
38

ي بيست و ششم
وره 

�� د

 1389 ��  آبان
ي2 

اره 
  شم

��

گزارش: آزاده شاكري

اشاره
با يك كليك، با فونت زيبا ودرشت روي تخته نوشته مي شود: «حسابان».

با كليك دوم، آدمكي كارتوني مي آيد و حسابان را از روي تخته به بيرون هل مي دهد و صفحه اي را به 
جايش مي آورد كه منحني يك تابع سينوسي روي آن رسم شده است. ديگر خبري از گچ و تخته سياه نيست. 
معلم با يك قلم الكترونيكي روي همان پرده ي نمايش، هم مي نويسد، هم نمودار رسم مي كند و هم فيلم و 
عكس نمايش مي دهد. اين جا يك كالس الكترونيكي است و درس هم ديگر مختص به كتاب نيست. درس، 

محتوايي الكترونيكي، شامل هر فايل ديجيتالي است كه رايانه بشناسد و راه را براي يادگيري آسان كند.
برپايي «چهارمين جشنواره ي توليد و حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي»، نشان از عزمي مصمم 
براي تغيير رويكرد آموزش و پرورش كشورمان در شيوه ي تدريس و ارائه ي مطالب درسي، با در نظر گرفتن 
فناوري روز دارد. اگر چه توليد محتواي الكترونيكي بايد هم زمان با آماده شدن زير ساخت هاي سخت افزاري 
در مدارس باشد، اما اين حركت نيز به سهم خود، گامي بلند در جهت توسعه ي نظام آموزشي كشور محسوب 

مي شود.
اختتاميه ي اين جشنواره در 21 ارديبهشت ماه 89، با حضور بزرگان آموزش و پرورش و توليد كنندگان 
محتواي الكترونيكي برگزار شد؛ جشنواره اي كه با تأكيد بر اهميت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به 
منظور تعميق يادگيري، تسهيل در امر ياددهي و مشاركت فعال دانش آموزان در فرايند آموزش، به كار خود 

پايان داد. اما اين پايان آغازي است بر حركتي گسترده به سوي نظام آموزشي الكترونيكي.
آن چه در پي مي آيد، گزارشي است از مراسم اختتاميه ي «چهارمين جشنواره ي توليد و حمايت از پديدآورندگان  

محتواي الكترونيكي».

دست آوردهاي چهارمين جشنواره ي 
توليد محتواي الكترونيكي
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اختتاميه، پايان يك آغاز 
ــنواره ي توليد و  ــه ي چهارمين جش ــم اختتامي مراس
حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي، چهارشنبه 
ــهيد باهنر  ــاه 89 در محل اردوگاه ش 21 ارديبهشــت م
ــم كه وزير آموزش و پرورش،  ــد. در اين مراس برگزار ش
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، جمعي  رييس س
ــوزش و پرورش و  ــئوالن عالي رتبه ي وزارت آم از مس
برگزيدگان جشنواره ي توليد و حمايت از پديدآورندگان 
محتواي الكترونيكي حضور داشتند، حميدرضا كفاش، 
ــازمان  ــي س معاون فناوري ارتباطات و اطالعات آموزش
ــي از نحوه ي  ــي، گزارش ــش و برنامه ريزي آموزش پژوه

اجراي اين جشنواره ارائه داد.
كفاش در خصوص حمايت هاي انجام شده از توليدات 
الكترونيكي گفت: «از بين 5426 اثر ثبت شده در شبكه ي 
ــنواره  ملي مدارس ايران، 170 طرح برگزيده در اين جش

حضور دارند كه در خاتمه از 57 اثر تقدير مي شود. 

