوی برای شبكه مدارس و حصول اطمینان از داشتن عملكررد

 الزم است که هدفهای کلي، هدفهای جزئي و مقاصد شربكه تعیرین شرود، و تریم همراهنگي و

ت کانون توجه شبكه در سطح مدارس مشخص شود، حوزه و زمینه شبكه مدرسه از سوی مقاما

 محلي و ملي مورد تايید و حمايت قرار گیرد.

 

 هاتعیین هدفهای کلی، هدفهای جزئی، مقاصد و شاخص 1-1 

تعیین روشن و مشخص اهداف شبكه مدارس و همچنرین ايجراد سیسرتمي جهرت سرنجش و 

نرد سرنجش اين کار مراحل اجرا را هدايت و راهنمايي و به رو .ن ارت تغییرات بسیار مهم است

 کند.کمك مي

 تواند دارای يك يا چندين هدف باشد:شبكه مدارس براساس نیازهای خا  کشور يا مدرسه مي

 ني و حمايت برای تجهیز مدارس با تجهیزاتمجرای پشتیباICT .و اتصال 

 هایايجاد تقويت مهارتICT های تدريس آنان.در معلمان و اصالح روش 

 ایمرتبط کردن مدارس و ايجاد جوامع آموزشي ملي يا منطقه 

 دستیابي به مواد آموزشي برخط و تبادل منابع ديجیتالي 

 موزان و ارتقاء کیفیت آموزشآها و نتايج يادگیری دانشتقويت مهارت 

تواند براساس شرايط محلري نیرز تغییرر کنرد. در مرورد اهداف ايجاد شبكه مدارس مي

کننده دارای نیازها و اهداف خا  خود پروژه شبكه مدارس يونسكو هر يك از کشورهای شرکت

 گرفتند.ه هر کدام به نوعي بهره ميرو از اين پروژبودند و ازاين

کننده در تايلند برتجهیز کالسهای درس با تجهیرزات و ، مدارس شرکتبه عنوان مثال

بره عنروان ابرزار در کرالس درس  ICTاتصال به اينترنت و کمك به معلمان بررای اسرتفاده از 

 -کننده معلمان را به توسرعه روشرهای تردريس فراگیررتمرکز کردند. در مالزی مدارس شرکت

تدريس مناسب برا محریط بره زبران برومي تشرويق جهت ايجاد سواد  ICTمحور و بكارگیری 
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ای جهت پشتیباني و حمايرت از تبرادل های درون مدرسهکردند. مدارس مالزی بر ايجاد شبكه

 اطالعات و مواد آموزشي نیز تأکید داشتند.

کننده بر ايجاد زيرساخت اولیه و مجهز کردن در مورد کامبوج و الووس، مدارس شرکت

ن در د داشرتند. مردارس کرامبوج بعرداً توجره خرود را بره آمروزش معلمرامدارس با رايانه تأکی

نطقره معطروف م، با کمك تیم مدرسین متشكل از کادر آموزش ديده در ICTهای اولیهمهارت

 داشتند.

تمرکرز  ICTمدارس در میانمار بر طراحي و توسعه مواد و منابع تردريس مبتنري برر 

برای ساخت طررح درس اسرتفاده کننرد و نحروه  ICTکردند. معلمان يادگرفتند که چگونه از 

جهت افزايش يادگیری آمروزش ديدنرد. معلمران همچنرین در  ICTاستفاده از مواد مبتني بر 

شبكه مدارس شرکت کردنرد.  1"حلقة يادگیری"های همكاری از راه دور از طريق نوآوریفعالیت

 تأکید کردند.ای و مهارتي معلمان مدارس اندونزی نیز بر ارتقاء حرفه

ان در ها در بین معلمرمدارس در ويتنام نیز بر آموزش معلمان و تشريك بهترين تجربه

وه سطح ملي تمرکز کردند. به همین ترتیب، مدارس فیلیپین نیرز برر آمروزش معلمران در نحر

هرای همكراری از راه دور شربكه بكارگیری منابع آموزشي ديجیتالي متمرکز شدند و در فعالیت

 فعال بودند.مدارس 

 

 مطالعة موردی: اتصال به اینترنت در کامبوج

مدرسه متوسطه دارای  698از  %13اندازی پروژه شبكه مدارس، تنها ، هنگام راه2003در سال 

از ايرن  75% .بودنرد 2دارای صرفحه خورشریدی %4دارای ژنراترور و  %8کابل اصلي تأمین برق، 

 نبودند.مدارس اصالً دارای تجهیزات ذخیره انرژی 

 %35 واز مدارس راهنمايي  %6همچنین اغلب مدارس دولتي دارای رايانه نبودند. فقط 

هشرت  فقرط .از مدارس متوسط رايانه داشتند )يك يا دو دستگاه فقط جهت انجام امور اداری(

رای رايانه داشتند. با اين وجرود، بسریاری از مردارس خصوصري دا 10از  مدرسه متوسطه بیش

 یشتری بودند و در تعداد زيادی از اين مدارس کالس رايانه داير بود.های برايانه

د باشد، با اين وجود اهدای رايانه به مردارس زيرادستیابي به رايانه هنوز هم محدود مي

باشد. درسرال ای در مراکز شهری و توريستي رو به رشد ميفزاينده طوربهها نتباشد و کافيمي

و تعررردادی نیرررز در شرررهرهای  Phnom penhدر شرررهر نرررت کافي 100فقرررط  2004

sihanonkville, siam Reap .وجود داشت 

                                                 
1 Learning Circles 
2 solar panel 
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 های آموزش رايانه نیز در شهرهای اصلي رايج شد. با اين وجود با توجه بره اينكرهدوره

کنند، اکثريت مردم هنوز يا به اينترنرت و جمعیت در مناطق روستايي زندگي مي %80بیش از 

 باشد.ندارند و يا اينكه اين دسترسي بسیار اندك ميرايانه دسترسي 

هماهنگ کنندة شبكه مدارس ملي کرامبوج، و  1اوم ستي آقایدر طور دوره اين پروژه، 

کننده با رايانه و ايجاد اتصرال بره اينترنرت تیم او منابع و توان خود را بر تجهیز مدارس شرکت

کننده ايانه و اينترنت برای سه مدرسه شرکتمتمرکز کردند. به محض اينكه دسترسي اولیه به ر

ای و مهارتي معلمان در مدارس تغییرر در کامبوج فراهم شد، آنها تمرکز خود را بر توسعه حرفه

 دادند.

مدت و سازی بنیانهای شبكه مدرسه به تعیین اهداف هم در کوتاهبخش مهمي از آماده

ین اتصرال زمدت شبكه مدارس مالزی تأمبرای مثال، هدف درا شود.مربوط مي هم در درازمدت

ت آنان مدرسه در کشور بود. اگرچه در اين کشور هدف کوتاه مد 000/10به اينترنت برای کل 

 .آزمايشي بود "مدرسه هوشمند"87 مدرسه دورافتاده و 220ايجاد اتصال به اينترنت در 

موجرود و  قبل از مبادرت به هر نوع فعالیتي جهت نیرل بره اهرداف، مطالعره وضرعیت

یازمند نتعیین معیار ضروری است. همچنین يك سیستم پايش و ن ارت بايد داير شود که البته 

های و هر چنرد کند که چه دادهتعريف شاخصهای جهت ن ارت است. اين سیستم مشخص مي

گیری شوند آوری شوند.اين امر پیشروی به سوی هدفهايي را که بايد انازهوقت يك بار بايد جمع

 کند. پذير ميامكان را

 

 کنندهشکیل یك تیم هماهنگ 2-1

جرود ويكي از درسهای آموخته شده مهم و اساسي از پروژه شبكه مدارس يونسكو اين بود کره 

اندازی شبكه مدارس، تشويق به پیشرفت، کننده برای موفقیت هر تالشي جهت راهتیم هماهنگ

اسرت کره  شبكه مدرسه مستلزم گروهري باشد. هريا حفظ نگهداری شبكه مدارس ضروری مي

 دار باشند.را عهده ها و حفظ و توسعه شبكهمديريت فعالیت

ها را تن یم کند ترا شربكه مردارس جرا ای از فعالیتتیم هماهنگي الزم است تا دامنه

ها شامل تسهیل دريافت کمك و بیافتد و عملكردی مؤثر و مفید داشته باشد. هماهنگي فعالیت

رسراني از ادارت آموزش و پرورش، کمك به ايجاد مشارکت، حصول اطمینان از اطالعپشتیباني 

روز شدن آن، کمك به مدارس متصل به شبكه مدارس به من ور کسب و اندرکاران و بهبه دست

هايي برا و کادر فني، ايجاد پیوند ، هماهنگي در آموزش معلمانICTگیری ابزار مورد لزوم بهره

 باشد.کنندگان فني ميدهنده و تأمین سازمانهای آموزش

                                                 
1 Om Sethy 



 

129 

 

تواند متشكل از معلمان يا مقامات دولتي باشد، ايرن تریم در حالیكه تیم هماهنگي مي

های غیروابسته و مجزا از مدرسه و ادارات دولتري نیرز تشركیل تواند از سازماندر عین حال مي

 د.شتي و مستقل تأسیس شود. به عنوان مثال، شبكه مدارس نامیبیا توسط سازماني غیردول

 اين تشكیالت )شبكه مدارس نامیبیا( برا همكراری وزارت آمروزش و پررورش، مرديران

آموزان در راستای اتصال و تجهیز مدارس و کمرك بره مدرسره جهرت مدارس، معلمان و دانش

 کند.هماهنگي در آموزش معلمان، حفظ و نگهداری رايانه و رفع اشكاالت فعالیت مي

 ه شبكه مدارس يونسكو، يونسكو نقش هماهنگ کنندگي در سطح منطقهدر مورد پروژ

را برعهده داشرت و هردفش حمايرت و توسرعه شربكه مردارس ملري و ايجراد شربكه مردارس 

بود. به عالوه، يك تیم هماهنگ کننده در سطح کشوری نیرز در کشرورهای  ASEANمنطقه

 کننده تشكیل شد.شرکت

در موفقیت شبكه مدارس ملي بود. مثالً تعهد و ده کننهای ملي عامل تعیینتأثیر تیم

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 

واقع شده بود، اين تیم  2يوتین نیو و تحت ن ر و رهبری مای 1درون اداره آموزش ابتدايي

های آزمايشي کشوری را و زبان را برای معلمان سازماندهي کرد و کارگاه ICTهای مهارتدوره

ای برگزار و توسعه منابع و مواد يادگیری ديجیتالي توسط های آموزشي منطقهبعد از کارگاه

بواسطة ارتباطات نزديك و مكرر  معلمان را نیز ن ارت کرد. موفقیت شبكه مدارس میانمار نیز

 ملي و شعبه يونسكو در بانكوك تسهیل شد. کنندهبین معلمان، بین معلمان و تیم هماهنگ

به همین ترتیرب، موفقیرت شربكه مردارس فیلیپرین عمردتاً بره خراطر کرارآيي تریم 

هماهنگ کننرده کره توسرط خرانم ماريرا ويكتوريرا  ملي آن کشور بود. اين تیم کنندههماهنگ

شد مشارکت تنگاتنگي را بین شرکتهای خصوصي و منرابع يرادگیری ديجیترالي اداره مي 3آبسد

 بومي ارائه شده توسط يونسكو برقرار کرد.

هرای آن آگراهي کمترری و فعالیت کلي مدارسي که در طول پرروژه، از اهرداف طوربه

رو درس اصلي و ؛ ازاينهماهنگي در آنجا قوی يا فعال نبود داشتند در کشورهايي بودند که تیم

های هماهنگي بايد نسبت به ايجاد يك شبكه مدرسه موفق متعهد باشرند، مهم اين بود که تیم

سراني، هرايي را شرروع کننرد، منابع)انتوانايي الزم را دارا باشند و در موقعیتي باشند که فعالیت

 اشند.بدر پس روند تغییر ای کنند و به عنوان نیروی محرکه آوری و آمادهفني و مالي( را جمع
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کننده در پروژه شربكه مردارسر يونسركو، های ملي شرکتهنگام بررسي ن رات هماهنگ کننده

ترين ارکان مورد نیاز برای اداره و مديريت مؤثر مهم "پشتیباني"و"توانمندی"آنها اظهار کردند 

، برر 1ج تروان انگروكباشد. برای مثال، هماهنگ کننده ملي ويتنام، دکتر کرواشبكه مدارس مي

عملیراتي،  هایگیری و اجررای برنامرهدر امرر تصرمیم هاضرورت توانمند بودن هماهنگ کننده

و همكاريهای از راه دور، و داشتن توانايي در  ICTداشتن آگاهي کامل درباره موضوعات تلفیق 

 فراهم کردن منابع مالي و انساني الزم، تأکید کرد.

کننده در پرروژه شربكه مردارس کنندگان شربكه مردارس ملري شررکتهماهنگ کلیه

دير کرل متا  ICTيونسكو از وزرات آموزش و پرورش ملي بودند، از پستهايیي مانند مدير واحد 

نسراني و از . با توجه به نفش آنان، اغلب آنهرا از حمايرت نیرروی ا(basic)اداره آموزش ابتدايي

ريزی شده شبكه مدارس در کشرورهای خرود های برنامهو مديريت فعالیتگیری توانايي تصمیم

س را در بكه مرداربرخوردار بودند. با اين وجود، آنها غالباً از وقت کافي جهت اداره تمام ابعاد ش

و  آوری بودجه از سرازمانهای خصوصرياختیار نداشتند. به عالوه، اگرچه اغلب آنها قادر به جمع

 وت هزينره اولیاء و مربیان و گروههای تحصیل کرده بودند، امرا گراهي اوقرا غیرانتفاعي، انجمن

 توانستند جذب کنند.بودجه مورد نیاز جهت اجرای آنچه الزم بود را نمي

 

 شناسایی مدیران یا نقاط کانونی در سطح مدارس 3-1

در سطح  ها راهای هماهنگي شبكه مدارس به شخص يا اشخاصي نیازمندند که فعالیتکلیه تیم

كه ند. در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو، اين وظیفره توسرط مرديران شربنمدارس ن ارت ک

شود. در بعضي موارد، مديران شبكه مدارس شوند انجام ميمدارس که در هر کشور منسوب مي

کننرده و معلمان بودند. اين بدين معناست که آنها از دانش اولیه درباره وضعیت مدارس شرکت

 همچنین از فهم عمیقي از نیازهای اين مدارس و معلمان برخوردار بودند.

، مدير شبكه مدارس میانمار، متوجه ضرورت منابع ديجیترالي 2مثالً، خانم خین آيد چو

مناسب شد و در جهت تسهیل طراحي و توسعه منابع محلي توسط معلمان مدرسه خود تالش 

مدارس میانمار نیازمند يادگیری بیشتر درباره چگونگي کرد. او همچنین متوجه شد که معلمان 

کننده، برای همكاری از راه دور هستند، لذا در ايجاد انگیزه در بین معلمان تمام مدارس شرکت

بیني کرد که موفرق های همكاری از راه دور به شكل مؤثر فعالیتهايي را پیششرکت در فعالیت

 نیز بود.
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اد. دتوان از نقطه ن ر زمان و ترالش مرورد توجره قررار نقش مدير شبكه مدارس را مي

ز اازمند حمايرت مؤثر ايفا کند، نی طوربهبرای اينكه يك مدير شبكه مدارس بتواند نقش خود را 

 باشد.طرف مقامات ارشد و میزاني از اختیارات برای انجام مؤثر وظايف خود مي

شرربكه مرردارس،  ، مررديرCebuدر شررهر  Cabancalanبرررای مثررال، در مدرسرره 

به خاطر حمايت قاطعانه مدير مدرسه قادر بود با موفقیرت نقرش خرود را ايفرا  1ماريالیزاگولبین

های آموزشري من مري را بررای معلمران در کند. با اين حمايت، خانم گولبین توانسرت جلسره

 کننده در فیلیپین سازماندهي کند و در برخي موارد خود به اداره ايرن جلسراتمدارس شرکت

کرد. به عالوه، او به ديگر معلمان نشران داد کره چطرور منرابع يرادگیری ديجترالي مبادرت مي

تواند در کالس درس مورد استفاده قرار گیرد و به ديگر معلمان کمك کرد تا مواد ديجیتالي مي

 را اصالح کنند تا با نیازها و زبان بومي آنها هماهنگ باشد.

