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نويسندگان و مترجمان محترم!

ای��ن مجله متعلق به شماس��ت. تجربه های ن��اب، ایده ها و 

حاصل پژوهش ه��ای خویش را در اختی��ار دفتر مجله قرار 

دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه 

را در تجربیات خویش شریك سازید.

از شما عزیزان تقاضا داریم:

 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرس��تید، با موضوع 

مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مق��االت، حاوی مطالب کلی و گردآوری ش��ده در ارتباط با 

فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.

 مقالة ترجمه ش��ده با متن اصلی هم خوانی داش��ته باشد و 

مت��ن اصلی نیز همراه آن باش��د. چنان چ��ه مقاله را خالصه 

می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دس��تور زبان فارس��ی درست باشد و 

در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.

 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر اس��تفاده کنید و در 

پایان آن، فهرست منابع بیاورید.
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سه س��ال پیش براي اس��تفاده از فرصت مطالعاتي عازم 
مالزي ش��دم. پیش از آن با دانشگاه  ماالیا، که نخستین دانشگاه 
مالزي و معتبرترین دانشگاه این کشور است، دربارة پروژه تحقیقاتي 
خودکه دربارة مدارس هوشمند مالزي بود، توافق کرده بودم و شش ماه 

کار من به مطالعه و پژوهش در این زمینه معطوف شد. 
از هم��ان آغاز تحقیق برخالف تصورم متوجه ش��دم که همکاران 
دانش��گاهي من در مالزي چندان تمایلي به صحبت کردن در این باره 
ندارند. در حالي که مطابق آنچه که پیش از آن از مالزي مي دانس��تم، 
طرح مدارس هوشمند از طرح هاي مهم و موفق کشور مالزي به شمار 
مي رفت و در ایران هم این طرح چند سالي بود که به صورت آزمایشي 
اجرا مي ش��د؛ گرچه موفقیت اجراي یك طرح در کشوري به معناي 
آن نیست که اجراي آن در کشورهاي دیگر به همان نتایج بینجامد 
و در ای��ن زمینه، عالوه بر تفاوت نظام هاي آموزش وپرورش، باید 

به فرهنگ به عنوان عنصري مهم نیز توجه کرد. 
بعدها متوجه ش��دم که تردیده��اي زیادي در موفقیت اجراي 
طرح مدرس��ه هوش��مند در کش��ور مالزي وج��ود دارد. یکي از 
هم��کاران دانش��گاهي در مالزي به من گفت ک��ه در این طرح 
دانش��گاهیان نقشي نداشته اند. دیگري که ظاهراً نمي خواست به 
صراحت دربارة ناکامي این طرح صحبت کند، گفت که این طرح 
زماني در مالزي اجرا شده است و اینك ما از این مرحله گذشته ایم 
و به طرح ه��اي دیگري فکر مي کنیم. در گزارش هاي تحقیقي که 
بعدها به آن ها دسترسي پیدا کردم، خواندم که در سال 2003 »تلکام 
اس��مارت اسکول«، که مجري طرح آزمایشي مدرسة هوشمند بوده، 
خود به ارزش��یابي ط��رح پرداخته و آن را موفق ارزیابي کرده اس��ت. 
این ش��رکت در ارزیابي خود، فقط به معیارهاي فني و س��خت افزاري 
توجه کرده بود و به هیچ وجه به معیارهاي آموزش��ي نپرداخته بود. تنها 
موضوعي که مي شد اطمینان داشت، این بود که زیر ساخت هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات در 87 مدرسه ایجاد شده بود ولي نیل به اهداف 

آموزشي مدارس هوشمند در این ارزیابي مشخص نبود.
 ای��راد دیگر طرح مدارس هوش��مند 
مال��زي، عدم مش��ارکت 

بدن��ة آموزش وپرورش مال��زي و متخصصان 
تعلی��م و تربی��ت در طراحي و اجراي ط��رح بود. در 

اج��راي این طرح فقط ش��رکت هاي خصوصي و اعضای 
س��تاد وزارت آموزش وپ��رورش مالزي مش��ارکت داش��تند. 

همچنین معلمان نیز آمادگي تدریس در محیط مدارس هوشمند 
را نداش��تند. آن ها فکر مي کردند که استفاده از ابزارهاي فناوري 

اطالعات و ارتباطات کارش��ان را نه تنها کاهش نخواهد داد، بلکه 
به افزایش آن منجر خواهدشد. 