در بخش بعدي مراسم اختتاميه، دكتر محمديان، معاون 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،  وزير و رييس س
فعاليت هاي اين سازمان در راستاي توليد و توزيع محتواي 
الكترونيكي در مدارس كشور را معرفي كرد. وي در اين 
خصوص اظهار داشت: «امروزه معاونت فناوري اطالعات 
و ارتباطات  سازمان پژوهش آموزش و پرورش، بسياري 
ــي دي  ــن توليدات را به صورت off Line يعني س از اي
ــتان ها در مدارس قرار داده است.  آموزشي، در اختيار اس

بسياري نيز در شبكه ي ملي مدارس بار گذاري شده اند.»
ــازمان در  ــاير فعاليت هاي س ــان در مورد س محمدي
خصوص توليدات آموزشي افزود: «از جشنواره ي سي ونهم 
فيلم رشد، ما اين افتخار را داريم كه فيلم هاي آموزشي و 
ــناس نامه ي آن ها را روي  تربيتي رشد و مشخصات و ش
شبكه ي رشد قرار دهيم تا معلمان و دانش آموزان ما بتوانند 
از اين فيلم ها در حين تدريس بهره بگيرند. يا به تعبيري، 
همه ي توليدات آموزشي - الكترونيكي خود را روي خط 
ــه، كالس درس، معلم و دانش آموز قرار  ــتيبان مدرس پش

دهيم.»
ــي در  ــاون وزير از تبديل 950 عنوان كتاب درس مع
ــته هاي فني و كاردانش به صورت  شاخه ي نظري و رش

ــازمان پژوهش بنا دارد از  PDF خبر داد و اضافه كرد «س
ــي، به توليد بسته هاي  اين پس به جاي توليد كتاب درس

آموزشي براي استفاده ي دانش آموزان اقدام كند.»

وزير آموزش و پرورش: تعليم و تربيت بايد با فناوري 
روز دنيا همگام شود

در بخش ديگري از مراسم اختتاميه و پس از تقدير از 
برخي برگزيدگان اين جشنواره، حميدرضا حاجي بابايي، 
ــتفاده از  ــوزش و پرورش، در مورد ضرورت اس وزير آم
ابزارهاي كمك آموزشي سخن گفت. وي همگامي ايران 
ــتم تعليم و تربيت را ضروري  با فناوري روز دنيا در سيس
دانست و افزود: «دست يابي به محتواي علمي كشورهاي 
ــالم بود، ضمن آن كه امروزه از  ديگر، مورد تأكيد دين اس
طريق سيستم هاي الكترونيكي، اين كار به راحتي امكان پذير 
است. عالوه بر آن، استفاده از ظرفيت هاي معنوي اسالم در 
مسير آموختن و آموزش علوم و از جمله علوم الكترونيك، 
باعث رسيدن به علوم حقيقي و نافع براي جامعه خواهد 

بود.»

حاجي بابايي  دكتر 
در خصوص برنامه هاي 
ــرورش  پ و  ــوزش  آم
ــاد زير  ــور ايج به منظ
ــاخت هاي مورد نياز  س
فناوري  توسعه ي  براي 
اطالعات گفت: «وزارت 
آموزش و پرورش بايد 
ــان برنامه ي پنجم  تا پاي
توسعه، تمامي مدارس 
ــبكه ي  ــور را به ش كش
ملي رشد متصل كند كه 
تاكنون اين كار در مورد 
ــه انجام  20هزار مدرس
ــت و تا پايان  گرفته اس
 89-90 تحصيلي  سال 
ــه 50هزار  ــم ب اين رق

مدرسه مي رسد.»

وزير آموزش و پرورش: 
استفاده از ظرفيت هاي 
معنوي اسالم در مسير 

آموختن و آموزش 
علوم و از جمله علوم 

الكترونيك، باعث 
رسيدن به علوم حقيقي 

و نافع براي جامعه 
خواهد بود
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ويژگي هاي فني و 
محتوايي آثار

در چهارمين جشنواره ي تـوليـد و 
حـمايـت از پـديـدآورنـدگـان 
آثاري  ــك،  الـكترونيـ محتواي 
ــتند وارد ميدان رقابت  مي توانس
شوند كه درس افـزار يا اجـزاي 
آموزشي محسـوب مي شـدند. 
ــي از  ــوع خاص ــزار ن درس افـ
نرم افزار آموزشي است كه هدف 
ــرفصل هاي  و محتواي آن با س
ــي ملي هماهنگي  برنامه ي درس
ــي  ــق دارداجزاي آموزش و تطاب
ــاي كـوچكي از  نيز، بخش ـ  ه
يك محتوا مانند يك آزمايش در 
ــيمي يا فيزيك و يا رسم يك  ش
ــت كه به  نمودار در رياضي اس