 

 گیرنده در شبکه قرار میتعیین حوزه و نوع مدارسی ک 4-1

آمروزان و معلمران المللي، برای ايجاد ارتباط من م و همكاری بین دانشهای مدارس بینشبكه

رهنگي و فدر منطقه خاصي از جهان ابزار مؤثری هستند. با اين وجود وقتي يك منطقه از لحاظ 

هرای الشچم در آسریا، زباني از تنوع بااليي برخوردار است، مثل منطقه کشورهای اقیرانوس آرا

 المللري وجرود دارد. در چنرین موقعیتهرايي، توصریهزيادی در تأسیس يك شبكه مردارس بین

لي مکه به جای يك منطقه بر يك کشور يا منطقه بومي خا  تمرکز کرد. يك رويكرد  شودمي

کنرد و يا بومي امكان فراهم کردن زيرساخت قابل اطمیناني را برای تأسیس شربكه فرراهم مي

شود استفاده از اينترنت در آموزش جای پای محكمي پیدا کنرد و اجرازه ندهرد زبران باعث مي

های شبكه مدارس شرود. عردم وجرود موانرع زبراني نره تنهرا ر فعالیتمانع شرکت همة اعضا د

بره  کند، بلكه امكان تبادل مواد و منابع تدريس و يادگیری را بردون نیرازارتباطات را آسان مي

 کند.ترجمه در بین مدارس فراهم مي

ای در مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو، هردف نهرايي ايجراد شربكه مردارس منطقره

ASEAN های تقويت شبكه مدارس ملي متمرکز. با اين حال اين پروژه در ابتدا بر فعالیتبود 

ن شد؛ چرا که تحكیم زيرساختها در سطح ملي ضروری تشخیص داده شده برود. ايرن امرر بردي

ای نیرز در وسعت يابد، شربكه مردارس منطقرهو معنا بود که هر چه شبكه مدارس ملي توسعه 

 شتری کسب خواهد کرد.نتیجه آن قدرت و توانايي بی

گیری در مورد اينكه هنگام ايجاد يا تقويت شبكه مدارس چه مدارسري در ايرن تصمیم

 ICTپروژه ملي يا محلي مشارکت کنند، مستلزم شناسايي معلماني است که مشتاق بكرارگیری
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ارتقای سطح ياددهي و يادگیری هسرتند و همچنرین آنهرايي کره از حمايرت رهبرران و  جهت

دارس برخوردارند. اين امر در حصول اطمینان از اينكه معلمران از زمران کرافي بررای مديران م

آوری را جمرع ICTهای شبكه مدارس برخوردارند و قادرند تا ابرزار الزمدرگیر شدن در فعالیت

آوری بودجه نیز برخودارند بسیار ضروری و با اهمیت است. کرده و از اختیارات الزم جهت جمع

 های فني شبكه و نگهداری آن نیز بسیار مهم است.حمايت و پشتیباني از جنبهدر کنار اين 

کوالرب نونتابوری در کننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو، مدرسه سوانيكي از مدارس شرکت

نمونه خوبي است از مدارسي که دارای معلمران و مرديران مشرتاق هسرتند. هردف ايرن  1تايلند

در کنرار بكرارگیری دانرش و  ICTموفق توسط توسعه محیط غنيايجاد جامعه علمي  "مدرسه

 ICTبود. اين مدرسه تاريخچه طوالني در بكارگیری "خرد بومي جهت ارتقای استاندارد آموزش

شود، زماني که با حمايت انجمن اولیاء مربیان اولین ابزارهرای شروع مي 1975دارد که از سال 

، 1993سال بعد، در سرال  18را در اختیار گرفتند.  بیتي 8دستگاه رايانه  12يعني  ICTجديد

برا حمايرت مرکرز ملري  1997ايجراد کررد؛ سرپس در سرال  16LANاين مدرسه سرروررهای 

، ايرن 2005اين مدرسه به اينترنت دسترسي يافرت. ترا سرال  2آوری رايانه الكترونیك تايلند،فن

فعال مشارکت داشت  طوربهنسكو ای داشت. در پروژه شبكه مدارس يورايانه شبكه 400 همدرس

آموزی وب، پروژه ساخت صرفحه اندازی کرد، شامل پروژه دانشای را راهو چندين پروژه مدرسه

 اصلي و پروژه کتابخانه ديجیتالي.

مشابه اين، وجود معلمان بسیار فعال و حمايت مديران مدارس نقش بسریار مهمري در 

مدرسه  3اشت. به عنوان مثال، مدرسه کابان کاالن،های شبكه مدارس فیلیپین دموفقیت فعالیت

ای و مهارتي معلمان تأکید داشت. اين مدرسه هرم اکنرون در بسیار فعالي بود و بر توسعه حرفه

بره  در فرايند تدريس خود استفاده کنند. ICTدهد که چگونه از منطقه به معلمان آموزش مي

مدارس يونسكو در مالزی از حمايت توام  کننده در پروژه شبكههمین شكل، سه مدرسه شرکت

 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 

أمین تراقتصادی و تجهیزات مناسب )برق و اتصال به اينترنت( يا پتانسیل کسب بودجره بررای 

 آنها برخوردارند ضروری است.

در پروژه شبكه مدارس يونسكو، همه مردارس منتخرب دارای بررق و اتصرال اينترنرت 

افرزار بودند و به نرم 4"مدارس هوشمند"کننده در پروژه از مالزی بودند. مثالً، سه مدرسه شرکت
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رسراخت و شرالوده با اين وجود، ضرورت داشرتن زي های ضروری مجهز شده بودند.افزارو سخت

کننده در پروژه متأسفانه بدين معنا بود که در بعضي کشورها فقط مناسب برای مدارس شرکت

مرثالً، سره  توانستند در پروژه شرکت کنند که در مناطق شهری واقع شرده بودنرد.مدارسي مي

و  مدرسه منتخب در میانمار از مناطق شهری و نیمه شهری بودند؛ زيرا مدارس روسرتايي بررق

 نیز وجود داشت. وساتصال اينترنت مناسب نداشتند. وضعیت مشابهي در کشور الو

روستايي از پروژه اهمیت داشت، هنگام تأسیس شبكه  مدارس از آنجاکه خارج نكردن

مدارس تیم هماهنگي بايد با همكاری معلمان و مديران مدارس روستايي درصدد يافتن 

ها و ديگر لوازم از جمله اتصال به اينترنت را فراهم کنند انهراههايي باشند که برق مورد نیاز راي

)مثالً استفاده از انرژی خورشیدی و استفاده از راههای گوناگون اتصال به اينترنت مثالً اتصال 

با تشخیص اين ضرورت، شبكه مدارس نامبیا موفق شد که به . ( WiFi1 ای ياسیم، ماهوارهبي

های ها جهت پیوستن به شبكه مدارس کمكم کردن زيرساختمدارس روستايي در راه فراه

 الزم را ارئه دهد.

 

 های ملی و ایجاد محیطی تشویقیجلب مشارکت دولت 5-1

 وبرای اينكه يك شبكه مدارس موفق و دارای ثبات باشد، ضرروری اسرت کره وزارت آمروزش  

هايي را در یاسرتسگذاری کنرد و اندازی و تقويت شبكه مدارس سرمايهپرورش، در راستای راه

ه عمرل های الزم را برجهت فراهم کردن محیطي تشويقي فراهم آورد و در آينده نیز پشتیباني

 آورد.

در آموزش  ICTستگذاران آموزشي را تشويق کرد تا در مورد موضوع استفاده بايد سیا

گیرنرد، توسرعه هايي کره در پریش ميمشريآگاهي بیشتری بدست آورند و در سیاستها و خط

در  ICTمند به سمت تلفیق را مد ن ر داشته باشند. چنین سیاستهايي رويكرد ن ام ICTملي

 . 2کندکردن منابع کمك ميآموزش را تضمین کرده و به بهینه

ز ابا اين وجود تیم هماهنگي شبكه مدارس در فقدان سیاست ملري در مرورد اسرتفاده 

ICT اندازی شده توسط وزارت آموزش های راهتواند با برقراری ارتباط بین پروژهدر آموزش مي

ها، ارتخانرههای ديگر و تشرويق بره همكراری برین وزهای متعلق به وزراتخانهو پرورش و پروژه

هررای تررأمین بودجرره و آژانسICT های تجرراری ابررزارشرررکتهای مخررابراتي، تررأمین کننررده

 های الزم را بوجود آورد.هماهنگي
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 جلب مشارکت -2

ز امشارکت بخش بسیار مهمي در موفقیت هر شبكه مدارسه است. با توجه بره دامنرة وسریعي 

هرای ه تیمکنترل و اداره شوند، اين امر کعوامل که الزم است در ايجاد و تقويت شبكه مدارس 

کنندگان کرافي باشرند کره بتواننرد در ترأمین منرابع و نیروهرای هماهنگي به دنبال مشرارکت

تخصصرري مررورد نیرراز کمررك کننررد، بسرریار مهررم اسررت. الزم اسررت کرره ايررن مشررارکتها بررین 

جراد و حفرظ هماهنگي، دولت، جامعه، بخش خصوصي، مراکز تربیت معلم و بین مردارس ايتیم

 شود.

 مشارکت با دولت 1-2

 همانطور که قبالً گفته شد، حمايت دولت جهت تضرمین ترداوم و موفقیرت شربكه مردارس در

هرای شربكه مردارس برا گام کرردن فعالیتدرازمدت از اهمیت زيادی برخوردار است، برای هم

ي در ارات دولتراقدامات آموزشي دولت ملي و محلي و جلب حمايت، بايد مشارکت مقامات و اد

ن ه پذيرفتهايي وزارت آموزش و پرورش را تشويق بدستور کار قرار گیرد. نهايتاً چنین مشارکت

 کند.ها ميگیریو نهادی کردن اين انديشه در تصمیم

های آمرروزش و پرررورش هشررت کشررور وزارتخانرره در پررروژه شرربكه مرردارس يونسرركو

برررای  ICTريزی و حمايرت موزشري برنامرهرگراه آکننده بسریار فعرال بودنرد. مرثالً کاشررکت

توسط يونسكو در برانكوك  2003که در دسامبر ICT های مليکنندهسیاستگذاران و هماهنگ

در  ها بوجود آورد تا دور هم جمرع شروند وبرگزار شد، فرصتي را برای نمايندگان اين وزارتخانه

 کنند. اندازی يا توسعه شبكه مدارس ملي بحثهايي جهت راهمورد طرح

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.

اندازی درگاههای گسترده وب در بعضي کشورها، مشارکت فعال دولت منجر به راه

ات و آوری اطالعمثال در اندونزی، مرکز فن جهت حمايت از توسعه شبكه مدارس شد. به عنوان

اندازی را راه E-dukasi.netارتباطات برای آموزش کارگزاران آموزش و پرورش ملي درگاه 

حاوی طرح درس و منابع E-dukasi.net توضیح داده شد درگاه 4صل کرد. همانطور که در ف

توانند در مورد مسائلي مرتبط با بكارگیری باشد و محلي است که مدرسین ميديجیتالي مي

ICT .در تدريس بحث و گفتگو کنند 

گیريهای جهت ايجاد يرا تواند به تصمیمهای آموزش و پرورش ميمشارکت با وزارتخانه

کننده های آموزشي معلمان مدارس شررکتای و مهارتي و دورههای ارتقاء حرفهامهگسترش برن
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بررای ICT منجر بره ارائره آمروزش پیشررفته ICTمنجر شود. در فیلیپین، مشارکت با هیئت 

معلمان شد. اين هیئت درگاه تخصصي را نیز برای شبكه مدارس ملي ايجراد کررد و پشرتیباني 

رات محلي نیز با تأمین بودجه جهت حفظ و نگهرداری سرخت افرزار بره فني را نیز ارائه داد. ادا

 کننده کمك کردند.مدارس شرکت

 1کننده ملري پرروژه شربكه مردارس يونسركو کاسالومسروكدر کشور الووس، هماهنگ

همكاری بین دفاتر آموزشي در وزارتخانه آموزش و پرورش را که نتیجة آن ارتباط پیردا کرردن 

ای و مهارتي ملي بود را ايجاد کررد. های موجود توسعه حرفهارس با برنامههای شبكه مدفعالیت

ای شكل گرفت که منجر به المللي کرهدر همین راستا مشارکتي نیز با يك آژانس همكاری بین

 کننده در شهر النگ پرابانگ شد.اهدای رايانه به مدارس شرکت

یم هماهنگي ملي تايلنرد و دو در طول پروژه شبكه مدارس يونسكو، مشارکتهای بین ت

آوری رايانره و و مرکرز ملري فرن 2آوریآژانس دولتي مهم: مؤسسه ارتقراء تردريس علروم و فرن

کننده در پروژه بره برقرار شد. اين سازمانها نقش مهمي را در آموزش معلمان شرکت 3الكترونیك

ن رر وزارت  آوری و علروم کره تحرتآژانس توسعه فرن NECTECعهده داشتند. مشارکت با 

آوری آوری و علروم، انجرام تحقیقراتي را در زمینرة الكترونیرك، ارتباطرات از راه دور، و فرنفن

ای حرفه هایکننده در کشور بتوانند از توصیهاطالعات به عهده دارد، موجب شد مدارس شرکت

همچنرین برا تریم همراهنگي يونسركو در اجررای NECTEC منرد شروند.و حمايت فني بهره

، معلمران و کرادر فنري هابرای مديران وب سايت 2005ای در مارس های آموزشي منطقهدوره

 شبكه مدارس همكاری کرده تا فرايند توسعه و حفظ شبكه مدارس ملي تسهیل شود.

هايي را در ارتباط با حفظ شبكه مدارس و نیز فعالیت 2006اين مرکز از ماه مه تا اوت 

 های فني را جهت اتصرال بره اينترنرتوه، اين مرکز راهنماييرفع مشكالت آن اجرا کرد. به عال

 فراهم کرد تا به مدارس در تايلند کمك کند که اتصال اينترنتي را برقرار کنند.

های آموزش و پرورش در جهت کسب بايد توجه داشت که در بعضي کشورها وزارتخانه

باشرند. در کشرورهای حمايرت مي مدارس نیازمند اندازی و مديريت شبكهتوانايي فني برای راه

ونسركو ي)که اجراکننده پروژه شربكه مردارس  JFIT، میانمار و ويتنام سازمان سکامبوج، الوو

لري را برعهرده گرفرت و سايتهای شبكه مردارس ماندازی وبهزينه سررورر را جهت راه (باشدمي

 کرد. برای بخشي از دورة پروژه، هزينه تأمین ديگر خدمات فني را نیز تقبل
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 مشارکت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی  2-2

ای در استفاده های قابل مالح هبسیاری از سازمانهای غیردولتي و شرکتهای خصوصي تخصص

تواند معلمان و در فرايند آموزش دارند. مشارکت با چنین سازمانهايي مي ICTطوالني مدت از 

ه بمند شوند و امكان دستیابي اسي بسیار مهم بهرهمدارس را قادر سازد تا از اين تخصصهای اس

هرای يرادگیری اطالعات مفید، پشتیباني، منابع و الگوهايي جهت کسب آگاهي و اجرای فعالیت

 مبتني بر اينترنت را نیز برای معلمان و مدارس فراهم کند.

انجرام شرد  2002در پروژه شبكه مدارس، در تجزيه و تحلیل وضرعیتي کره در سرال 

 هرای مربروط بره اسرتفادههايي مثل مايكروسافت و کوکاکوال پروژهص گرديد که شرکتشخم

ICTها ها اين پروژهاز کشورهايي که در آن .انددر آموزش را در آسیای جنوب شرقي انجام داده

انجام شد، فیلیپین بیشترين حضور را داشت. از اينرو، تیم هماهنگي ملي در فیلیپین مشارکتي 

های آموزشي برقرار کرد که مستلزم هماهنگي و همكاری برای ترويج روسافت در پروژهرا با مايك

بود. عالوه برر ايرن پشرتیباني آموزشري، شررکت  ICTهای آموزش معلمان جهت ارتقاء مهارت

ای مايكروسافت برخي کمكهای مالي و فني را نیز تأمین کرد. تیم هماهنگي ملري بررای پرروژه

همكاری کرده تا در زمینره تردريس نوآورانره آموزشرهای « 1اينتل تیچ» با "آينده"تحت عنوان 

 الزم به مربیان ارائه شود.