برای��ن اس��اس، ب��ا توجه ب��ه اینک��ه طرح م��دارس هوش��مند 
درآموزش وپرورش ایران، مانند مدارس هوش��مند مالزي داراي نقشة 
راه اس��ت و در تدوین آن،  از سند نقش��ة راه مدارس هوشمند مالزي 
الهام گرفته ش��ده است، پیشنهاد مي شود که آموزش وپرورش ایران،  
با توجه به تجربة مالزي، به »پاشنة آشیل« توسعة مدارس هوشمند 
بپ��ردازد و توازن میان س��خت افزار و نیروي انس��اني را به گونه اي 
فراهم س��ازد که نیروي انس��اني و ذي نفعان ای��ن مدارس، اعم از 
دانش آم��وزان، معلم��ان، مدیریت مدرس��ه، کادر اداري و والدین،  
آموزش هاي الزم را ببینند و بتوانند ازقابلیت هاي س��خت افزاري 
این مدارس در راه تحقق اهداف مدارس هوش��مند توانمند بهرة 

الزم را ببرند.
البته این آموزش به حس��ب تجربه هاي علمي بهتر اس��ت به 

اتکاي مدیران و معلمان مدارس صورت پذیرد. 
مدیران و معلماني که در زمینة مدرسة هوشمند تجربه دارند، 
در گروه هاي کوچك در هر منطقه برحس��ب نوع مدرسه،  رشته 
موضوع درس یا سایر اشتراکات خود، گرد هم بیایند و تجربه هاي 

مدیریتي یا آموزش��ي خود را در این مورد به مش��ارکت بگذارند و 
نمونه ه��اي عملي مدیری��ت و تدریس خ��ود را در معرض ارزیابي 

دوس��تان همکار خود ق��رار دهند. در این ص��ورت طرح هایي که با 
هزینه هاي سخت افزاري و نرم افزاري سنگیني توسط آموزش وپرورش 
کش��ور براي ایجاد تغییر و اصالح به انجام رسیده اند، در معرض اجرا 
قرار مي گیرند. در غیر این صورت، هزینه هاي سخت افزاري که اندك 
هم نیستند، درراه تحقق اهداف آموزش وپرورش به کار نخواهند آمد.

تجربه هاي درس آموز
از مالزي تا ايران



 دكتر محمد عطاران

 اشاره
كشور فنالند در زمرة كشور هايي است كه تجربة 
خوبي در زمينة تلفي�ق فناوري اطالعات و ارتباطات 
با برنامة درسي دارد. در اين مقاله ابتدا به مختصات 
عموم�ي آموزش و پ�رورش فنالند ك�ه اينك از حيث 
ش�اخص هاي كيفي و كمي در زم�رة نظام هاي برتر 
آموزش و پرورش جهان اس�ت، اش�اره مي كنيم. آن 
گاه به چگونگي روند تلفيق فاوا با برنامة درس�ي در 

مدارس فنالند مي پردازيم.

كليدواژه ه�ا: تجربه ه��ای جهان��ی، فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، فنالند، آموزش

فنالند کش��وري اروپایي است با 5/3 میلیون نفر که جمعیت 
شهرنش��ین آن روز به روز افزایش مي یابد. در س��ال هاي اخیر، 
آموزش وپ��رورش فنالند، به دلی��ل موفقیت در آزمون »پیزا 1«  
م��ورد توج��ه متخصص��ان تعلیم وتربیت در اقص��ا نقاط جهان 
قرار گرفته اس��ت. پیزا مخفف نام برنامه اي اس��ت که در سطح 

بین المللي به ارزیابي دانش آموزان مي پردازد.
ش��رکت کنندگان در آزمون دانش آموزان 15 س��اله اند. زمان  
آزمون دو س��اعت است و در آن س��طح علمي دانش آموزان در 
زمینه ه��اي خواندن، ریاضی��ات و علوم ارزیابي مي ش��ود. پیزا 
میانگین نمرة دانش آموزان کش��ورهاي عضو را نشان مي دهد 
و براس��اس آن، هر کشوري مي تواند وضع خود را با کشورهاي 
دیگر مقایس��ه کند. این آزم��ون همچنین تف��اوت آنچه را در 
مدرس��ه جاري اس��ت، با جریان خارج از مدرسه نشان مي دهد؛ 
چ��ون ای��ن آزمون خوان��دن، ریاضیات و عل��وم را در ارتباط با 

زندگي واقعي مي سنجد. در واقع، سؤال هایي که در این آزمون 
مطرح مي ش��وند، صرفًا جنبة علم��ي ندارند بلکه میزان توانایي 
به کارگیري دانش دانش آموزان را در این س��ه درس در زندگي 