صورت محتواي الكترونيكي توليد شده است. نرم افزارهاي 
بازي و سرگرمي نيز به ورود به اين رقابت مجاز بودند؛ اما 
فقط در صورتي كه به  تأييد داوران، ضمن هدفمند بودن، 

باعث افزايش خالقيت و ابتكار در كاربران شوند.
براي محصوالت توليدي، شرايط فني خاصي نيز در 
ــده بود. محصوالت ارسالي بايد از امكانات  نظر گرفته ش
چند رسانه اي مانند فيلم و انيميشن در حد قابل قبولي بهره 
 Office مي گرفتند و خروجي بسته هاي نرم افزاري مانند
كه جنبه ي ارائه ي مطلب داشتند، مورد قبول هيئت داوران 

قرار نگرفت.

تلفيقي از دو جشنواره
ــت از پديدآورندگان  ــد و حماي ــنواره ي تولي جش
ــي، اولين حركت آموزش و پرورش  محتواي الكترونيك
ــنتي تدريس نيست. پيش از اين هم،  در تغيير فضاي س
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي جشنواره هاي  س
ــن رويكرد، برگزار كرده  ــت و با همي ديگري از اين دس
ــاوري اطالعات  ــاش، معاونت فن ــا كف ــود. حميدرض ب
آموزشي  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و دبير 
چهارمين جشنواره ي توليد و حمايت  از پديدآورندگان 

محتواي الكترونيكي، در اين 
ــت: «اين  ــورد اظهار داش م
دو  از  ــي  تركيب ــنواره  جش
ــمند  حركت بزرگ  و ارزش
است كه در سازمان پژوهش 
در  آموزشي،  برنامه ريزي  و 

گذشته آغاز شده است.»
داد:   ــح  توضي وي 
ــن حركت ها،  اي از  ــي  «يك
ــژه ي  وي ــنواره اي  جش
ــاي فني وحرفه اي  و  دوره ه
ــود كه دوره ي  كارودانش ب
اول آن در سال 83 با حضور 
1279 شركت كننده، دوره ي 
ــال 85 با شركت  دوم در س
3105 نفر و دوره ي سوم در 
سال 87 با حضور 2640 نفر 
ــد. هم چنين، در دفتر تكنولوژي سابق و دفتر  برگزار ش
تأمين رسانه هاي آموزشي، جشنواره ي توليد رسانه هاي 
ــازي و توسعه ي استفاده از  آموزشي با هدف فرهنگ س
رسانه هاي ديجيتال، در سال 85 با 76 نفر شركت كننده 
ــد. دوره هاي دوم و سوم اين جشنواره به ترتيب  آغاز ش
ــركت كننده  ــا 769 و 1814 ش ــال هاي 86 و 87 ب در س

انجام گرفت.»
ــد و حمايت از  ــنواره ي تولي ــن جش ــر چهارمي دبي
ــي در ادامه افزود: «با  پديدآورندگان محتواي الكترونيك
ــي اين آثار دريافتيم كه بين معلمان و دانش آموزان  بررس
عالقه مند به توليد محتواي الكترونيكي در سراسر كشور، 
توليدكنندگاني هستند كه حاصل كار آن ها با آثار حرفه اي 
ــازمان پژوهش  ــور قابل رقابت است. س ــطح كش در س
ــع خود، از  ــي، در حد توان و وس و برنامه ريزي آموزش
توليدكنندگان اين آثار حمايت كرد. در نهايت، بر اساس 
ــاوران سازمان پژوهش و  تصميم شوراي مديران و مش
ــي، مصوب شد اين دو جشنواره، به  برنامه ريزي آموزش
ــوند. و لذا در  ــنواره ي واحد برگزار ش صورت يك جش
ــنواره، تركيبي از اين دو جشنواره ي  دوره ي چهارم، جش

بزرگ و بالغ شده است.»