ولرین اتیم هماهنگي يونسكو مشارکتي را در سطح منطقه با ماکروسافت برقرار کرد تا 

لرم از مع 12در سرنگاپور برگرزار کنرد.  2004دسرامبر  9تا  7را از  "کنفرانس معلمان خالق"

يرن اکننده تايلند، ويتنرام، مرالزی و میانمرا در ايرن کنفررانس شررکت کردنرد. مدارس شرکت

 ICTهای خالقانه در اسرتفاده از کنفرانس فرصتي را برای معلمان بوجود آورد تا درباره فعالیت

های ها را ارائه دهند و به تبادل طرح درسدر کالس درس بحث و گفتگو کنند، بهترين فعالیت

مهمري  اضي، علوم و انگلیسي بپردازند. عالوه بر آن اين کنفررانس فرصرتخود برای تدريس ري

کننده شناخت کرافي دهرد ترا در مرورد اهمیرت ارائره ن رر و بود برای اينكه به معلمان شرکت

شتر در مدارس و حمايت از توسعه شبكه مدارس ملي بیICT فكری در مورد تقويت استفادههم

 بدانند.

دی انجرام شبكه مدارس ملي، مای اوم ستي، تالشهای زيراکننده در کامبوج، هماهنگ

از مشرارکت  -ارس برا شررکتهاجور کرردن مرد -دوتايي ن یر به ن یر هایداد تا با ايجاد دسته

 وز منرابع شرکتهای خصوصي برخوردار شود. هدف از انجام اين کار اين بود که مدارس بتوانند ا

ای از رای ذخیرررهال شرررکتها نیررز دامنررد شرروند و در عررین حررشرررکتها بهره ICTتخصررص 

 اند.د که به خوبي آموزش ديدهنالتحصیالن شوفارغ
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اگرچه در اندونزی مشرارکت رسرمي برین پرروژه مردارس و سرازمانهای خصوصري يرا 

رد ترا در نمايندگاني از شرکتهای خصوصي را دعروت کر پروژه،غیرانتفاعي وجود ندارد، اما تیم 

ا بره تجربه و تخصص خرود ر ICTد توسعه مواد تلفیق شده با يك کارگاه آموزشي ملي در مور

 اشتراك بگذارند.

ات از دهندگان خدمات شامل شرکتهای ارتباطشبكه مدارس مالزی قراردادی را با ارائه

ارس تا برای مد ( بستندMaxisو ماکسیس) (Telekom Malaysiaمالزی)راه دور، تله کام 

ای نین برای اتصال به اينترنت را کاهش دهند و همچهو وزارت آموزش و پرورش نرخ هزينه

 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 

أسریس کردنرد. ايرن را ت 1"شرکت ائتالفي توسعه ايكس نت"جلب کرد. آنها با همكاری يكديگر 

شرکت بخشهای خصوصي و دولتي نامیبیا را گرد هم جمرع کررد و در نهايرت توانسرت اتصرال 

ای کنرد. شربكه گسترده فراهم و هزينره اينترنرت را بررای مردارس يارانره طوربهبدون کابل را 

های حامي کودکان( و برا  NGOمدارس اروپا نیز مشارکتهايي را با سازمانهای غیردولتي )مثالً 

ای خرا  از جملره مطالعره در مرورد هآوری داشته است که در زمینرهشرکتهای خصوصي فن

های منرابع آوری توسط جوانان و توسعه ابزار جديد فنري )بررای مثرال: گنجینرهاستفاده از فن

 ند. ايادگیری پیشرفته( فعالیت داشته

 

 کز تربیت معلممشارکت با مرا 3-2

رو برقرراری بكه مدرسه ترتیب معلمان از اهمیت بسیار زيادی برخروردار اسرت. از ايرندر هر ش

دهرد مي مشارکت با دانشگاهها و مراکز تربیت معلم مهم است. اين مشارکتها به مدارس امكران

ن ای، مهارتي و تخصصي اين مراکز بهرمند شوند. اين مراکز و نهادها همچنیکه از تجارب حرفه

دادهرايي را نیرز بررای ناتید تربیت معلم را برای فعالیتهای ملي آماده کننرد و دورتوانند اسمي

 هم کنند.درسي ملي و رويكردهای تدريس فرابرنامه

های تردريس تواند اينترنرت و تجربرهزمان مشارکت با مؤسسات آموزشي ميهم طوربه

ها در چنردين برا دانشرگاهمشارکت  خالقانه را نیز از مدارس وارد سیستم آموزش معلمان کند.

کننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو انجام گرفت. مثالً در اندونزی تیم هماهنگي کشور شرکت

ملي جهت تهیه منابع ديجیتالي به زبان ماهاسا با دانشگاهها همكراری کررده و مربیران تربیرت 

بع يادگیری و ياددهي معلم و محققان تجارب خود در اين موضوع را ارائه و دامنه وسیعي از منا
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شرد و در  1بارگذاری Edukasiدر شبكه Pustekkomرا تولید کردند. سپس اين منابع توسط 

 دسترس همه معلمان در اندونزی قرار گرفت.

به همین ترتیب، مشارکت دانشرگاه فیلیپرین نیرز بره تولیرد طررح درس ديجیترالي و 

معلرم و  ماهنگي ملي با اسراتید تربیرتپشتیباني از مواد آموزشي کمك کرد. در کامبوج، تیم ه

بره عنروان  ICTاسرتفاده از  ای در مورد نحروههای توسعه حرفهمعلمان جهت برگزاری کارگاه

 ابزاری جهت افزايش يادگیری مشارکت کردند.

در  ها اغلب تخصص خرود را در زمینره ارزشریابيدر مورد شبكه مدارس اروپا، دانشگاه

های تربیتري، که مراکرز تربیرت معلرم برا تاکیرد برر جنبرهر حاليدهند داختیار شبكه قرار مي

 کنند.ای معرفي ميی توسعه حرفههامتخصصیني را برای آموزش در کارگاه

 

 ین معلمان و بین مدارسمشارکت ب 4-2

ت تیم هماهنگي شبكه مدارس بايد در زمینه تسهیل مشارکت بین معلمان و بین مردارس جهر

در صورت امكان انجمرن معلمران از  ند.کها و منابع تدريس تالش فعالیتتبادل تجربه، بهترين 

ا قرادر طريق جلسات رو در رو و يا ارتباطات برخط بايد تأسیس شود. چنین انجمني معلمران ر

شوند بحرث کننرد، بره تبرادل رويكردهرا خواهد ساخت تا در مورد مسائلي که با آن مواجه مي

آموزش دهند.  ICTبر  يكديگر را در روشهای تدريس مبتني ها بپردازند وجهت غلبه بر چالش

مكررر  طوربرهدهرد کره به عالوه، حفظ ارتباط از طريق ابزار برخط اين فرصت را به معلمان مي

 خود را تمرين کنند. ICTمهارت 

کننده به عنوان بخشي از پروژه شبكه مدارس ترغیب شردند ترا معلمان مدارس شرکت

درکرالس  ICTاده از أسیس کنند و به تبادل افكرار و رويكردهرای اسرتفهای علمي را تانجمن

کننده شبكه درس از طريق جلسات رو در رو و پست الكترونیكي بپردازند. در میانمار، هماهنگ

های همكاری از راه دور را در سطح کشور سازماندهي کرد که ملي مدارس برای معلمان فعالیت

 ، نكات، طرح درس و منابع ديجیتالي پرداختند.در آن، معلمان به تبادل تجربه

ا بهای همكاری از راه دور درگیر شدند تا به همین ترتیب، معلمان مالزی نیز در فعالیت

ر دايجاد همبستگي و انسجام، فراينرد تبرادل منرابع تردريس را در برین خرود تسرهیل کننرد. 

کت و ارتباطرات جود آمرد. مشرارکننده بوفیلیپین، مشارکتهايي نیز بین معلمان مدارس شرکت

لري محلي از طريق استفاده از پست الكترونیكي، گفتگوهای برخط و بخرش گفتگرو بره زبران م

 شد.انجام مي
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در کشور کامبوج و الووس به علت مشكالت اتصال بره اينترنرت در مردارس همكراری 

همراهنگي مناسرب ريزی و برخط نسبتاً کمي بین معلمان وجود داشت. با اين وجود، برا برنامره

 يجاد کرد.مشارکتهايي را بین معلمان ا ICTتوان بدون استفاده از مي

را در  1"دوترايي الكترونیكري"در اروپا، هیئت آمروزش و فرهنرگ اتحاديره اروپرا طررح 

يادگیری الكترونیكي ايجاد کرد. در اين طرح ابتكاری،  مقیاس وسیعي به عنوان بخشي از برنامه

تا با استفاده از يك درگاه برخط، مدارس مشارکت کننده با پتانسیل باال را معلمان دعوت شدند 

 -بره انتخراب خرود مردارس–بیايند و مشارکت طوالني مدت مدارس را در موضوعات آموزشي 

شوند، اما بعضي مدارس سازماندهي مي ICTها عمدتاً از طريق ابزار بوجود آورند. اين مشارکت

های مشرارکت مردارس و جلسرات رودررو و کره هزينره 2رونرد و از کمنیروساز اين جلروتر مي

 کنند.کند تقاضای تأمین بودجه ميمالقاتهای معلمان را تقبل مي

 

 ، پشتیبانی فنی و منابع دیجیتالیICTتأمین بودجه، ابزار -3

بررای موفقیرت و ترداوم يرك شربكه مردارس، الزم اسرت مردارس همانطور که قبالً گفته شد 

و منرابع يرادگیری ديجیترالي  ICTب و مقردار کرافي ابرزارکننده از زيربنای فني مناسرشرکت

 رو مكانیزمي جهت اطمینان از بودجه کافي، تجهیرزات و منرابع ديگرریبرخوردار باشند. از اين

 بايد ايجاد شود.

 

 بودجه 1-3

ه گرفته شد اينكه در اغلب مدارس منطقه اقیانوس آرام در آسیا بودجه در ن ربا در ن ر گرفتن 

باشد و فقط شامل سیستم و خدمات اصلي وسايل و منابع انساني مورد نیاز جهت ارائه درس مي

کننده همكاری رس بايد با معلمان و مدارس شرکتکننده شبكه مداهای هماهنگنه بیشتر، تیم

 های کسب بودجه باشند.کنند و به دنبال فرصت

 Japaneseدر مورد پروژه شبكه مدارس يونسكو، هزينه اولیه توسرط حرامي پرروژه 

Funds- in-Trust  برای تأمین تجهیزات بعضي از مدارس فراهم شد. با اين وجرود، برخري

بیشتر بودند. مثالً مدارس میانمار،  ICTمدرسه به دنبال منابع و بودجه اضافي جهت تأمین ابزار

التحصیالن، انجمن اولیاء و مربیان و رؤسا وجوهراتي را مالزی و فیلیپین توانستند از انجمن فارغ

توانسرت کمرك اضرافي را از  3دريافت کنند. به همین ترتیب، مدرسه متوسط دالاو )چانتا بولي(

 ای در کره برای اتصال اينترنت دريافت کند.مدرسه

                                                 
1www.etwinning.net  
2 Comenius, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html 
3 Chanthabouly 
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 ICTابزار 2-3

 ته باشندآموزان بتوانند به اينترنت و ارتباطات برخط دسترسي داشدانشبرای اينكه معلمان و 

ت داشته کافي و توانايي حفظ اين ابزار را در طوالني مد ICTضروری است که مدارس ابزار

بدون  تصالها، الزم است مدارس از حداقل تأمین برق، خطوط تلفن يا اباشند. عالوه بر اين

 افزارهای اجرايي برخوردار باشند.سخت افزارها و نرم کابل، سررورر، رايانه و ديگر

تجهیز  ICTپروژه شبكه مدارس يونسكو، بعضي از مدارس با رايانه و ديگر ابزار  در

رينتر پرايانه و يك  4و  LANبا سررورر کننده در میانمارشدند. مثالً، هر سه مدرسه شرکت

ه رسه را بنیز که هر سه مد ورر وب ملي راکننده يك سررتجهیز شدند. عالوه بر آن تیم هماهنگ

 سايت شبكه مدارس میانمار را نیزباندازی کرد. اين وب سرور ورد راهکشبكه متصل مي

 کرد.میزباني مي

-Japanese Fundsکننده و با بودجه حامي پروژه های هماهنگتجهیزات توسط تیم

in-Trust های دست دوم رايگان تعمیرر رايانه خريداری شد. عالوه بر آن به تعدادی از مدارس

های اهردايي با اين حال، در تحويل رايانه شده از طريق پروژه تأمین بودجه دولت کره داده شد.

ای بابت حمل اين رايانه از پايتخت به مناطق روستايي مشكلي بوجود آمد. چون مدارس بودجه

ها احب کنند. مدارسي توانستند اين رايانهها را تصخود نداشتند، تعدادی از آنها نتوانستند رايانه

 را دريافت کنند که هزينه حمل و نقل را خودشان مثالً از طريق انجمن اولیاء تأمین کردند. 

باشد. شبكه مدارس های بازسازی شده ميراه ديگر برخورداری از رايانه، خريداری رايانه

م ترأمین المللري سروئد در ارائره سیسرتنامیبیا با دريافت بودجه از آژانس همكاری توسرعه بین

انردازی کررد های بازسازی شده پیشگام بود. اين شبكه مرکز خدمات فني را راهمدارس با رايانه

هرای فنري برا پردازند و در عوض مهارتکه در آن جوانان بیكار داوطلبانه به بازسازی رايانه مي

يسك رايانه بدون د 20تا  5د )اينتل( و جدي 4یوم کنند. مدارس با سررورر پنتارزشي را کسب مي

د مجهرز کیبور ( به آن متصل بودند، با مانتیورهای جديد، ماوس وclientکه به عنوان مشتری)

ای، سوئیچ و تجهیزات خدمات اينترنت نصرب ها به صورت مدور، با کابل شبكهشدند. اين رايانه

 شدند.

افزارهرای مردارس بره نرم ،افي نیسرتبا وجود اينكه سررورر و رايانه ضروری است اما کر

تر هسرتند، امرا بودجره افزارهای تجاری بررای کراربران آشرناکاربردی نیز نیاز دارند. گرچه نرم

و تحلیل صورت گرفته توسرط اداره آمروزش و  دهند. تجزيهمدارس را به هدر مي ICTمحدود 

افزارهای غیرکپي شرده اغلرب نرمدهد که پرداخت هزينه برای خريد پرورش فیلیپین نشان مي

های شود. راه ديگری برای پرداخت هزينرهمدارس را شامل مي ICTهایهزينه از بخش بزرگي
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افزارهرا کره گونره نرمباشرد. ايندر رايانه مدارس مي 1افزارهای رايگان و منابع بازمجوز نصب نرم

اينترنت گرفت. با ايرن وجرود ايرن  توان براحتي ازانواع مختلف و کاربردهای متعدد دارند را مي

افرزار بره تخصرص فنري و کار همیشه کامالً رايگان نیست و گاهي برای سازگار کردن يرك نرم

 .2باشدتر ميافزار ارزانضرورتهای خاصي نیاز هست. با اين وجود اين کار از خريداری نرم

افزارهای برا حرق مدارای منافع ديگری نیز در ارتباط با نر FOSSباور بر اين است که 

 تكثیرر آموزان را ازافزارها در مدارس، دانشباشد. استفاده از اين دست نرممالكیت انحصاری مي
شوند و نیازی به استفاده افزارها آشنا ميدارد؛ زيرا آنها بااين نرمافزار نیز بر حذر ميغیرمجاز نرم

 ندارند.  ینحصارافزارهای دارای حق مالكیت اهای غیرقانوني نرماز نسخه

مرردارس در منطقرره آسرریايي اقیررانوس آرام و  ICTبررا توجرره برره بودجرره محرردود 

هايي، پروژه شبكه مدارس يونسكو با پروژة ايجاد توانرايي بررای در چنین محیط FOSSمزايای

افزارهای رايگان و مرتن براز، براسراس سرهولت ای از نرميونسكو متحد شدند و مجموعه 3معلمان

افزارها را در های آموزشي را گردآوری کردند. سپس اين نرمنصب و متناسب با محیطاستفاده و 

قالب لروح فشررده جهرت توزيرع برین مدرسرین و مؤسسرات آموزشري شرامل کلیره مردارس 

 Xploraکننده در پروژه شبكه مدارس يونسكو آماده کردنرد. روشري مشرابه در پرروژه شرکت

افزارهای خالق با منرابع براز یز انجام شد، تعدادی از نرمشبكه مدارس اروپا برای آموزش علوم ن

 جهت تدريس علوم و يادگیری آن بین مدارس توزيع شد.