ارزیابي مي کنند. 
پیزا برخالف »تیمز« که بر برنامة درس��ي ش��رکت کنندگان 
در آزم��ون تأکی��د دارد )کیامنش و ن��وري، 1376؛ به نقل از: 
رفیع پور و گویا، 1388(، توانایي شرکت کنندگان را در چگونگي 
بهره گیري از دانش خود در حل مسائل واقعي زندگي مي سنجد. 
لذا دانش و مهارت ارزیابي ش��ده در پیزا لزومًا بر برنامة درسي 
کش��ورهاي ش��رکت کننده تطابق ندارد. این تمایز مهم پیزا با 
آزمون ه��اي بین المللي دیگ��ر اس��ت)رفیع پور و گویا، 1388(. 
 )OECD(2 »س��ازمان توس��عه و همکاري هاي اقتص��ادي«
که مقر آن در پاریس اس��ت، آزمون پیزا را پش��تیباني مي کند. 
OECD سازماني بین المللي است که 32 کشور صنعتي جهان 
عضو آن هستند. نخستین آزمون پیزا در سال 2000 برگزار شد 

و پس از آن، هر سه سال یك بار این آزمون اجرا شده است.
تحلیل داده هاي آزمون پیزا عوامل مؤثر بر وضعیت کشور ها 

تجربه هاي جهاني در آموزش) قسمت اول(
نگاهي به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  در فنالند

 آزمون پيزا در يك نگاه

از س�ال 2000 برگزار ش�ده اس�ت و هر س�ه 

س�ال يك بار تكرار مي ش�ود. اين آزمون توانايي 

دانش آم�وزان را در خوان�دن، رياض�ي و علوم در 

ارتب�اط آن ها ب�ا مس�ائل واقعي زندگ�ي ارزيابي 

مي كن�د و دانش آموزان 15 س�اله در آن ش�ركت 

مي كنند و زمان آن دو ساعت است.
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نش��ان مي دهد؛ مسائلي مانند حقوق بیشتر معلمان، کالس هاي 
بزرگ و برنامه هاي خاص هر مدرسه . همان طور که اشاره شد، 
س��ؤاالت پیزا به زندگي واقعي مربوط مي شوند و دانش آموز باید 
آموخته هاي خ��ود را با موقعیت هاي جدید تطبیق دهد. مثاًل در 
سال 2006، تنها 37 درصد دانش آموزان توانستند به مواد حوزة 

خواندن پاسخ بدهند و 49 درصد به مواد مربوط به ریاضیات.
فنالند  نظام آموزش��ي خود را به گونه اي طراحي کرده است 
ک��ه دانش آموزان در آن به خوبي مي آموزند و  در نقاط گوناگون 
کشور به آموزش وپرورش یکساني دسترسي دارند. فنالند داراي 
آموزش و پرورشي اس��ت با حداقل نظارت برمدرسه، فاقد برنامة 
درسي یکس��ان و بي اعتنا به ارزیابي اس��تاندارد دانش آموزان و 
پاس��خگویي مبتني برآزمون پیام اصلي آموزش وپرورش فنالند 

این اس��ت که اصالح مدارس فرایندي کند و 
پیچیده اس��ت. تس��ریع این فرایند به نابودي 
مدرسه مي انجامد. حکایت تحول نظام آموزشي 
فنالن��د به خوبي مؤید این نکته اس��ت. از نظر 
فنالندي ها،مراح��ل اصالح بای��د در پژوهش 
ریش��ه داشته باش��د و با همکاري متخصصان 
دانش��گاهي، سیاست گزاران، مدیران و معلمان 

انجام شود.
دس��تاورد دیگ��ر آموزش وپ��رورش فنالند 
گش��ودن راه دیگري براي اص��الح نظام هاي 
آموزش��ي است. این راه شامل بهسازي نیروي 
انس��اني، محدودکردن آزمون به حداقل الزم، 
تقدم مس��ئولیت و اعتماد بر پاسخ گویي است 
و مدیری��ت مدرس��ه و منطق��ة آموزش��ي به 
متخصصان آموزش وپرورش سپرده  شده است.
دکتر سالبرگ3 از جمله متخصصان فنالندي 
اس��ت که در این زمینه تحقیقاتي انجام داده و 

حاص��ل پژوهش هاي خود را در کتاب »درس هاي فنالند: آنچه  
جهان مي تواند از تغییرات آموزش��ي در فنالند بیاموزد «منتش��ر 
کرده اس��ت. به نظر او پیش��رفت آموزش وپرورش در فنالند به 
موازات پیشرفت در اقتصاد، نوع حکومت داري و سایر نهادهاي 
اجتماعي فنالند بوده و بدون آن ها و به تنهایي، این پیش��رفت 
ممکن نمي ش��ده است. دکتر سالبرگ درس هایي را که مي شود 

