ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
¾ ﻋﺒﺎس ذوﻗﯽ ﭘﻮر
ﺻﻤﺪ ﻏﻔﺎری
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ آوران ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه:
آﻣﻮزش راﯾﺞ در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﻓﻘﻂ ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻗﺪام ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد آﻣﻮزش ،ﻧﺼﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در روش دﯾﺪاری -ﺷﻨﯿﺪاری ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻠﻢ  ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ و  ...اراﺋﻪ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ روش ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  20ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﻣﻄﻠﺐ در روش ﺷﻨﯿﺪاری ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﻣﺎه اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ در روش دﯾﺪاری -ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺬاﺑﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
در ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻃﺮح درس ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺳﺆاﻻت ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺿﺎﻓﻪ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻼس و ...
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﻌﻠﻢ از ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ ،ﺻﺪا ،اﺳﻼﯾﺪ و  ...اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻣﻮزش را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪم اول در راه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ،آﻣﻮزش ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ،اﺑﺰارﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪارس

ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﺑﺎره ی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺪارس( دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،اﺛﺮ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در واﻗﻊ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .روﯾﮑﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺪف ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺎﯾﻖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
)در ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن  :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،راﯾﺎﻧﻪ  ،ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و  ( ...ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎد دﻫﯽ – ﯾﺎدﮔﯿﺮی در
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻮل ﻧﭙﺬﯾﺮد  ،ورود ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﯿﭽﮕﺎه راه اﻧﺪازی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﮔﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﺎم اول :اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﮔﺎم دوم :اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
ﮔﺎم ﺳﻮم :اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﻣﻄﻠﻮب
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮔﺎم ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
آن ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺟﺪول ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻓﺸﺮده و ﺧﻼﺻﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ و ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﯿﻔﯽ در آﻣﻮزش ﻗﺮن  21دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﻪ اراﺋﻪ ی
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،اﻫﺪاف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ ی :داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎم اول :ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺟﺪول 1
»ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻦ آوری« ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع »ﻃﺮح
درس« و ﺗﺎ ﺣﺪودی »ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻤﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎد دﻫﯽ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ درس ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش از آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺪف
اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری آﻣﻮزﺷﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت آن
اوﻟﯿﺎ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺟﺬاب ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﻼس و درس
اﺳﺘﺮاﺗﮋی
داﻧﺶ آﻣﻮز
اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از IT
ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺎده ی درﺳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﻣﻌﻠﻢ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی و ﻫﺸﺪار دﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ

اوﻟﯿﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻌﻠﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
اوﻟﯿﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
آﻣﻮزش دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری ﮐﺘﺎب درﺳﯽ )ﺑﺪون ﺣﺬف ﮐﺘﺎب(
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺘﮑﺎرات و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻣﺪرﺳﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ آﻣﻮزش  ICDLو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه ی SS

ﮔﺎم دوم :ﻣﺪارس ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
ﺟﺪول 2
»ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش« ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ«
و ﺗﺎ ﺣﺪودی »ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )ﻣﺴﺘﻤﺮ(« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی »ﻫﻤﮕﺮا« )ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه( از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻣﻮزش از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی
داﻧﺶ آﻣﻮز
دوﺳﻮﯾﻪ داﻧﺴﺘﻦ آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺪف
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز
اوﻟﯿﺎ
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی و ﻫﺸﺪار دﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪان از راه IT
اوﻟﯿﺎ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ی ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺎ ﮔﺰارش دﻫﯽ از ﻧﺤﻮه ی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ی ﻫﻤﮕﺮا ،ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﭘﺮوژه ای ﻫﻤﮕﺮا در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻢ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ
آﻣﻮزان
اوﻟﯿﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﯿﻔﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا

ﮔﺎم ﺳﻮم :ﻣﺪارس ﻣﻄﻠﻮب
ﺟﺪول 3
»ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز« ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ی ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آوردن داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی »واﮔﺮا« )ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻠﻢ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﻧﺘﯿﺠﻪ( از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
داﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺪف
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎری و اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ(
اوﻟﯿﺎ
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی واﮔﺮا
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ( ﭘﺮوژه ی واﮔﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی و ﻫﺸﺪار دﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن دوﺳﻮﯾﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز
اوﻟﯿﺎ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ی واﮔﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
داﻧﺶ آﻣﻮز
اراﯾﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﻓﺎع از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه واﮔﺮا دارد.
در ﻣﻮردﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ی واﮔﺮا ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
اراﺋﻪ ی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎری و اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
اوﻟﯿﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی واﮔﺮا

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺟﺪول 4
»اراﺋﻪ ی آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻓﺮد« ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ .ﻟﺬا داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪارس و اﺳﺘﻘﻼل
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن دروس ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﯿﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺪف
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﮐﻠﯿﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
اوﻟﯿﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻼس و داﻧﺶ آﻣﻮز
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
اوﻟﯿﺎ
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺎور
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی واﻗﻌﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺎوران و اوﻟﯿﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﻣﻊ  MISﻣﺪرﺳﻪ ی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﻬﺪه دار ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﺎ
ﻋﻬﺪه دار ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎم اول ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪارس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻗﺪم در آن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﻣﺮوز ﺑﺎ روش ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آن روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪارس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -1دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎد دﻫﯽ  -ﯾﺎدﮔﯿﺮی
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس درس ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس و ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻣﻮزش ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﻮع از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎد دﻫﯽ – ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰاراز اﻟﺰاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ روزآوری ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﺳﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪارس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ
 ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ:ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻗﻨﺎع و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺎی او ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
 ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای:ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎدﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در
ﮐﻼس دارس دارﯾﻢ.
 ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای:ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ارﮐﺎن آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ داد.
ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه و در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -1ﮐﻼس ﻫﺎی درس
 درس ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ایدر ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ از ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ ،ﺻﺪا ،اﺳﻼﯾﺪ و  ...اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻣﻮزش را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد :اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺗﺎ  20ﺳﺎل
)در ﻣﻘﺎﺑﻞ  6ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری روش ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ(

اﺑﺰار ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻤﻞ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ و درس را از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎﻣﻞ را )ﺣﺘﯽ از راه دور( ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﻨﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -2ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ درس اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ایدر ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ درس اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ ای )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ داد و ﺳﺘﺪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﺨﺎﻃﺮات و
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﺮای اوﻟﯿﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان( ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎری ﻣﺪارس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -3ﮐﺎرﮔﺎه راﯾﺎﻧﻪ
 ﺗﺪرﯾﺲ راﯾﺎﻧﻪآﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ارﮐﺎن آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻣﺮ اﺳﺖ.
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای آﻣﺎده و در دﺳﺘﺮسﻣﺪارس و ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻫﺪاف ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻣﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ:
اﻟﻒ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼس ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (1و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس )ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (2ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﺗﻬﺮان(
ب( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺎه راﯾﺎﻧﻪ ی ﻣﺪارس ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﺎن )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(

)ﺗﺼﻮﯾﺮ (1ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﮐﻼس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯿﺰﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻼس

)ﺗﺼﻮﯾﺮ (2ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﯿﺰﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای
 -4واﺣﺪ اداری
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزی و آرﺷﯿﻮﻫﺎﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ را
داراﺳﺖ و در زﻣﺎن ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮﺳﻨﻞ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﻼﺳﯽ ﺧﺎص و
ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﻋﻼﻧﺎتﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،در ﻣﺪرﺳﻪ ی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری )اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن( ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
 -5اﺗﺎق ﺳﺮور
 ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی Application Servers , Management Data Serverﺑﺎ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻗﺮاردادن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪی ﮐﻼس ﻫﺎ
و اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺪرﺳﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﻣﺪارس ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪن
واﻗﻌﯽ آﻣﻮزش در اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﯿﻔﯿﺖ واﻗﻌﯽ آﻣﻮزش زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،
اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﻬﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روزﻣﺮﮔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
واﻻی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ؛ ان ﺷﺎء اﷲ.

* در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اوﻟﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