حميدرضا كفاش: بين 
معلمان و دانش آموزان 
عالقه مند به توليد 
محتواي الكترونيكي 
در سراسر كشور، 
توليدكنندگاني هستند 
كه حاصل كار آن ها با 
آثار حرفه اي در سطح 
حميد رضا كفاشكشور قابل رقابت است
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برنامه هاي جنبي
ــم اختتاميه ي چهارمين جشنواره ي  هم زمان با مراس
توليد و حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي، 
دو شركِت فعال در زمينه ي آموزش مهارت ها و ساخت 
محصوالت الكترونيكي - آموزشي نيز با برپايي غرفه، به 

معرفي فعاليت هاي خود پرداختند.
بنياد ICDL ايران با  شعار «هزاره ي سوم عرصه ي 
سواد ديجيتالي»، در اين جشنواره حاضر بود. اين بنياد به 
ــته است كه در سال  بنياد جهاني ECDL/ICDL وابس
ــتاندارد كردن  ــخص و اس 1997 در ايرلند، با هدف مش
ــواد رايانه اي براي شهروندان تأسيس شد. در  حداقل س
ــن بنياد جهاني  ــاد ICDL ايران، با اي ــال حاضر، بني ح
قراردادي منعقد كرده است كه به موجب آن اين بنياد حق 
 ،ICDL ــزاري آزمون هاي بين المللي صدور مجوز برگ
ــور  صدور گواهي نامه هاي بين المللي معتبر در 150 كش
ــي با  جهان، ارزيابي و تأييد كتاب ها و ابزارهاي آموزش

موضوع ICDL را دارد.
يكي از كارشناسان بنياد ICDL ايران، در خصوص 
فعاليت هاي اين شركت گفت: «اين بنياد عالوه بر صدور 
ــته از  ــاي بين المللي گوناگون، براي آن دس گواهي نامه ه
ــروش محصول خود  ــدگان نيز كه درصدد ف پديدآورن
 ICDL ــند، اين امكان را فراهم مي كند تا استاندارد باش
ــتاندارد در  ــراي محصول خود دريافت كنند. اين اس را ب
كشورهاي عضو اين بنياد جهاني معتبر است و بازاريابي 
ــان تر مي كند.» وي افزود: «اين  و معرفي محصول را آس
ــود 25 درصد تخفيف نيز براي  بنياد در آموزش هاي خ

فرهنگيان در نظر گرفته است.»

وايت برد هوشمند پروميتين
ــركت حاضر در  ــك، ديگر ش ــركت بدر الكتري ش
نمايشگاه جنبي جشنواره، وايت برد هوشمند پروميتين را 
ــته بود. وايت برد هوشمند  در غرفه اش به نمايش گذاش
ــت كه مي تواند  يا اينتر اكتيو، صفحه ي تابلو مانندي اس
ــه ي نمايش ويديو  ــرد عادي  و صفح ــه عنوان وايت ب ب
پروژكتور به كار گرفته شود. ولي عموماً از آن براي كنترل 
ــود (وايت برد و ويديو  ــتفاده مي ش ــي نمايشگر اس لمس
پروژكتور به رايانه متصل مي شوند و به جاي استفاده از 

موس براي كنترل نمايشگر، از انگشت يا قلم مخصوص 
استفاده مي شود).

ــركت بدر الكترونيك درباره ي مزاياي  كارشناس ش
ــتفاده از اين ابزار گفت: «وايت برد هوشمند به معلم  اس
ــات رايانه اي را در تدريس  امكان مي دهد، كليه ي امكان
به كار گيرد و دانش آموز  را نيز درگير كند. نرم افزار همراه 
ــكال و  ــم امكان مي دهد از انواع اش ــن بُرد نيز به معل اي
رنگ ها در نوشتن روي صفحه استفاده كند و يا دروسي 
ــت، ضبط و در كالس پخش  را كه از قبل آماده كرده اس

كند.»
ــت:  «در حال  ــوص قيمت اين برد گف وي در خص
ــراه آن حدود دو ميليون  ــر، اين برد و نرم افزار هم حاض
ــي كه قصد خريد  ــان قيمت دارد، ولي براي مدارس توم
ــي در نظر  ــند، تخفيف خوب ــته باش ــرد داش ــدادي ب تع

گرفته ايم.»