 اد؛ زيراشبكه مدارس اروپا ابزارهايي را نیز به صورت برخط در دسترس مخاطبان قرار د

زان ممكرن آمواتصال به اينترنت در محیط اروپا با مشكل چنداني روبرو نیست. ملعمان و دانش

رايگران  طوربرهها، و نرمافزارهای گروهي( است از ابزارهای ارتباطي و نشر الكترونكي)مثالً بالب

 برد.ین مياستفاده کنند. اين کار ضرورت نصب، اجرا و حفظ چنین ابزارهايي در مدارس را از ب

 

 پشتیبانی فنی3-3

انردازی، اداره، حفرظ و راهجهت اجرای روان و بري دردسرر هرر شربكه مردارس، پشرتیباني در 

تواننرد آمروزان نميباشد. بردون آن، معلمران و دانشضروری مي ICTنگهداری و بهسازی ابزار

 4های شبكه مدارس شرکت کنند.مؤثر در فعالیت طوربه

                                                 
1 free and open source software (FOSS) 
2 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 
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تیم هماهنگي شبكه مدارس يونسكو با شناخت ضرورت پشتیباني مداوم برای مدارس، 

ها در ها مسرؤول حفرظ و تعمیرر رايانرهقراردادی را منعقد کرد. اين تیم ICTپشتیباني  با تیم

کننده بودند. با وجود اينكه معلوم شد اين کار برای مدارس مناطق شهری مفیرد مدارس شرکت

داد. بنرابراين مردارس بود، اما اين قرارداد سفر از پايتخت به مدارس روسرتايي را پوشرش نمري

ني فني مؤثری برخوردار نبودند. مثالً در کشور الووس پشتیباني برای خارج از پايتخت از پشتیبا

شد، اما شرکت ارائره پشرتیباني فنري فقرط کننده در کشور بايد ارائه ميتمامي مدارس شرکت

و مدارس آنجا سفر کند. از اينرو ارائه خدمات نگهرداری و تعمیررات  1توانست به شهر ونتیانمي

ها در مردارس روسرتايي، ديگرر پذير نبود و در نتیجه رايانهده امكانبه مدارس استانهای دورافتا

قابل استفاده نبودند. اين فقدان پشتیباني فني مانع بزرگي در مشرارکت مردارس روسرتايي در 

 هایکننردههای شبكه مدارس بود. حتي در مالزی، جايي که هماهنگيادگیری برخط و فعالیت

ICT عالي برخوردار هستند، فقدان پشتیباني يك مشكل بود. از های فني در مدارس از مهارت

در اين مدارس  ICTدر مدارس تنها شخص مسئول ارائه پشتیبانيICT کنندهآنجاکه هماهنگ

 گیرد.باشد، بار کاری بسیار سنگیني بر دوش او قرار ميمي

 شرود کره از مناسربهای هماهنگي توصریه ميبرای پرهیز از چنین مشكالتي، به تیم

ق دهندگان پشتیباني فني در مناطق روسرتايي و از توانرايي ارائره پشرتیباني از طريربودن ارائه

 ای را طراحي کرده کره ايرنتلفن، اطمینان حاصل کنند. شبكه مدارس نامیبیا مكانیزم خالقانه

و بره  دهندرائه ميی را برای جوانان ااهای رايانهمهارت گیرد. آنها دورة آموزشمسئله را دربرمي

ه معلمران و ک)خدمات رفع اشكال  "بخش راهنمايي"داوطلبانه در  طوربهدنبال آن اين جوانان 

گیری يك شماره بدون هزينه به آن دست يابند( يرا در نصرب و توانند با شمارهآموزان ميدانش

های شغلي خود را بررای آينرده کنند و همزمان مهارتنگهداری تجهیزات مدارس مشارکت مي

 بخشند.تقاء ميار

   

 ای دیجیتالی و منابع یادگیریمحتو 4-3

ای از منرابع و محتروای هنگام استفاده از رايانه و اينترنرت در آمروزش، مردارس بايرد مجموعره

نه یران دامديجیتالي را برای استفاده در کالس درس گردآوری کنند. اينترنت به معلمان و فراگ

اب دهد تا از برین آنران انتخرآموزشي مبتني بر وب را ارائه ميوسیعي از منابع يادگیری و مواد 

کننرده باشرد. توانرد گیجکنند. با ايرن وجرود، ايرن حجرم وسریع منرابع ديجیترالي بررخط مي

 باشند.هم فاقد کیفیت باال مي و گاهي اوقات زينهافزارهای آموزشي هم اغلب پرهنرم

                                                 
1 Vientiane 
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آوردن منرابع ه کرافي جهرت بدسرتيونسكو با شناخت اينكه مربیان اغلب دارای بودج

 ندارنرد، برخط با کیفیت خوب نیستند و وقت کافي برای ارزشیابي منابع يادگیری ديجیتالي را

 اقیرانوس پروژه شبكه مدارس يونسكو ارزيابي و انتخاب منابع مفید برای معلمان منطقه آسیای

 های درسريرنامهل کاربرد برای بآرام را تقبل کرد. پروژه، به ويژه شناسیايي منابع ديجیتالي قاب

 کننده در پروژه شبكه مدارس را انجام داد.شرکت ASEANعلوم، رياضي و زبان کشورهای 

اين منابع ديجیتالي توسط مشاوران بوناف آبدون، جان هنلي، ماريلین جفری و فیلیپ 

 ،سرازهاشبیهافزارهای آموزشي انتخراب شرده شرامل انرواع . نرم2گردآوری و تن یم شدند 1وونگ

افزارهای انتخاب شده آنهايي بودنرد کلي نرم طوربهويدئوکلیپ، آزمونها، و بازيهای آموزشي بود. 

که بدون نیاز به اتصال به اينترنت قابل استفاده باشند و برای کاربردهای آموزشي قابرل توزيرع 

و بعد در مردارس . اين مواد آموزشي در وهله اول توسط مشاوران و سپس توسط معلمان 3باشند

جهرت  ICTمنرابع  "ارزيابي شد. بعد از انتخاب نهايي، اين مواد به شكل لوح فشرده و با عنوان

ايرن لروح يرك کراتولوب و يرك  توزيع شد. به همراه "تدريس و يادگیری علوم، رياضي و زبان

 راهنما حاوی توضیحات مختصری در مورد هر يك از منابع برای معلمان قرار داده شد.

 وفرق برود،ز آنجاکه استفاده از لوح فشرده به عنوان سازوکار توزيع منابع ديجیترالي ما

د، اين وجو ردند. باکبسیاری از معلمان درخواست در دسترس قراردادن برخط اين منابع را ارائه 

د جردمافزارها اجازه انتشرار  با صاحبان و تولیدکنندگان متعدد اين نرم های توزيعبیشتر قراداد

ه داد. اين تأکیدی بر نیاز بره گرردآوری محتروا و منرابعي برود کررايگان آن در اينترنت را نمي

انجام شود تا امكان توزيع رايگان آن بیشتر فراهم  Creative Commons licenceتحت

 باشد.

افزارهرای آموزشري مفیرد را فرراهم از آنجاکه اين لوح فشرده دسرتیابي آسران بره نرم

ن حال، چون بسریاری از ر جهان بسیار مورد پسند مدرسین قرار گرفت. با ايکرد، در سرتاسمي

ه های آموزشي امريكا يا اروپا طراحي شده بود، بعضي از معلمان دريافتنرد کرمنابع برای محیط

و  د سازگاراين منابع همیشه مناسب برنامه درسي محیط آنان نبوده و بايد در جايي که الزم بو

لبراً در چون اين منابع آموزشي همه به زبان انگلیسي بود و موضروعات غاتعديل شود. همچنین 

شد، بعضي معلمران متوجره بسیاری از مدارس اين منطقه از آسیا به زبان انگلیسي تدريس نمي

ز مالزی ا وشدند که اين منابع همیشه قابل استفاده نیست. اما در برخي کشورها ن یر فیلیپین 

شود، زيرا بسریاری از مردارس در ايرن کشرورها درسرهايي از قبیرل يمنابع انگلیسي استقبال م

 کنند.آموزان به اين زبان تدريس ميرياضي را جهت تقويت زبان انگلیسي دانش

                                                 
1 Philip Wong).فيليپ وونگ با تيمي از مؤسسه ملي آموزش در سنگاپور کار ميکرد ( 

2 Buenafe Abdon, John Henly, Marilyn Jeffrey and 
 د.توزيع شولوح فشرده اين منابع ديجيتالي در قالب  اجازه گرفته شد تا از صاحبان و توليد كنندگان منابع آموزشي - 3
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 های اطالعراتي قروی ازشامل اندونزی و مالزی، پايگاه ASEANتعدادی از کشورهای

ز ار بسیاری دکردند. با اين وجود، منابع يادگیری ديجیتالي را به زبان محلي گردآوری و تن یم 

روژه کشورهای اين منطقه منابع آموزش ديجیتالي نسبتاً کمي بره زبران محلري وجرود دارد. پر

ناسب با مشبكه مدارس يونسكو درصدد است که معلمان را برای تولید محتوا و منابع ديجیتالي 

س مروزش معلمران مردارمحیط محلي ترغیب کند، از اينرو تعدادی کارگاه آموزشي را جهرت آ

کننده در نحوه تولید چنین منابعي برگزار کرد. در فصل بعد توضریح بیشرتری در مرورد شرکت

 های آموزشي ارائه شده است.اين کارگاه

کند. معلمان و شبكه مدارس اروپا محتوا و منابع يادگیری را به صورت برخط توزيع مي

، به محتوا دسترسي و آن را بارگذاری کرده و در های وبتوانند از طريق درگاهآموزان ميدانش

کالس درس استفاده کنند. محتوا از طريق لوح فشرده و بدون محدوديت مجوز نیز توزيع 

باشد. شبكه شود، اگر چه از ن ر تعداد کاربران و دريافت آن از اهمیت کمتری برخوردار ميمي

ورده است که پیش از اين توسط شبكه مدارس اروپا درکنار اين به رويكرد جديدی نیز روی آ

، و شبكه استرالیايي مربیان مورد استفاده قرار گرفته است. در اين رويكرد يك 1آموزش استرالیا

ی که بتوانند از طريق يك طوربهگیرد، ابزار جستجوی واحد در اختیار بینندگان سايت قرار مي

ايگاههای اطالعاتي و منابع آموزشي همزمان به دنبال بسیاری از پ طوربهواسطه جستجوگر، 

تواند زمینه مشارکت جهاني را فراهم آورد. تعدادی از چنین جستجوی واحدی مي .باشند

آوری بخش های فن، بطور جدی خواستار پشتیباني از طرف شرکتهاييطرفین چنین مشارکت

تولید و  2منابع رايگان آموزشي را جهت جستجو هاييخصوصي هستند تا بتوانند واسط

 اندازی کنند.راه

به عنوان بخشي از تالشهايش برای  3ريزی آموزشي يونسكوالمللي برنامهمؤسسه بین

رايگان  طوربهمنابعي که  -ترويج بحث و گفتگو درباره مزايای وسائل مرتبط با منابع آموزشي باز

اندازی کرده که اطالعات الزم در را راه wikiيك  -برای استفاده آموزشي در دسترس هستند

 .4دهد، منابع و پیوندهای مفید را ارائه ميOERمورد 

 

 ایجاد توانایی در معلمان -4

در کالس درس و  ICTگیری مؤثر از اينترنت و ابزار مرتبط با برای داشتن توانايي در بهره

نیاز دارند تا در استفاده از  موفق، معلمان طوربههای يادگیری شبكه مدارس مديريت فعالیت

                                                 
 www.edna.edu.anشبكه آموزش استراليا،  -1

2 open educational resources(OER) 
3 UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) 

1 UNESCO HEP Open Educational Resources wiki http:// oerwiki.iiep-unesco.org 
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های هماهنگي شبكه مدارس، اين اطمینان را اين ابزار مهارت يابند. از اين رو الزم است تیم

بینند و در هر جا که ضرورت داشته باشد اين مناسب آموزش مي طوربهايجاد کنند که معلمان 

 آموزش را سازماندهي يا تسهیل کنند.

ای در زمینره ی طرحهايي جهرت توسرعه حرفرهاحاضر داربسیاری از کشورها در حال 

ICT د ايرن طرحهرا را مرورد بررسري قررار هماهنگي باي یهاباشند، از اينرو تیمدر آموزش مي

 ونسركو دراندازی پروژه شربكه مردارس يکار گیرند. هنگام راهدهند و آنها را در جای مناسب به

يي ملري ، چندين کشور در منطقه اقیانوس آرام آسیا، شامل مالزی و تايلند، طرحها2003سال 

لتهرا، در آمروزش در دسرت اقردام داشرتند. عرالوه برر آن، دو ICTرا در رابطه برا اسرتفاده از 

 را در آمرروزش ICTی هرراالمللرري نیررز پروژههررای بین( و آژانسNGOسررازمانهای غیردولترري)

در آمروزش را  ICTرتبط برا اسرتفاده از مرای از عوامل اندازی کرده بودند. اين طرحها دامنهراه

، ارزشریابي برنامره درسري و  ICTهرای افزار، زيرسراخت و بنیاينداد: ارتقاء سرختپوشش مي

رس هوشمند در مالزی، مدا توان در برنامههايي را ميروژهپهايي از چنین ای. نمونهتوسعه حرفه

 نترليا "آينده"درکامبوج، طرح  Robipدر دهكده  ICTپروژه مدارس برخط در الووس، طرح

پرروژه  وتیچ در تايلنرد، فیلیپرین و مرالزی، برنامره آموزشري اينترنرت کوکراکوال در فیلیپرین، 

اغ کنندگان در يادگیری مايكروسافت که در چندين کشور آسریايي اقیرانوس آرام سررمشارکت

 گرفت.

های هماهنگي ملي شبكه مدارس يونسكو بر اين طرحها ن ارت داشتند و بسریاری تیم

ها استفاده کردند. مثالً به معلمان در حال آموزش از اين طرح ICTهایارائه مهارت از آنها برای

را بررا همكرراری پررروژه  يآموزشرر یهرراگاهکننررده شرربكه مرردارس در فیلیپررین کارهماهنگ

مران نتل تیچ جهت آمروزش معليا "آينده"ان در يادگیری مايكروسافت و پروژه کنندگمشارکت

های آموزش به يكرديگر را ارائره داد، در و دوره ICTهایترتیب داد. پروژه اولي آموزش مهارت

 گرفت.های تدريس را در برميهايي را ارائه داد که آموزش فعالیتحالیكه پروژه دوم دوره

 

 رایانه و اینترنتهای مهارت 1-4

مرؤثر در کرالس درس اسرتفاده کننرد و در  طوربره ICTبرای اينكه معلمان قادر باشند ترا از 

 ICTهرای اولیره و اساسري های شبكه مردارس شررکت کننرد الزم اسرت ترا از مهارتفعالیت

کننده در پرروژه شربكه مردارس با تشخیص اينكره بعضري از معلمران شررکت برخوردار باشند.