محتـواي الكترونيكـي و زير سـاخت هاي ضروري 
براي استفاده از آن

از  ــت  حماي و  ــد  تولي ــنواره ي  جش ــن  «چهارمي
ــدگان محتواي الكترونيكي»، در حالي به پايان  پديدآورن
ــيد در آن  پنج هزار اثر در قالب درس افزار، و باز هاي  رس
ــده و نهايتاً از اين ميان،  ــي، به داوري گذاشته ش آموزش
ــده ،  ــاس مالك هاي معرفي ش ــر بر اس ــداد 1227 اث تع

برگزيده اعالم گرديد.
به گفته ي كفاش، معاون فناوري اطالعات و ارتباطات 
آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، كليه ي 
1227 اثر خريداري و پس از بارگزاري در شبكه ي ملي 
رشد، در دست رس معلمان و دانش آموزان سراسر كشور 
ــي دي  ــرار خواهند گرفت. عالوه بر آن، به صورت س ق
ــال خواهند شد. اما آيا  ــي به مدارس كشور ارس آموزش
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، به اهدافي كه  س
ــت، دست يافته  ــنواره در نظر داش از برگزاري اين جش

است؟
ــنواره، در اين  ــدس باهو، مجري برگزاري جش مهن
ــت. از آن  ــنواره اهداف متعددي داش ــاره گفت: «جش  ب
ــازي براي استفاده ي مفيد از  جمله  مي توان به فرهنگ س
فرصت هاي فناوري، ورود معلم و دانش آموز به عرصه ي 

برگزيده ي جشنواره: 
هنوز زير ساخت هاي 

استفاده از توليدات 
الكترونيكي در كشور 

وجود ندارد
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ــواد  ــوا،  ارتقاي س ــد محت تولي
ــاد ارتباط مؤثر  ــاوري و ايج فن
بين توليد محتواي الكترونيكي 
ــري - ياددهي  ــد يادگي و فراين
ــاره كرد و معتقدم، ما دراين  اش
جشنواره به بالغ بر نود درصد 

از اهدافمان دست يافته ايم.»
ــركت ـ  ــه برخي از ش البت
ــنواره،  ــن جش ــدگان در اي  كنن
ــدن اين  ــدان به اجرايي ش چن
ــدوار نبودند. يكي  ــداف امي اه
ــل  قب دوره ي  ــدگان  برگزي از 
جشنواره كه كارشناس IT هم 

ــت، در اين مورد اظهار داشت: «حركت هايي كه در  هس
راستاي توليد محتواي الكترونيكي در آموزش و پرورش 
انجام مي شود، فردي است و معلمان يا دانش آموزاني به 
توليد محتواي الكترونيكي مي پردازند كه شخصاً در اين 
مورد اطالعاتي دارند. محصوالت توليد شده هم با وجود 
بارگزاري در شبكه ي رشد،  در كالس مورد استفاده قرار 

نمي گيرند.»
اما باهو در مورد آمار استفاده از توليدات الكترونيكي 
ــنواره هاي مشابه، نظر ديگري  جشنواره ي حاضر و جش
ــت بپردازيم، چون  ــت: «زماني كه بخواهيم به كمي داش
ــت،  ــالمي اس ــترده اي در پهنه ي ايران اس ــوزه ي گس ح

نمي توان عدد مستقيمي ارائه كرد.
ــاني كه در اين فرايند شركت كرده اند، قطعًا  اما كس
مصرف كننده اند. اگر همين را هم بپذيرم كه بيش از پنج 
ــا در فرايند يادگيري از چنين  هزار معلم و دانش آموز م
فرصت هاي استفاده مي كنند و اين تعداد، در كالس هاي 
ــش از 40درصد  ــد، قطع يقين بي ــددي حضور دارن متع
ــانه ي خوب را  مدارس ما فرصت بهره مندي از اين رس