کارگراه  2004های رايانه برخوردار نیستند، يونسكو در ماه مه از سطح مورد نیاز مهارت يونسكو

در ايرن کارگراه آموزشري مرديران و  .آموزشي را در مورد استفاده رايانه و اينترنت برگرزار کررد

کننده کامبوج، الووس، میانمار و ويتنرام شررکت کردنرد. بره دنبرال آن معلمان مدارس شرکت
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در تردريس  ICTبرگزار شد که آموزش نحوه استفاده  2004زشي ديگری در نوامبر کارگاه آمو

رياضي، علوم و انگلیسي در مدارس متوسطه را ارائه داد. کارگاه آموزشي بعردی يرك مراه بعرد 

کننده از کشورهای اندونزی، مرالزی، همان موضوعات را در برداشت و به معلمان مدارس شرکت

 داد. فیلیپین و تايلند آموزش

کنندگان از های آموزشي در سرطح منطقره و برا حضرور شررکتاز آنجا که اين کارگاه

ی سبتاً باالکنندگان بايد از مهارت نو به زبان انگلیسي اجرا شد، شرکت کشورهای متعدد برگزار

 ها باشند. متأسفانه اين امربودند تا واجد شرايط شرکت در آن کارگاهزبان انگلیسي برخوردار مي

 باعث شد تا تعدادی از معلمان از آموزش خارج شوند. 

هرايي صرورت گرفرت ترا برا مشرارکت ارائره با اين وجود، در بعضري از کشرورها تالش

ی آموزشري در کشورهای مختلف برای ديگر معلمان نیرز دوره ICTهای آموزشدهندگان دوره

پرروژه شربكه  2005وايرل با آگاهي از ضرورت آموزش کادر فنري در مردارس، در ا فراهم شود.

سايتها و کادر فني برگزار کررد کره مدارس يونسكو کارگاه آموزشي را برای معلمان، مديران وب

سايت، توسعه محتوای وب، رفع اشكاالت فنري و مرديريت شربكه موضوعاتي از قبیل ايجاد وب

 .1دادمدارس را پوشش مي

ز آنران اآموزش بودنرد، امرا بعضري های اگرچه اغلب، معلمان مشتاق شرکت در کارگاه

شود که آنان مدت زمان طوالني از مدارس دور باشند. اين روز( باعث مي 5دريافتند طول دوره )

دريس تکه آنها در کالس درس غايب بودند از مشكلي بعضي از معلمان الووس بود، چون زماني

 ماندند.خصوصي که مكمل درآمد آنها بود باز مي

 ICTپوشش شبكه مدارس اروپا، نیاز کمتری جهت آمروزش اولیره در کشورهای تحت

های ملي قربالً آمروزش داده شرده از طريق برنامه ICTهای اولیهوجود دارد، چون اکثر مهارت

هرای خرود بره شركل غیررسرمي است. با اين حال، شبكه مدارس اروپرا در بسریاری از فعالیت

لفن يا دهد. آنها از طريق تعلمان پشتیباني ارائه ميبه مهايي را از طريق تیم پشتیباني پشتیباني

 باشند.زبان رسمي اتحاديه اروپا پاسخگوی سؤاالت معلمان مي 22پست الكترونیكي با 

 

 ICTزهای طراحی و تهیه مواد تدریس با استفاده امهارت 2-4

تواننرد مرواد تردريس گیری از رايانه و اينترنت، معلمان نیاز دارنرد ترا بعالوه بر توانايي در بهره

 دسترسري ديجیتالي مشابه و منابع يادگیری مبتني بر وب را تولید کنند. و به من رور تسرهیل

های بیشتر يرادگیری در خرارج از مدرسره، الزم آموزان به اطالعات و فراهم کردن فرصتدانش

                                                 
 سايتها، معلمان، كادر فني شبكه مدارس با موضوع توسعه و حفظ شبكه مدارس،اي جهت مديران وبدوره آموزش منطقه -1

www,unescobkk.ory/index, php?id=2272 
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آمروزان است که معلمان ياد بگیرند چطور محتوای آموزشي را به صورت برخط در اختیار دانش

 قرار دهند)به شكل ديجیتالي(.

ده و ین از قاعراز آنجاکه بسیاری از معلمان از انواع منابع ديجیتالي برخط آگاه نیستند و همچن 

ابع ، اين منرتناسب اين منابع آگاهي ندارند، ضرورت دارد قبل از استفاده از آنها در کالس درس

 و نحوه استفاده آنها به معلمان نشان داده شود.

کننده شبكه ملي مدارس فیلیپین، خانم ماريا ويكتوريا آبسد، با شرناخت ايرن هماهنگ

تدريس  های آموزشي را برای معلمان فیلیپین ترتیب داد تا آنها را با منابعفقدان آگاهي، کارگاه

 برخط آشنا کند و نحوه استفاده از آنها در کالس درس را به آنها نمايش دهد.

ونسكو نیز باتشرخیص ضررورت آمروزش در ايرن حروزه، کارگراه پروژه شبكه مدارس ي

ای را جهت آموزش معلمان در زمینة توسعه مواد تدريس و محتوای ديجیترالي آموزشي منطقه

هرای کننده در اين کارگاه آموزشي قادر بودنرد ترا مهارتبرگزار کرد. بسیاری از معلمان شرکت

ن ، معلمراسب به زبان محلي بره کرار ببرنرد. مرثالًجديد خود را برای تولید منابع ديجیتالي منا

آوری اطالعرات و ارتباطرات در وزارت آمروزش و پررورش فرن مرکز -pustekkomاندونزی با 

باهاسرای  ربیت معلم همكاری نزديكي داشتند تا منابع ديجیترالي را بره زبرانتو با مراکز  -ملي

س همگان قرار در دستر -E-dukasi -اندونزی تولید کنند و سپس آنها را از طريق درگاه ملي

 دهند.

بوج، الووس، میانمار و ويتنام را هردف قررار داد. دومین کارگاه آموزشي کشورهای کام

مناسرب برا برنامره  ICTهای طراحي منابع مبتنري برر کننده مهارتمعلمان از مدارس شرکت

درسي دروس انگلیسي، رياضي و علوم را مناسب کشورهای خرود کسرب کردنرد. ايرن معلمران 

کنندگان ن آماده کردند. شررکتمنابع ديجیتالي را هم به زبان اصلي و هم به زبان بومي خودشا

توانسرت در مي ICTدر اين کارگاه آموزشي به همراه تولیدکنندگان برنامه درسي نقراطي کره 

برره دنبررال ايررن کارگرراه آموزشرري، تعرردادی از  .آنجررا تلفیررق شررود را نیررز شناسررايي کردنررد

را آزمايش  کنندگان به کشور باز گشتند و طرح درسهای ديجیتالي را تولید و سپس آنهاشرکت

هرای جديرد کنندگان از میانمار مهارت. به عنوان مثال، شرکت1و در مدارس خود به کار گرفتند

ای برای معلمران آمراده به همراه کتابچه ICTطرح درس مبتني بر 45خود را به کار گرفتند و 

ه و تن یم های میانمار تهیبرای توزيع به دبیرستان لوح فشردهکردند. اين طرح درسها در قالب 

 شد.

های طرررح درس برتررر و يادداشررت 10، حرراوی لرروح فشررردهبعررداً، نسررخه دومرري از 

ها در اينترنت در راهنما)توضیح در مورد نحوه استفاده از طرح درس(، آماده شد. اين طرح درس

                                                 
  1412www.unescobkk.org/index,php?id= ICT و طرح درس مبتني بر كارگاه آموزشي توليد محتوا  -1

http://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 

درسي مدارس میانمار و مناسب با بافت فرهنگي و زبان  اين علت که براساس برنامه مخصوصاً به

 میانمار بودند.

دهرد اند نشان ميهای آموزشي شرکت نكردهعدم شناخت و درك معلماني که در دوره

رس، کره دبیل طررح که تا چه اندازه بايد آنها را راهنمايي کرده و به آنها برای تولید منابع، از ق

تهیره  دفتر راهنمای باشد کمك کرد. به عنوان مثال، کتابچه و ICTناسب آموزش تلفیقي با م

ه کآنهايي ) انتوسط معلمان میانمار راه حلي خالقانه بود برای رفع مشكالتي که همكارانش هشد

هرای موجرود، سنكرده بودند( در فهم و درك نحوه استفاده مؤثر از طررح در تها شرکدر دوره

ق بره سازی منابع موجود جهت نیازهای خا  و نحوه تولید منابع ديجیتالي متعلراسبنحوه من

 شان، با آن مواجه بودند.خود

های مورد نیاز برای تولیرد مرواد و محتروای يرادگیری و در اروپا، اغلب معلمان مهارت

ا ايرن وجرود، بررای باشرند. بررا دارا مي 1پرداز و ارائه مطلبافزار واژهتدريس را با استفاده از نرم

هرايي را در ، بايرد آموزش2تر، مثالً محتوای يادگیری مطابق با استانداردهاتولید محتوای پیچیده

گرذاری بنردی و عنوانهرا بررای طبقهزمینة استفاده از ابزار تألیف و چگونگي استفاده از فراداده

استرالیا، نیوزيلند، ترکیره و امريكرا . چنین آموزشهايي در 3محتوای يادگیری به معلمان ارائه داد

 نیز ارائه شده است.

 

 حورم -های استفاده از روشهای تدریس فراگیرمهارت 3-4

 -گیرفرا  در ياددهي و يادگیری مستلزم درك و شناخت روشهای تدريس ICTاستفاده مؤثر از 

ی آموزشي مررتبط برا هایوهشهايي در زمینه باشد. از اين رو معلمان نیازمند راهنماييمحور مي

ICTباشند.های درسي خا  مي، شامل کاربردهای آن در حوزه 

بط پروژه شبكه مدارس يونسكو دو کارگاه آموزشي با موضوع رويكردهای آموزشي مررت

معلمران  در آموزش جهت آموزش معلمان برگزار کرد. اولین کارگاه آموزشي ICTبا استفاده از 

أسرفانه معلمران میانمرار ويتنرام را هردف قررار داد)مت ووس کننده کرامبوج، الومدارس شرکت

کننده مالزی، نتوانستند شرکت کنند(. ولي دومین کارگاه آموزشي جهت معلمان مدارس شرکت

يكردهرای اندونزی، فیلیپین و تايلند برگزار شد. در هر مورد کارگاه آموزشي شرامل آمروزش رو

 با پشتیباني وب و يادگیری برخط بود. حور، مديريت کالس، يادگیری همراهم -فراگیر
                                                 
1 powepoint 

وب سايت شبكه مدارس اروپا -2 European SchoolNet website 

http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/news/headlines/los.htm 
 2007 (simsek)و اچ. سيسك  (Akpinar)ي. آكپيناز -3
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محور به عنوان بخشي از  –س فراگیر ای اروپا، روش تدريدر مورد شبكه مدارس منطقه

 -شود. با اين وجود، رويكردهرای فراگیررهای شبكه مدارس به شكل صريح تدريس نميفعالیت

 روپا جایشبكه مدارس امحور درون روشهای تدريس، ابزار و مواد ارائه شده به معلمان از سوی 

محرور آمروزش  -داده شده است. از اين رو با اينكره معلمران بررای روشرهای آموزشري فراگیرر

ناچار هسرتند بررای تحقرق شررايط ، eTwinningهای ن یر بینند، اما با جذب در پروژهنمي

، تكیره و eTwinningحور را اجرا کنند. در طرحهايي ن یرر م -پروژه روشهای آموزش فراگیر

معمرول در  طوربرهباشد کره سنجي ميهای ارزشتأکید آموزش بر تكنیكهای خالقانه و مهارت

المللري، هرای بینشود، مثل همكاریدمت معلمان پوشش داده نميخهای قبل و ضمن آموزش

 .ICTگفتگوی تمدنها، ابزارهای نوآورانه فني و استفاده اخالقي از
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 محور-رويكردهای آموزشي فراگیر 4شكل

محور –رویکردهای آموزشی فراگیر   

کند تا نیازهای معلمان محور بیشتر نیازهای فراگیران را اجابت مي -روشهای آموزشي فراگیر

وع و نحوه يا مؤسسات را و به فراگیران انعطاف و کنترل بیشتری نسبت به زمان، مكان، موض

يادگیریشان ميدهد1. رويكردهای فراگیر- محور معمواًل سه عامل را گرد هم ميآورند: همكاری، 

 سازندهگرايي و گروهسازی، که در زير توضیح داده شدهاند2.

 (همکاریCollaboration) 

های مؤثر تدريس در انتقال اطالعات آموزان به عنوان شیوههمكاری و تعامل بین دانش

ز رويكردهای شوند و بسیاری آنها را در نیل به نتايج يادگیری مطلوبت موثرتر امحسوب مي

مرسوم که در آن اطالعات فقط از طريق معلم به دانشآموز منتقل ميشود ميدانند3. يك رويكرد 

باشد.مشارکتي در تضمین مشارکت برابر هر دو جنسیت در روند يادگیری نیز مؤثرتر مي  

 سازنده(گراییconstructivism)  

در  "اهدا شده "ه عنوان )چیزی که( گرايي در يادگیری و ياددهي دانش را برويكرد سازنده

 اندگیرد بلكه چیزی است که توسط افراد درگیر در فرايند شناختر آنچه تجربه کردهن ر نمي

بطور فعاالنه ساخته ميشود4. از طريق اين رويكرد، فراگیران خود، دانش خود را ميسازند تا 

ع يادگیری، يادگیری مبتني بر کند و اينكه آن را از معلمي يا شخص ديگری دريافت کنند. اين نو

های تفكر باالتر شامل ارزيابي و تفكر نقادانه را باشد که ارتقاء مهارتمي کاو و مبتني بر مسئله

کند.ترغیب مي  

 گروه(سازیcommunity building) 

آموزان يا معلماني را که درگیر يادگیری مشارکتي هستند و به تبادل نظ دانشگروه از يك 

تواند موجب تسهیل تبادل اطالعات نامید. چنین گروهي مي "گروه تمرين "توانپردازند را ميمي

 هم غیررسمي شود5. بین 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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 های مشارکتی از راه دورهای اجرای فعالیتمهارت4-4

ارائه شد، به عنروان الگروی همكراری از  2، که توسط مارگارت رايل 1"های يادگیریحلقه"مفهوم 

راه دور انتخاب شد تا در پروژه شربكه مردارس يونسركو مرورد اسرتفاده قرارگیررد. يرك حلقره 

های برخط است که در آن چندين کالس )معموالً از يادگیری شكلي از يادگیری مبتني بر پروژه

و پژوهشرهايي را دربرارة کنند ترا بره سرؤاالت پاسرخ دهنرد مدارس متعدد( با هم همكاری مي

موضوعات مورد ن ر انجام دهند. در طول اين روند، هر کالس سؤالي را بررای کرالس ديگرر در 

کنند تا منرابع برخطري را کند. کالسهای ديگر از اينترنت استفاده ميحلقه يادگیری ارسال مي

آوری شرده عات جمعکنند. اطالبیابند که پاسخ اين سؤال را بدهد و جوابهای خود را ارسال مي

کند تا در مورد موضوع خاصي تحقیق کنند. در پايران و در اين پژوهش به هر کالس کمك مي

 . 3کنندهای خود را با بقیه حلقه يادگیری تبادل ميپس از تكمیل هر پژوهش، کالسها يافته

يرادگیری آمروز بررای های يرادگیری، انگیرزه دانشهای همكاری از راه دور، مثل حلقرهفعالیت

های فني دهد. در کنار اين تقويت مهارت نوشتاری، ايجاد مهارتموضوع مورد ن ر را افزايش مي

المللي جزء هدفهای و باال بردن میزان تحمل عقايد ديگران و همچنین رسیدن به يك درك بین

ی از راه هایر همكارآموزان و معلمان در فعالیتهاست. کار مشارکتي بین دانشاين گونه فعالیت

 تواند ارتباط دوجانبه آنها را به اعتماد و همچنین يادگیری دوجانبه تبديل کند.دور مي

رتررين معلمران نیرز دشروار حبهای دو جانبره حتري بررای متطراحي و اجرای فعالیت

ريزی دقیق، مديريت زمان، داشتن مهارت در استفاده از رايانره و اعتمراد باشد، زيرا به برنامهمي

ش ينررو آمروزدر استفاده از اينترنت به عنوان ابزار يادگیری و تحقیق نیازمند اسرت. از ابنفس 

 های از راه دور از اهمیت زيادی برخوردار است.نحوه سازماندهي و اجرای فعالیت

بررای  ASEANهرای پل "برا عنروان يپروژه شبكه مدارس يونسكو دو کارگاه آموزش

های برگزار کرد. اين کارگاه 2005آوريل  6مارس و  28در حد فاصل بین  "های يادگیریکارگاه

کنندگان را با مفهوم همكاری از راه دور آشنا کرد و فرصت تعامل رو در رو را در آموزشي شرکت

معلرم و  70کننده شبكه مدارس ملي و در حدود هماهنگ 8میان گروهي ناهمگون متشكل از 

کنندگان از طريرق کننده در پرروژه بوجرود آورد. ايرن شررکتمدرسه شرکت 24از  ICTکادر 

هرای از راه در مرورد انجرام فعالیت 4ريزی در کارگاه آموزشي، نقشه عمرلجلسات بحث و برنامه

 مدرسه را تهیه کردند. 24دور حلقه يادگیری در 

                                                 
1 Learning Circles 
2 Margaret Riel(1993) 

  www.unedcobkk.org/index.phdpid=333/1يادگيري هايحلقه مورد دو -3
4 Action plan 
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زش برخطري را در قالرب يرك مروهای آموزشي، يونسكو آبه دنبال برگزاری اين کارگاه

 ایهفتره 8ای های يادگیری، در طول دورههای از راه دور حلقهدورة آزمايشي در مورد همكاری

کننده مفید بود، اما برای معلمان شرکت اندازی کرد. اگرچه اين تجربهراه 2005از ژوئن تا اوت 

 ايد آمروزشبراه دور در آينده، معلمان پیشنهاد کردند که قبل از اجرای هر فعالیت همكاری از 

 بیشتری به آنها ارائه شود.

تسرهیل  "در پاسخ به اين پیشنهاد، پرروژه شربكه مردارس يونسركو کارگراه آموزشري

ترا  12را از  "های ارزشیابي و همكاری از راه دور شبكه مدارس در آسیای جنوب شرقيفعالیت

کننده آموزش نحوه طراحري و لم شرکتمع 23برگزار کرد. اين کارگاه، برای  2005دسامبر  16

ويرژه برر رويكردهرای و  طوربرههای همكاری از راه دور را ارائره کررد کره در آن اجرای فعالیت

آمرروزان در هررای مررؤثر آموزشرري در همكرراری از راه دور، نحرروه تسررهیل مشررارکت دانشروش

. ايرن کارگراه 1ده برودهای يادگیری، و نحوه ن ارت معلمان بر اثرات اين روشرها تاکیرد شرحلقه

از شربكه مردارس  ICTآموزشي با کمك تسرهیل کننردة کارگراه آموزشري و مشراور آمروزش 

 اجرا شد. 2آفريقای جنوبي، مای جرالد روس

های يادگیری را ياد گرفتند و به آنهرا کنندگان اين کارگاه نحوه شرکت در حلقهشرکت

ه شرد. ايرن کارگراه فرصرتي را در فرصتهای درگیر شدن در يك حلقه يرادگیری سراختگي داد

های همكاری از راه دور را امتحان کنند و آنهرا اختیار معلمان قرارداد تا الگوهای متعدد فعالیت

سازی کنند و با روند اجرای همكراری از راه دور آشرنا های آموزشي خود مناسبرا برای محیط

هرای تا بتوانند هنگرام انجرام فعالیتشوند. يك کتابچه راهنما نیز در اختیار معلمان قرار گرفت 

همكرراری از راه دور، در کررالس درس برره آن مراجعرره کننررد. برره دنبررال ايررن آمرروزش، تعررداد 

کنندگان در فعالیت حلقه يادگیری افرزايش يافرت و کیفیرت مرواد تولیرد شرده توسرط شرکت

 .3آموزان نیز در نتیجه آن ارتقاء يافتدانش

)دوتايي( و متناسب با نیازهای معلمان مختلف به آنها  Twinningدر اروپا، در فرايند 

شود )که با ديگر کشورهای اتحاديه اروپايي هماهنگ اسرت(. در سطح ملي آموزشهايي ارائه مي

سازماندهي شد کره تكیره  4ای برای مديران مدرسه در ايرلندعنوان مثال، کارگاه آموزشي ويژهبه

کره در اسرتونیا تمرکرز برر ل مدرسره داشرت. در حاليکبر مسائل سازماني و مسائل مربوط به 

                                                 
 تسهيل فعاليتهاي ارزشيابي و همكاري از راه دور شبكه مدارس آسياي جنوب شرقي،  كارگاه آموزشي -1

www.unescobkk.org/index.php?id=3782 
2 Gerald Roos. 

 2006هاي يادگيري براي هايي براي طرحهاي يادگيري به حلقه، گزارش همكاري از راه دور شبكه مدارس: پل2006، روس،ج -3
  etwinning:www.etwinning. ie/pdw.htmlسايت  وب -4
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ر متحررك، نقاشري يمعلمان مدارس ابتدايي با تكیره برر موضروعاتي از قبیرل اسرتفاده از تصرو

 ( بود.wikisهای آزاد)نامهی، بالگها و دانشارايانه

 

 های یادگیری برخط اه دور و دیگر فعالیترهای همکاری از نجام فعالیتا -5

ای لذت آموزان شیوهمبتني بر وب از قبیل همكاری از راه دور برای معلمان و دانش هایفعالیت

گیرری کننرد، جرذب کنرد کره از منرابع اينترنتري بهرهای را فراهم ميشدهبخش و سازماندهي

 ساالن تبادل اطالعات داشته باشند.و با هم يادگیری برخط شوند

باشد، زيرا موجب افزايش د شبكه مدارس ميترين ابعاهمكاری از راه دور يكي از ستوده

شرود. عرالوه برر آن وقتري برین آموزان در يادگیری و ايجاد اعتمراد بره نفرس ميانگیزه دانش

هرا افتد، سعه صدر در مورد فرهنگر اتفاق ميود آموزان کشورهای مختلف همكاری از راهدانش

 شود.ايجاد مي های خارج از مرزرود و دوستيو باورهای ديگران باال مي

کنرد. يرك را نیرز ترغیرب مي 1های تمررينهای همكاری از راه دور توسعه گروهفعالیت

هرای ای است از افرادی که دانرش و يرك سرری ارزشگروه تمرين شبكه اجتماعي تداوم يافته

گذارند. مشرارکت در يرك گرروه باعرث های مشترك، به اشتراك ميای را بر پاية فعالیتهسته

گذاری تجارب، ن رات، دانش و مطالب بعرالوة تشرويق بره توسرعه ارتباطرات به اشتراكترغیب 

 شود.حمايتي بین اعضا اين گروه مي

های همكاری از راه دور، داشتن اهداف يادگیری روشن در ذهرن هنگام طراحي فعالیت

علمران ها در راستای برنامه درسري مدرسره بررای معلمران اهمیرت دارد. مو قرار دادن فعالیت

بر و يرا از هايي کره بسریار زمرانبخش کنند و از فعالیتها را ساده و لذتهمچنین بايد فعالیت

آموزان در تن یم پذير است بايد مشارکت دانشلحاظ فني مشكل است بپرهیزند. هرجاکه امكان

آمروزان های همكاری از راه دور را نیز تشويق کنند. اين کار باعث ترغیب و جرذب دانشفعالیت

خرود را بره  ICTهرای ب کننرد ترا مهارتآموزان را ترغیشود. معلمان بايد دانشبه فعالیت مي

 ها کمك کنند.ارتدر کسب اين مهآموزان و معلمان اشتراك بگذارند و به ديگر دانش

های همكراری از عالیت، اتصال به اينترنت و رايانه برای فICTهای اولیهبا اينكه مهارت

 ترين تجهیزاتيابي کالس به يك آزمايشگاه رايانه کامل با جديدراه دور ضروری است، اما دست

کرده  اه دور خاطر نشانضروری نیست. همانطور که جرالد روس، يكي از مدرسین همكاری از ر

توان در حلقه يادگیری مشارکت کرد. من اغلرب فقط با يك رايانه در کالس مدرسه مي "است 

منزل  دموشود. يك معلم .....رايانه را جهت استفاده از خط تلفن و مام که اين کار انجام ميديده

 "ون مدرسه فاقد تلفن بود.چ -بردبه خانه مي خود

                                                 
 htm1e.2proceedings//99www.isoc.org/inet.شبكه مدارس تايلند، طرح مديريت منابع و طراحي شبكه در پروژه -2
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یری شبكه مردارس يونسركو ر حلقه يادگوهای همكاری از راه دالیتمعلماني که در فع

 دارس خودممشارکت داشتند عموماً افرادی مثبت بودند و اين کار را برای افزايش يادگیری در 

ط بین روشي مؤثر برای ايجاد ارتبا دور، افتند همكاری از راهدانستند. آنها همچنین دريمفید مي

باشرد. بره عنروان مثرال، در مرالزی، تقويت همكاری با يكديگر مينوعان در سطح منطقه و هم

ر وهای همكاری از راه دکننده همگي توافق ن ر داشتند که از فعالیتمعلمان سه مدرسه شرکت

هرای همكراری از راه دور را جهرت ارتقراء نترايج اند و اظهار کردند که اجررای فعالیتبهره برده

برال چنین مشارکتي که برین مردارس آنهرا ايجراد شرده را دنيادگیری ادامه خواهند داد و هم

 خواهند کرد.

های همكاری از راه دور نشان داد که مشكالت کننده در فعالیتبازخورد معلمان شرکت

 اساسي که با آن مواجه بودند عبارتنداز:

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

 کرد؛ان از کشورهای مختلف را محدود ميکنندگشرکت

 مشكالت اتصال به اينترنت؛ 

 هرای ديگرر ر در رابطره برا فعالیتوکمبود وقت جهت درگیر شدن در همكاری از راه د

 مدارس؛

 کنندگان؛فقدان پشتیباني از طرف کادر اجرايي يا ن ارت 

 شود.ارتباط مي يجاداکنندگان که مانع های پست الكترونیكي فاقد اعتبار شرکتآدرس 

ان و در نتیجه آن بروز مشركالت ارتبراطي، معلمر ASEANهای منطقه با توجه به تعدد زبان

دادنرد. چنرین المللري آن تررجیح ميهای همكاری از راه دور داخل کشور را به نوع بینفعالیت

بود زيررا  ASEANز راه دور ملي يا کشوری فقط منحصر به کشورهای های همكاری افعالیت

 رايش دارد.گالمللي بودن هايي در اروپا و آفريقا ذاتاً به بینچنین فعالیت

معلمان  اغلب کشورها با مشكل اتصال اينترنت و کمبود وقت مواجه بودند. با اين وجود

نرد، دريافتند که اگر از حمايت کافي مديران مردارس و مرديران شربكه مردارس برخروردار بود

 پین میرزان براالی مشرارکتین مشكالتي فائق آيند. به عنوان مثال، در فیلیتوانستند بر چنمي

های همكاری از راه دور بستگي زيادی به حمايتي داشت کره ايرن معلمران از معلمان درفعالیت

های کردند. فعالیتسوی مدير شبكه مدارس فیلیپین، يعني خانم ماريا لیزا گولبین، دريافت مي

در  کاالن و شهر لیو و دبیرستان جوآن سوموالنگاو در دبیرستان کابان همكاری از راه دوری که

آمروزان دريافرت شرد. معلمران در مانیال سازماندهي کرد به خوبي توسط معلمران و هرم دانش

 آموزان خود نیز سطح باثبات و بااليي از انگیزه را برای يادگیری مشاهده کردند.دانش
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کننرده ملري، اونرگ سرون و هماهنگ 1اون -ارات کامدر تايلند، مدير شبكه مدارس، پان

های همكاری از راه دور بسیار فعرال بودنرد. آنهرا اندازی و ارتقاء فعالیت، در راه2اوپاتوم -وی بون

کننده در پروژه شبكه مدارس تهیج کررده، های حلقه يادگیری را در بین مدارس شرکتفعالیت

 یشتری در آن گنجانده شوند.دادند تا مدارس بسپس شبكه را گسترش مي

های همكاری از راه دور با توجره کننده از میانمار در فعالیتتعداد باالی معلمان شرکت

آموز بسیار باال دستاورد دانش –و نسبت معلم  ICTهای محدودبه محدوديتهای اتصال، مهارت

ی با کنندگان ارتباط زياددر مورد فیلیپین نیز مشابه اين، میزان باالی شرکت .قابل توجهي بود

تشويق و حمايتي داشت که معلمان از طرف مدير شبكه مردارس ملري، خرانم خرین آيره چرو 

ها را نیز بر عهده کرده و هماهنگي فعالیت حمايت و کردند. او معلمان را سازماندهيدريافت مي

 داشت.

های همكاری از راه دور نسربتاً کرم کنندگان در فعالیتتعداد شرکتدر کشورهايي که 

کننده اظهار کردند که به آموزشهای بود مثل کامبوج، اندونزی و الووس معلمان مدارس شرکت

ر برهمچنرین  بیشتری درباره همكاری از راه دور و ترجیحاً به زبان بومي خود نیراز دارنرد. آنهرا

رسراني در مدارس و ارائه کتابچه راهنما و ديگرر ابرزار کمك ضرورت آموزش نكات اصلي شبكه

 ها تأکید کردند.اجرای فعالیت

هرای مشرارکت از راه دور را در بعضري مشكالت اتصال میزان استفاده مفیرد از فعالیت

کند. وقتي مشكل اتصال وجود نداشته باشرد، موانرع کمترری در اسرتفاده از مناطق محدود مي

هررای آمرروزان قادرنررد در فعالیتوجررود دارد و در نتیجرره معلمرران و دانشاينترنررت در آمرروزش 

کنندگان ، مشرارکتeTwinningتری شرکت کنند. بره عنروان مثرال، از طريرق طررح عمیق

 ،هرامدارس توانستند موضوعات آموزشي متعرددی را مطررح کننرد و مردارس توانسرتند بالب

اده از ابرزاری چرون پسرت الكترونیكري، گفتگرو، سايتها يا منابع ديجیتالي ديگری را با استفوب

، ابزار پیام فوری و با مشارکت يكديگر بسازند. در کانادا، جايي که دسترسي به اينترنت هاانجمن

نسبتاً ساده است شبكه مدارس کانادا توانسرتند پرروژه برخطري را طراحري کننرد ترا مشرترکاً 

 3د. به همین شكل، پروژه صدای جوان يونسركوهای سرتاسر کانادا بسازنرا با کمك بچه ایمجله

ها اين توانايي را به جوانان داد تا از طريق اينترنت با هم همكراری کننرد. در ايرن پرروژه، بچره

توانند به صورت برخط به تبادل ن ر درباة مسائل مهم شامل حقوق کودکان و اهداف توسعه مي

 عصر طاليي بپردازند.

                                                 
1 Chanarat Kam-On 
2 Rangsun Wiboon-uppatum 
 

   www.unicef.org/voy وب سايتهاي صداي جوان يونسيف -1

http://www.unicef.org/voy
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 دهندانجام میهای مدارس شبکهآنچه  

شروند. در اينجرا بره انردازی ميهای گوناگون راههای مدارس برای ارائه خدمات در زمینهشبكه

کننرد، اشراره مردارس مهیرا ميهای هايي کره شربكههرا و سررويسبرخي از کارکردها، فعالیت

 گردد:مي

 

 خدمات فنی

  1«فراهم کننده خدمات اينترنتي»خدمات اتصال؛ ايفای نقش يك (ISP برای مدارس يرا )

های خدمات اينترنتي برای ايجاد اتصال مدارس کنندهايجاد تسهیالت از طريق همكاری با فراهم

 های مورد ن ر.با اولويت

 های های دولتري يرا سررمايه)خريرد برا اسرتفاده از سررمايه تامین تجهیزات برای مدارس

 خیريه(؛

 دامنه مستقل بره صرورتي کره زيرمجموعره  ؛ اجازه دادن به مدارس جهت ثبت2ثبت دامنه

 ؛ م(.«.wwwنام مدرسهsch.ir.»های مناسب مدارس باشند )به عنوان مثال در ايران: دامنه

 های مدارس؛سايتبرای وب 3میزباني فضا 

 افزاری مناسب برای مدارس؛های نرمحلعه راهتوس 

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

 افزار، آموزش و پشرتیباني )شامل: اتصال، تجهیزات، شبكه، نرم« حل کاملراه»سازی پیاده

 همانند پروژه آزمايشي مدارس هوشمند در مالزی(.