دارند.»
ــت و در  ــري كه دبير رايانه اس ــركت كننده ي ديگ ش
ــنواره، مقامي استاني كسب كرده است،  مرحله ي اول جش
ــتفاده از اين توليدات در مدارس كشور گفت:  در مورد اس
«هنوز زير ساخت هاي استفاده از توليدات الكترونيكي در 
ــور وجود ندارد. بحث ما، بحث سخت افزار است. در  كش

بسياري از مدارس، فقط يك 
ــود دارد كه حتي  رايانه وج
براي تدريس كارگاه رايانه ي 
كتاب درسي نيز كافي نيست. 
ــت  ــر اين اس ــكل ديگ مش
ــواد رايانه اي  ــطح س ــه س ك
متفاوت  بسيار  دانش آموزان 
است. معموالً در هر كالس، 
هم دانش آموزي پيدا مي شود 
ــم را درس مي دهد و  كه معل
هم دانش آموزي كه حتي از 

ويندوز چيزي نمي داند.»

خيلي از معلمان ما هيچ اطالعي از رايانه ندارند
ــكل  ــدگان بخش دانش آموزي، مش ــي از برگزي يك
ديگري را عنوان كرد: «خيلي از معلمان ما هيچ اطالعي 
ــد  در مورد رايانه ندارند. به نظرم بايد دوره هايي هم باش
ــته هاي ديگر با رايانه و روش هاي توليد  كه معلمان رش

محتوا آشنا شوند.»
البته به نظر مي رسد سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي، در اين مورد برنامه هايي دارد. مدير توسعه ي 
ــازمان در اين  ــن س ــي اي ــات آموزش ــاوري اطالع فن
ــت: «وزارت آموزش و پرورش  ــوص اظهار داش خص
ــروع پروژه، بحث آموزش معلمان را به صورت  در ش
ــتان ها و  ــوري آغاز كرد. بعد از آن، در اس پروژه ي كش
ــي تداوم پيدا كرد. در كنار  مناطق اين دوره هاي آموزش
ــوزش توليد محتوا را با  ــتان كارگاه آم اين، ما در 9 اس
ــم و يك دوره ي  ــور 300-200 نفر برگزار كردي حض
ــال  ــي توليد محتوا را نيز براي س ــوزش الكترونيك آم
ــوي ديگر،  ــد پيش بيني كرده ايم. از س ــي جدي تحصيل
ــردي فناوري اطالعات مثل  آموزش مهارت هاي كارب
ICDL در بخش خصوصي موجود است كه نمايندگي 
انحصاري آن بر عهده ي سازمان پژوهش است و بيش 
ــن خدمات را در  ــي ارائه ي اي ــز، نمايندگ از 260 مرك
ــور بر عهده دارند. همه ي  اين ها فرصت  ــر كش سرتاس
ــان به حداقل  ــت يابي معلم ــيار مفيدي را براي دس بس

دانش فناوري فراهم مي كند.»

وزير آموزش و پرورش: 
وزارت آموزش و 
پرورش بايد تا پايان 
برنامه ي پنجم توسعه، 
تمامي مدارس كشور 
را به شبكه ي ملي رشد 
متصل كند
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داوري محتواي الكترونيكي
ــد و حمايت از  ــنواره ي تولي داوري چهارمين جش
ــي، در پنج مرحله  ــواي الكترونيك ــدگان محت پديدآورن
صورت گرفت. در مرحله ي اول، بازبيني و داوري اوليه 
(فيلترينگ) و سپس داوري تخصصي فني، در ستادهاي 
ــيد. محصوالت برتر اين  ــتاني جشنواره به انجام رس اس
ــي،  مرحله، در مرحله ي نهايي،  از نظر تكنولوژي آموزش
ــدند. در آخرين  ــوع و گرافيك داوري ش ــوا،  موض محت
مرحله ي داوري، 170 محصول انتخاب شد كه مدعوين 
ــن طرح هاي  ــزو توليدكنندگان اي ــم اختتاميه، ج مراس

برگزيده بودند.
ــاوري اطالعات  ــعه ي فن ــن باهو، مدير توس محس
آموزشي پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، در مورد داوران 
اين جشنواره گفت: «مرحله ي كشوري با بهره گيري از 12 
داور فني و بيش از 18 داور محتوايي داوري شد. داوران 
فني ما عمدتاً افرادي بودند كه با نرم افزارهاي آموزشي و 