 

 خدمات محتوایی

 آمروزان بره سروی محتروای های پرتالي( جهت هدايت معلمان و دانش)سايت 5ايجاد درگاه

هرا يرا آل با قابلیت جستجو بر اساس پايره تحصریلي و حوزهمناسب در اينترنت )در حالت ايده

 مفاهیم درسي(؛

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

 ای )به وسیله متخصصان توسعه محتروا( يرا در سرطح نیمره ح حرفهتوسعه محتوا در سط

 )توسط معلمان با تجربه(. 6ایحرفه

                                                 
1 . Internet Service Provider (ISP) 

2 . domain registration 

3 . web hosting 

4 . help desk 

5 . portal 

6 . grassroots 
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 هاایجاد گروه

 جايي که معلمان بتوانند در راسرتای بره 1های يادگیریايجاد تسهیالت برای توسعه گروه ،

 گذاری تجارب و اخذ حمايت همتايان خود، با يكديگر تعامل داشته باشند.اشتراك

 های مجرازی که با يكديگرر از طريرق پسرت الكترونیكري )برا ساخت و پشتیبراني از گروه

( يررا سرراير 4هررايررا وبالب 3های وبهرررا )انجمرررنسرايت(، وب2های پسترررياسررتفاده از فهرسررت

( تعامرل 6و صردا/ويدئو کنفررانس 5های فوریمثرال پیرام طوربههای مبتنري بر اينتررنت )فناوری

 باشند.داشته 

 هرای هرای چهرره بره چهرره )حضروری( در خصرو  فناوریها يا کنفرانسبرپايي کارگاه

 اطالعات و ارتباطات در آموزش.

 

 های مشارکتیپروژه

 ؛7های برخط مشارکتيآموزان در پروژهايجاد تسهیالت برای درگیر نمودن مدارس و دانش 

 توانرد اصرالتاً برومي بروده يرا ر که ميهای مشارکتي در سطح کشوطراحي و اجرای پروژه

 گردد.المللي باشد که به صورتي بومي اجرا ميبخشي از يك پروژه بین

 

 ایتوسعه حرفه

 هرای فنراوری اطالعرات و ارتباطرات و معلمران در خصرو  مهارت 8آموزش ضمن خدمت

 (؛9کاربردهای آن در ياددهي و يادگیری )تلفیق برنامه درسي

  هرای سرازی، سرازماندهي و پشرتیباني فناوریپیاده آموزش مديريت مدارس در خصرو

 اطالعات و ارتباطات در مدارس؛

 های مشارکتي های مدارس مانند پروژههای شبكهآموزش چگونگي سهیم شدن در فعالیت

 های مجازی.مبتني بر اينترنت، اشتراك منابع برخط و شرکت در گروه

                                                 
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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 هامشارکت

  ارتبراطي برین گروهري از دسرت انردرکاران و ايفای نقش به عنوان يرك واسرطه يرا پرل

 د.گذاران که دارای عاليق مشترکي هستنسرمايه

 های اطالعات و ارتباطات در آموزش با مشارکت گذاری در خصو  فناوریتسهیل سرمايه

 ذينفعان و مؤسسات خیريه)غیرانتفاعي(.

 و ارتباطرات  های صنعتي، خصوصاً با صنايع وابسته به فناوری اطالعراتگسترش مشارکت

 های جديد.جهت پوشش مدارس با فناوری

 

 2و حمایت 1آموزی، نوآوریتجربه

 ؛ 3های آزمايشيهدايت پروژه 

 ؛5در خصو  بهترين کارهای انجام شده 4توسعه و انتشار راهنما 

 های کسرب شرده از های تحولي در سطوح گوناگون در خصو  تجربرهحمايت از سیاست

 ده؛و دانش اخذ شده از بهترين کارهای انجام شهای آزمايشي نتايج پروژه

 .گسترش و پشتیباني از نوآوری در کاربردهای فناوری در آموزش 

 

 هاتوسعه برنامه درسی و سیاست

 هرای طوری کره ناشري از کراربرد فناوریايجاد تغییرات اثربخش در سیستم آموزشري بره

 اطالعات و ارتباطات در مدارس باشد؛

 کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش؛دهای بهکمك به انجام فراين 

 های نوين يراددهي بره وسریله کارگیری روشطراحي مجدد برنامه درسي برای تسهیل به

 رتباطات با برنامه درسي؛های اطالعات و افناوری و تلفیق فناوری

 يرادگیری تر آن دسته از فراينردهای بروزرساني فرايندهای تشخیصي برای شناسايي دقیق

 که توسط فناوری اطالعات و ارتباطات قابل دستیابي هستند؛

 هرای اطالعرات و مبتني بر استفاده از فناوری 6هايي جهت تعیین شايستگيايجاد چارچوب

 ارتباطات توسط فراگیران و معلمان؛

                                                 
1 . innovation 

2 . advocacy 

3 . pilot projects 

4 . guideline 

5 . best-practice 

6 . competency 
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 های مبتنري برر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در اسرتانداردهای دخالت دادن شايستگي

 معلمان؛ 2)استخدام( و ارتقای شغلي 1یکارگیربه

 های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات به انردازه کرافي در اطمینان از اينكه شايستگي

، 2معلمان در ن ر گرفتره شرده اسرت )يونسركو 3دروس آموزشي دوره کارآموزی پیش از خدمت

2004 ،24-22.) 

 

 دالیل موفقیت و ثبات شبکه مدارس

دهد که شبكه مدارس برای موفق شدن در نیل به اهداف خود گذشته نشان ميسال 10تجارب 

 های زير باشند:و تداوم داشتن در درازمدت بايد دارای ويژگي

 وجود تعهدات سیاسي و مالي؛ 

 ريزی آموزشي مناسب؛سیاست کمك و تشويق و برنامه 

 زيرساخت کافي؛ 

 پشتیباني و حمايت از سوی مديريت؛ 

 وجود ابزار کافي ICT و منابع کافي يادگیری ديجیتالي؛ 

 ه باشند؛معلماني که در رابطه با بكارگیری رايانه و اينترنت در کالس درس آموزش ديد 

 های من م و مداوم شبكه مدارس؛فعالیت 

 های شبكه مدارس شرکت آموزان باذوق و مشتاق که فعاالنه در فعالیتمعلمان و دانش

 کنند؛

 ی حفظ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات؛کادر فني آموزش ديده برا 

 .پشتیباني جهت رفع اشكاالت در دستیابي به اينترنت 

آموزان به تواند در جهت تسهیل دسترسي معلمان و دانشبا داشتن اين اجزا، شبكه مدارس مي

ه ت و دامنرحجم زيادی از اطالعات و منابع موجود برخط مؤثر باشد و در نتیجه به ارتقاء کیفیر

 کمك کند.آموزش 

 ست: ادهد که برخورداری از تمام موارد فوق مستلزم موارد زير تجارب نیز تا به امروز نشان مي 

 ها؛دايت فعالیتجهت راهنمايي و ه يك هیئت هماهنگ کننده 

 ارس، همكاری )مشارکت( بین کلیه دست اندرکاران: سیاستگذاران، مديران، مديران مد

 ربیت معلم و متخصصان فني؛آموزان، مدرسین تمعلمان، دانش

                                                 
1 . appointment 

2 . promotion 

3 . pre-service training 
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 جهت تضمین بودجه کافي و ديگر منابع؛ يمكانیزم 

 جهت آموزش کادر مدرسه وتیم پشتیباني فني؛ يمكانیزم 

 از  هرایهای مرتب و من مي از سوی شبكه مدارس که مسرتلزم همكاریانجام فعالیت

 راه دور باشد.

 

 های مدارسشبکهالزم شرایط 

 موفق شرايط زير الزم است:برای داشتن يك شبكه مدارس 

جهت  : در بهترين حالت، بايد تصور شفاف و روشني درهاکننده از سیاستمحیط پشتیبانی

طوری که با شرايط های اطالعات و ارتباطات در آموزش وجود داشته باشد بهکارگیری فناوریبه

 های توسعه اجتماعي ارتباط معنادار داشته باشد.اقتصادی کشور و چارچوب

در هر جايي کره الزم باشرد، بررای حصرول توافرق کراری در برین  وجود دیدگاه چندجانبه:

امل چندجانبه را ش هایها و خواستهجود داشته باشد که ديدگاهواندرکاران بايد ديدگاهي دست

 شود.

وزارت آموزش و پرورش، مديريت مدرسه و معلمان بايد بررای اجررای  :1محیط آموزشی پذیرا

های اطالعات و ارتباطات پذيرا بوده و بررای يد آموزشي و يادگیری توسط فناوریهای جدروش

 صرف زمان و نیرو در راستای اجرای تغییرات دراز مدت آمادگي بالقوه داشته باشند.

های کافي به همراه اتصال خوب اينترنرت وجود رايانه مناسب و کافی در مدارس: 2زیرساخت

انردازی شربكه مدرسره از بسته به نیاز( برای راه 3باطي از راه دورهای الكترونیكي و ارت)سرويس

 لوازم اولیه است.

های اتصال، نگهداری تجهیزات و پشتیباني بايرد بررای هزينه های اجرایی قابل تحمل:هزینه

های زماني مناسب، قابل پرداخت باشند يا اينكه تمهیدات و طور مستقل و در دورههر مدرسه به

 ها در دراز مدت فراهم شده باشد.ای الزم برای پرداخت اين هزينههبینيپیش

ترين زمان ممكن برای مدارس بايرد فرراهم امكان رفع مشكالت فني در کوتاه پشتیبانی فنی:

های ارائه خدمات پشتیباني فني به صورتي قابل دسترس، برا باشد. برای اين کار وجود سرويس

 اثربخش الزم است. های قابل پرداخت، پاسخگو وهزينه

                                                 
1 . receptive 

2 . infrastructure 

3 . telecommunication 
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 وجود اجتماعي متشركل از کراربران برالقوه کره بره حجم کافی از معلمان و مدارس متصل:

های اثربخش برخط، ايجاد صرفه اقتصادی در مقیاس اندازه کافي بزرب باشد برای تشكیل گروه

 (.21، 2004، 2گذاری در منابع )مثالً محتوای برخط( مورد نیاز است)يونسكوو توجیه سرمايه

 

 یك شبکه موفق مدارس هایویژگی

های مدارس کدامند؟ در برخي مروارد، اسرتفاده برای ارزيابي شبكه 1های کلیدی عملكردشاخص

های مردارس بسیار ساده است. در حالي که در بسیاری از موارد، شبكه 2های کميگیریاز اندازه

کننرد. گر( را ايفا کرده و به روند تغییرات يرك سیسرتم کمرك مي)تسهیل 3نقش يك کاتالیزور

ها، تغییر برداشتها اعمال برخي فشارها، گاهي نتیجه معكوس داده و به صورت جابجايي سیاست

بینرري شررده يررا تجديررد ن ررر در از فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات، تغییررر در اعتبارهررای پیش

شود. لذا يك شبكه موفق مدارس، به سیر تحول يك کشور يهای برنامه درسي ظاهر مچارچوب

بندی زيرر و سیستم آموزشي آن به سوی يك جامعه دانش محرور کمرك خواهرد کررد. دسرته

های مردارس مرورد توانند برای سنجش فرايند کاری شبكههای میاني که ميتعدادی از شاخص

 دهند.استفاده قرار گیرند را پیشنهاد مي

 

 استفاده قابل قبولدسترسی و 

 هايي از قبیل تعداد مردارس متصرل، پراکنردگي افزايش در میزان اتصال مدارس )شاخص

 (؛4جغرافیايي اتصال در مناطق شهری و روستايي و پهنای باند اثربخش در دسترس

 ت وجود شواهدی دال بر استفاده از امكانات؛ مانند بررسري حجرم اسرتفاده شرده در پسر

 ترافیك ايجاد شده بر روی اينترنت؛الكترونیكي يا 

 افزايش تصاعدی در میزان استفاده در واحرد زمران، افرزايش اسرتفاده 5استفاده قابل قبول :

 های آزمايشيحتي بعد از اتمام پروژه

 

 6سازمانی کردن

 های اطالعات و ارتباطات در آموزش به عنوان يك فعالیرت خرا  در ن رر گرفتره فناوری

 اند.های آموزشي و مدارس تلفیق شدهتمام وجوه اصلي سازوکارهای سازماناند، بلكه با نشده

                                                 
1 . key performance indicator 

2 . quantitative measurements 

3 . catalyst 

4 . effective bandwidth available 

5 . sustainable usage 

6 . institutionalisation 
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 های مبتني برر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات مرتبراً افرزايش پیردا ها و شايستگيمهارت

 کنند.مي

 گیرند.پست الكترونیك و خدمات اينترنتي در امور دفتری مورد استفاده قرار مي 

 بخشي از شبكه متشكل از شبكه مدارس بدانند. مدارس و معلمان خود را به عنوان 

 های اطالعات و ارتباطات متقاعد شده باشند و در گیرندگان در مورد ارزش فناوریتصمیم

 ه باشد.گیری وجود داشتها در سطوح باالی تصمیماين خصو ، حمايت از سیاست

 ز اگیری با استفاده های جديد ياددهي و يادفرآيند بازنگری برنامه درسي با آگاهي از روش

 های اطالعات و ارتباطات، صورت گیرد.فناوری

 

 محتوا

 طور مرداوم در طور فعال استفاده شده و و اين امر برهها بهاز محتوای ديجیتالي در کالس

 حال توسعه است.

 های محلري سرازگار شرده اسرت، محتوای برخط محلي توسعه داده شرده يرا برا شراخص

 زبان محلي در دسترس است. همچنین بخشي از محتوا به

 آموزان به صورتي فعال در تولید و توسعه پايگاه اطالعات محتروای درسري معلمان و دانش

 کنند.شرکت مي

 

 هاگروه

 هرای اطالعرات و گروههای فعالر بررخط کره متشركل از معلمراني هسرتند کره از فناوری

ني از ضرمن حمايرت و پشرتیباارتباطات استفاده مي کنند، میتواند محملي باشد که فراگیرران 

 همتايان خود، به کمك همكاران خود از رشد حرفه ای نیز برخودار شوند.

 آموزان در گروههای برخط برای دستیابي بره اهرداف آموزشري و اجتمراعي شررکت دانش

 نمايند.نموده يا گروههای جديدی را تأسیس مي

 

 1نتایج یادگیری

 اده از و عملكرد قابل استناد آنران بررای اسرتف شواهدی دال بر پیشرفت انگیزش فراگیران

هرای مبتنري برر آن در های يرادگیری و همكاریهای اطالعرات و ارتباطرات در برنامرهفناوری

 های شبكه مدارس وجود داشته باشد.فعالیت

                                                 
1 . learning impact 



 

164 

 

 

 پیشرفت مداوم

 ها کمرك سرازی برنامرهارزيابي و دريافت بازخورد متنراوب بره پیشررفت مرداوم در پیاده

 ند.کمي

 

 منابع مالی

 ها بره گذاریهای بخش دولتي و خصوصي برای راهبری سرمايهتوسعه چندبعدی مشارکت

های اطالعرات و ارتباطرات در آمروزش و اکتفرا نكرردن بره تر در فناوریسوی منابع مالي غني

 های آموزشيبودجه

مرالي هرچنرد  های محلري بررای حمايرتآموزان، والدين يا انجمندرگیر نمودن معلمان، دانش

هرای يرا سراير فعالیت 1هرااندك از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس، افزايش اعتبار پروژه

 (.25-26، 2004، 2مشابه با ايجاد حس مالكیت و تعهد در آنان )يونسكو 

 

 پروژه شبکه مدارس یونسکونتایج یك مطاله موردی جهانی: 

در مدارس و شبكه مدرسه در کشرورهای  ICTتقويت استفاده از "پروژه شبكه مدرسه يونسكو،

سرال بررای  4اندازی شد و مدت زمان راه 2003ژوئیه  در "،(ASEAN)آسیای جنوب شرقي

آن در ن ر گرفته شد. اين پروژه توسط يونسكوی آسیا و اداره آموزش و پرورش منطقة اقیانوس 

و وزرای سرازمان آمروزش و پررورش  2نجمن کشورهای آسیای جنوب شررقيآرام و با همكاری ا

Japanese و کمپراني  ASEANبه مرحله اجرا درآمد و توسرط بنیراد  3آسیای جنوب شرقي

Funds- in-Trust .تأمین بودجه شد 

 

 4هدف کلی

 هدف کلي اين پروژه حمايت و پشرتیباني از توسرعه شربكه مردارس ملري و برومي در منطقره

ASEAN ایو همچنین تسهیل ايجاد شبكه مدرسه منطقه(ASEAN) .بود 

 

 

 

                                                 
1 . fundraising 

2 ASEAN 
3 SEAMEO 
4 goal 
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  1هدفهای جزئی

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

  بررسي و اثبات اين مطلب کره چطرور اسرتفاده ازICT توانرد موجرب در مردارس مي

 تقويت کیفیت آموزش و در نتیجه آمادگي بهتر نسل جوان برای نیاز جوامع علمي شود.

  اجرای الگوهای خالقانه استفاده ازICT لرب در مدارس و تشويق تدريس و تهیره مطا

 .ICT درسي بهتر مبتني بر

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

 

  2گروه هدف)مخاطبان(

بنا به تشخیص يونسكو معلمان در قلب آموزش قرار دارند و عامل کلیدی در موفقیت هرر نروع 

در آموزش هستند. يونسكو همچنین تأکید دارد که بررای تسرهیل ICT گیری ازابتكار در بهره

هرا آوریبا ايرن فن ، معلمان خود بايدICTهای جديدآموزان با استفاده از شكليادگیری دانش

توانرد آوری ميآشنا شوند. به عالوه الزم است که معلم نسبت به اينكره چطرور اسرتفاده از فرن

. بنابراين تمرکز 3های بانشاط کالس درس شود دارای ديدگاه روشني باشدموجب تقويت فعالیت

 پروژه شبكه مدرسه يونسكو بر روی معلمان مدارس واقع شد.

در ICT گیری از اينترنت و ديگر اشركالکه تالش معلمان در بهره يونسكو عقیده دارد

کالس درس اغلب به دلیل فقدان دسترسي به تجهیزات، مرواد آموزشري مناسرب و پشرتیباني 

بره جهرت رشرد سرريع ICT گیری ازهباشد. همچنین تالشهای معلمان در بهرفني، محدود مي

ICT زشهای مبتني بر فناوری اطالعرات و ارتباطرات ريزی آموو فقدان زمان و تجربه در برنامه

و تقويت توانرايي   ICTشود. بنابراين پروژه شبكه مدارس بر ارائه ابزاردچار مشكل مي 4آموزشي

در آموزش متمرکز شد. به ويژه، معلمان بره من رور ICT معلمان برای استفاده از اشكال جديد

سازی طرح درسهای مناسب، مواد آموزشي و منابع آمادهنحوه استفاده از رايانه و اينترنت، نحوه 

يادگیری و چگونگي استفاده از اينترنت برای باال بردن سطح ياددهي و يادگیری تحت آمروزش 

 قرار گرفتند.

مدرسره در  24 در را هردف قررار داد و ASEANاين پروژه معلمان کشورهای منطقه

کننده از هرکشور، تمرکز بر سه حوزه کتاجرا شد. در سه مدرسه شر کنندههشت کشور شرکت

در سرال  ICT اين کشورها براساس سطح تلفیق .درسي قرار داده شد: انگلیسي، رياضي و علوم

                                                 
1 objective 
2 Target 
3 - Rablyer 1993 
4 Instructional ICT 
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گرروه تقسریم شردند. گرروه اول شرامل انردونزی، مرالزی،  2و داشتن شبكه مدارس به  2002

 ويتنام.فیلیپین و تايلند بود و گروه دوم شامل کامبوج، میانمار، الووس و 

 

 های اصلی و نتایجفعالیت

 ورش بره ابرزارهای منتخرب آمروزش و پررمدارس و وزارتخانه ICT رورر کره شرامل سرر

(server) .و رايانه بود مجهز شدند 

آوريهای جديد دسترسي داشته باشرند کنندگان امكان داد تا به اين فناين تجهیزات به دريافت

ز های استفاده اشرکت کنند و در طول اين پروژه مهارت کامل در پروژه طوربهو قادر باشند که 

 رايانه را کسب کنند.

  معلمان شاغل برای تلفیقICT .در آموزش آموزش ديدند 

حوزه کسب کردند: مهارت اپراتوری  4هايي را در کننده در پروژه، مهارتمعلمان مدارس شرکت

ه ب، روشهای آموزشي مناسب جهت ICTز اده اسازی مواد تدريس با استفرايانه و اينترنت، آماده

 دور. های همكاری از راهو اجرای فعالیت در تدريس ICTکارگیری 

 مفید تهیه و توزيع شد. يمواد آموزش 

های آموزشري مفیرد ديجیترالي های حاوی منابع و برنامرهCDهايي از معلمان و مدارس نسخه

کننده در پروژه قابرل کشورهای شرکت 1های درسيها و منابع با برنامهدريافت کردند )اين برنامه

 اجرا بود(.

 سازماندهي و اجرا شد. های همكاری از راه دورفعالیت 

 24آموزان اين های همكاری از راه دور، معلمان و دانشبه غیر از آموزش در نحوه انجام فعالیت

آموزان شربكه و دانش ز راه دور با معلمانهای همكاری امدرسه تجربه عملي شرکت در فعالیت

 مدارس را کسب کردند.

 و توزيع شد. های آموخته شده تهیه و تدويندرس 

های پروژه، نتايج و بازخوردهرای آن تجزيره و تحلیرل، خالصره و در مجموعره فعالیت

 "شربكه مردارس 2جعبه ابرزار"درسهای آموخته شده چاپ شد. به عالوه، راهنمای فني با عنوان

ای توزيع شد و مدرسرین، سیاسرتگذاران و محققران عه به صورت گستردهتولید شد. اين مجمو

و اطالعات به دست آمده از اين پروژه  منطقه کشورهای اقیانوس آرام را قادر ساخت تا از دانش

اطالعات بیشتر درمورد پروژه شبكه مردارس يونسركو در وب سرايت ايرن پرروژه  بهرمند شوند.

  موجود است.
www.nnescoblkk.org/education/ict/schoolnet 

                                                 
1 curricula 
2 toolkit 

http://www.nnescoblkk.org/education/ict/schoolnet
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 پروژه یونسکو نتایجای از خالصه

 اند:درسهای کلیدی آموخته شده در زير خالصه شده

 سازی زيرساخت شبكه مدارس؛آماده 

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

 یشرفت.ها به من ور ارزيابي میزان پمعیارها و شاخص

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

 برانگیختن جهت پیشرفت و اصالح يا حفظ و نگهداری شبكه مردارس موجرود ضرروری و الزم

ها را مديريت کننرد و شربكه ی است که فعالیتاست. هر شبكه مدارس نیازمند گروهي از افراد

 مدارس را حفظ و گسترش دهند.

  وتمام تیمهای هماهنگي شبكه مدارس نیازمند فرد يا افرادی هسرتند کره سرپرسرتي 

ها را در سطح مدرسه بعهده گیرند. اگر ايرن شرخص دربرارة نیازهرای مردارس و ن ارت فعالیت

 آيد.ه بدست ميمعلمان آگاهي داشته باشد، بهترين بازد

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

برخروردار باشرد؛  نرای محكرماندازی از يرك زيربشود که شبكه مدارس بتواند در مرحله راهمي

عضرا در ااينترنت در فرايند آموزش از جايگاه مناسبي برخوردار شود و زبان مانع شررکت همرة 

 های شبكه مدارس نشود.فعالیت

 اندازی يا تقويت شبكه مدارس مسلتزم گیری در مورد انتخاب مدارس هنگام راهتصمیم

باشند و جهت ارتقاء ياددهي و يادگیری مي ICTشناسايي معلماني است که مشتاق استفاده از 

ت بسیار مهم شوند. اين حمايهمچنین آنهايي که از طرف مديران و مجريان مدارس حمايت مي

 است.

 همراهنگي از آنجاکه خارج نكردن مدارس روستايي از شبكه مدارس اهمیرت دارد، تیم

 د ن رر ازهايي باشند تا اطمینان يابند کره مردارس مروربايد با همكاران خود درصدد يافتن راه

 تجهیزات مورد نیاز برای مشارکت برخوردار هستند.

  ،مشارکت و ن رارت وزارت آمروزش و پررورش در برای موفقیت و تداوم شبكه مدارس

یطري روند تأسیس و تقويت شبكه مدارس از اهمیت بااليي برخوردار است. همچنین ايجراد مح

 های آتي از طرف اين وزارتخانه حائز اهمیت است.تشويقي و ارائه حمايت
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 جلب مشارکت

 تررل ه به لزوم کنها سهم بسیار مهمي در موفقیت شبكه مدارس دارند. با توجمشارکت

های هماهنگي الزم است به دنبال و اداره عوامل متعدد در تأسیس و تقويت شبكه مدارس، تیم

 نند.کنندگاني باشند که بتوانند در تأمین منابع و متخصصان مورد نیاز، آنها را ياری کمشارکت

 مشارکت  گیرد تا تضمیني باشد برای ها بايد با سازمانهای محلي يا ملي شكلمشارکت

 های آموزشي متعدد ديگر.های شبكه مدارس با فعالیتو ن ارت آنها و برای هماهنگي فعالیت

 ي الزم است بین پروژه ملي شبكه مدارس و نهادهای غیردولتي و خصوصي مشرارکتهاي

 صورت گیرد تا از منابع و متخصصان آنها استفاده شود.

 گیرری از مدرسران ای معلمان و بهرههبرای برخورداری از متخصصان در امر ارتقاء حرف

 یرد.گها، مخصوصاً مراکز و مؤسسات تربیت معلم صورت هايي با دانشگاهآنها، بايد مشارکت

 هرا، و منرابع تردريس، بايرد گذاری تجارب، بهتررين فعالیتبه من ور ترويج به اشتراك

 همكاری بین معلمان و مدارس مورد تشويق قرار گیرد.

 

 ، منابع دیجیتالی و پشتیبانی فنیICTار کسب بودجه، ابز

 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 ابرزارICTن و ، بايرد رويكردهرای جرايگزي

های جديرد، خريرداری هرای ترأمین رايانرهبررسي کنند. به عنوان مثال، يكري از راهرا  خالقانه

افزارهای آوردن نرمافزارهای مناسب بدستهای بازسازی شده است و يك راه خريداری نرمرايانه

open source باشد.)کد باز( مي 

 تجهیزاتICT مردارس بره افزارهای کراربردی بره انردازه کرافي وجرود ندارنرد.  و نرم

 نیز نیاز دارند. يموزشآافزار  افزار کاربردی مناسب و نرمپشتیباني فني و نرم

 اندازی، اداره، حفظ و نگهداری و تعمیرات ابزارپشتیباني در راهICT جهت اجرای روان 

 طوربرهآموزان قادر نیستند ترا هر شبكه مدارس ضروری و مهم است. بدون آن، معلمان و دانش

 های شبكه مدارس شرکت کنند.لیتمؤثر در فعا

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

دهندگان پشتیباني فني را از بین کساني استخدام کننرد کره مناسرب منراطق شود که ارائهمي

 روستايي باشند و بتوانند اين پشتیباني را از طريق تلفن نیز ارائه دهند.

 ز طريقامواد آموزشي ديجیتالي مفید و مناسب تهیه شود و برای استفاده معلمان  بايد  

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

معلمران بايرد بره سراخت  زبان يا برنامه درسي نباشد؛ از ايرن رو ،است همیشه مناسب فرهنگ

های هماهنگي شبكه مدارس د. تیمنمنابع ديجیتالي مناسب با محیط بومي و محلي تشويق شو

کنندگان نیرز همكراری کننرد ترا منرابع بايد با مؤسسات و مراکز تربیت معلم و ديگر مشرارکت

 را تولید کنند. 1مناسب با محیط

 

 تقویت توان و ظرفیت معلمان

 تفاده از اينترنت و ابزار مرتبط معلمان بايد در اسICT اننرد از آنهرا مهارت يابند تا بتو

های يادگیری شربكه مردارس را بره شركل مؤثر در کالس درس استفاده کنند و فعالیت طوربه

هرای همراهنگي شربكه مردارس الزم اسرت از آمروزش رو تیمآمیزی اجرا کنند. از ايرنموفقیت

 تسهیل آموزش در صورت ضرورت اطمینان حاصل کنند.شايسته معلمان و سازماندهي يا 

 وجرود از آنجاکه بسیاری از معلمان از انواع منابع ديجیتالي که به صورت بررخط م

ا در باشند آگاه نیستند و از فوايد آنها مطلع نیستند، الزم است کره قبرل از اسرتفاده از آنهرمي

 شود. آنها نیز به نمايش گذاشته کالس، اين منابع به آنها نشان داده شود و استفاده از

 انرد بهترر اسرت هرای آموزشري نبودهبرای معلماني که قادر بره شررکت در کارگاه

لفیقي شخصي از نحوه يافتن يا ساخت منابع آموزشي که مناسب آموزش تمدفترچه يا راهنمای 

ICT باشد را در اختیار آنها قرار داد.مي 

 واناترين معلمران نیرز راه دور، حتي برای تهای همكاری از طراحي و اجرای فعالیت

هرای همكراری از راه دور رو آموزش نحوه سازماندهي و اجرای فعالیتکاری سخت است. از اين

 بسیار مهم است.

 هايي در زمینة تدريس مناسب به خصو  شریوه الزم است مدرسین دارای مهارت

 .مؤثر در تدريس استفاده کنند طوربهحور باشند تا بتوانند از اينترنت م -آموزش فراگیر

 

 های یادگیری برخطهای از راه دور و دیگر فعالیتشروع همکاری 

هرن های همكاری از راه دور اين امر که معلمان در رابطه با يادگیری در ذهنگام طراحي فعالیت

دهند  درسي مدرسه انجام ها را در راستای برنامهخود اهداف روشني داشته باشند و اين فعالیت

ها درگیر شروند و از آن لرذت آموزان در اين فعالیتبسیار مهم است. همچنین برای اينكه دانش

گیر و قرتوها را به شكل ساده ارائه کرده و از اينكه بیش از اندازه ببرند معلمان بايد اين فعالیت

 يا از لحاظ فني مشكل باشند پرهیز کنند.

                                                 
1 locally – relevant 
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 همكرراری از راه دور نیازمنررد برره رايانرره، اتصررال اينترنررت و  بررا وجررود اينكرره فعالیررت

باشد، اما لزومي ندارد که کالس درس به آزمايشرگاه کامرل رايانره و مي ICTهای اولیه مهارت

 ترين تجهیزات دسترسي داشته باشد.جديد

 دارد، بررای  ت ارتبراطي وجرودهرا و در نتیجره مشركالهايي که تفاوت زباندر محیط

های همكاری از راه دور به سرطح ملري محردود تر است اگر فعالیتآموزان سادهمعلمان و دانش

 رده و به آن دلگرم شوند.آوری اطمینان ککنندگان به اين فنالمللي تا شرکتشود نه سطح بین

  باشند، اگر معلمان از پشتیباني کافي مديران مدارس و مديران شبكه مدارس برخوردار

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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