مسائل فني توليد محتوا آشنايي كامل داشتند.»
ارزشيابي در اين جشنواره، بر اساس معيارهاي كلي 

زير انجام گرفت:
* تسهيل در امر ياددهي و يادگيري

* تعاملي بودن اثر
* ايجاد انگيزه در فراگيرندگان 

* امكان اجراي آزمون در پايان هر مبحث آموزشي
ــش قرار دادن حجم بيشتري از كتاب  *تحت پوش

درسي
*استفاده از امكانات چند رسانه اي به صورت مناسب 

و شايسته
*استفاده از برنامه ي شبيه ساز در صورت لزوم، براي 

تفهيم مطلب و آموزش
ــزارش آماري از تأثير اثردر فراگيرندگان  *ارائه ي گ
ــگاه، در صورتي كه اثر معلم  به تأييد مدير آموزش
ــده  يا دانش آموز در كالس درس به كار گرفته ش

باشد.

اهداف جشنواره
چهارمين جشنواره ي توليد و حمايت از پديدآورندگان 
ــعار «مصرف كننده ي محتواي   محتواي الكترونيكي با ش

ــواي الكترونيكي» و به  ــي توليد كننده ي محت الكترونيك
منظور دست يابي به اهداف زير، آغاز به كار نمود:

ــعه و تعميق فرهنگ توليد محتواي الكترونيكي  1. توس
ــات در  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــتفاده از فن و اس
ــري، در جهت اصالح الگوي  فرايند ياددهي-يادگي
ــي در محتواي مورد  ــي به توليدكنندگ مصرف كنندگ

نياز
2. ترغيب و تشويق معلمان، دانش آموزان، دانشجويان و 
مدرسان به استفاده از درس افزارها و محتواي آموزشي 

الكترونيكي مورد نياز در كالس هاي درس
ــب براي شناسايي توانمندي هاي  3. ايجاد زمينه ي مناس
ــان و  ــجويان، مدرس ــان، دانش ــوزان، معلم دانش آم
ــاركت آن ها را در امر توليد درس افزار و محتواي  مش

الكترونيكي 
ــي) محصوالت توليد  ــي (فني و محتواي 4. ارتقاي كيف

شده
5. ايجاد پايگاه اجزاي آموزشي در شبكه ي ملي مدارس 

ايران (رشد) به منظور استفاده ي مخاطبان
ــازمان پژوهش و  ــال 88، س ــاه س ــت م در ارديبهش
ــيوه نامه ي اجرايي  ــوان و ش ــي، فراخ برنامه ريزي آموزش
جشنواره را به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ارسال 
ــركت كنندگان ملزم  ــاس اين دستورالعمل، ش كرد. بر اس
گرديدند تا تاريخ 88/8/25 (اين تاريخ تا 88/10/25 تمديد 
شد) به شبكه ي رشد مراجعه و محصول خود را ثبت كنند. 
ــركت كنندگان تا تاريخ 88/8/30 (اين تاريخ  هم چنين، ش
ــد) فرصت داشتند دو نسخه از  نيز تا 88/10/30 تمديد ش

محصول خود را به منطقه يا استان تحويل دهند.
اين جشنواره در دو (مرحله ي اول به صورت استاني 
ــوري از ميان محصوالت  و مرحله ي دوم به صورت كش
ــه ي اول) و با حضور گروه هايي  ــده ي مرحل برگزيده ش
ــته ي رايانه، معلمان  و  ــوزان، هنرجويان رش از دانش آم
ــته ي رايانه،  ــوزان رش ــتان ها، هنر آم ــوزان هنرس هنرآم
ــته ي رايانه  و مدرسان، برگزار شد. البته  دانشجويان رش
ــت كار گروهي دانش آموزان، معلمان و  با توجه به اهمي
دانشجويان مي توانستند در صورت تمايل، محصول خود 
را به صورت كار اشتراكي (دانش آموز، معلم- دانشجو و 

مدرس) ارائه كنند.