از آموزش وپرورش فنالند آموخت، به شرح زیر بیان مي کند: 
 برابري

س��البرگ)2011( مي گوی��د که در 
فنالن��د، ما ب��ه دنب��ال برابري و 
مطابق  توأمان هستیم.  فضیلت، 

قانون اساس��ي فنالند آموزش جزو حقوق بشر و رایگان است. هر 
ک��س که در فنالند زندگي مي کن��د، از آموزش رایگان بهره مند 
مي شود. آمار پیزا نش��ان مي دهد که در مواردي که برابري بین 
مدارس بیشتر بوده، ردة کش��ور در آزمون پیزا باالتر قرار گرفته 
است. برابري فرصت ها در فنالند به برابري برون دادها هم منجر 
ش��ده اس��ت. اولین نتایج پیزا در س��ال 2000 نشان مي دهد که 
پراکندگ��ي نتایج عملکرد مدارس فنالند در خواندن، ریاضیات و 

علوم بسیار اندك است.
کیفیت آموزش وپرورش فنالن��د تنها مرهون عوامل تربیتي 
نیس��ت. ساختار اساس��ي دولت رفاه در فنالند در فراهم آوردن 
شرایط برابر براي کودکان و خانواده هاي شان نقش اساسي ایفا 
کرده اس��ت. خدمات جامع سالمت و معیارهاي بازدارنده براي 
تعیین مش��کالت یادگیري و مش��کالت رشد 
کودکان قبل از ش��روع مدرس��ه در دست رس 
همة کودکان اس��ت. مدارس ب��ه بچه ها ناهار 
رایگان مي دهند. فقر کودکان در س��طح بسیار 
نازل و در حد چهار درصد اس��ت. سالبرگ این 
آم��ار را با آم��ار 20 درصدي آمریکا مقایس��ه 
مي کند. با اینکه تعداد مهاجران در فنالند رو به 
افزایش بوده، سیاست توجه به برابري و عدالت 
اجتماعي مانع از آن شده است که نتایج فنالند 

در آزمون پیزا دچار ضعف شود. 
 تأكيد برحرفه اي بودن معلمي

در فنالند معلمان ش��أن واالی��ي دارند و این 
رمز موفقیت آموزش وپرورش در آن کشور است. 
حقوق معلمان فنالندي نس��بتاً خوب است، ولي 
تفاوت فنالند با س��ایر کش��ورها از این موضوع 
ناش��ي نمي ش��ود، بلکه ناش��ي از آن است که 
معلم��ان فنالن��د مي توانند دان��ش حرفه اي و 
قضاوت هاي خود را در حد گس��ترده و آزادانه در مدرس��ه به کار 
گیرند. آن ها برنامة درسي، ارزیابي دانش آموزان و بهسازي مدرسه 
را در کنترل خود دارند. تربیت معلم »آموزش مدار« نیست، بلکه 
»پژوهش مدار« اس��ت. دانش آموزان سال هاي آخر دبیرستان در 
فنالند رویاي شان معلمي اس��ت؛ رویایي در کنار رویاي ورود به 

رشته هاي پزشکي،  معماري و حقوق.
بهار هر س��ال، تعداد زیادي متقاض��ي در گروه  تربیت معلم 
هش��ت دانشگاه ثبت نام مي ش��وند ولي از هر ده نفر یك نفر 
قبول مي ش��ود که ع��الوه بر نمرات عال��ي باید داراي 
ویژگي هاي ش��خصیتي خ��اص، رواب��ط بین فردي 

مناسب و تعهد به کار معلمي باشد.

سالبرگ مي گويد: 
ما در فنالند واژه اي 

تحت عنوان »پاسخ گو 
بودن«نداريم. اگر هم 

آزموني برگزار مي شود 
براي آن نيست كه 

معلم بد يا مدرسة بد 
مشخص شود و آن ها 
را پاسخ گو كنيم. بلكه 

معلم نسبت به پدر 
و مادر و دانش آموز 

مسئوليت دارد و بايد 
از عهدة اين مسئوليت 

برآيد. لذا در فنالند 
اساس كار براعتماد به 

معلم است
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تمام معلمان فنالند باید مدرك کارشناس��ي ارشد 
با پایان نامة پژوهش��ي داشته باشند. معمواًل پایان نامه 

کارشناسي ارشد مربوط به درسي است که معلم تدریس 
مي کند.

م��دارك تربی��ت معل��م صرفاً توس��ط آم��وزش عال��ي ارائه 
مي ش��ود،؛ در حالي که در آمریکا آن دس��ته از دانش  آموختگان 
دانش��گاه هاکه داوطلب معلمي هستند،با ش��رکت  در دوره هاي 
تابس��تاني، آموزش هاي معلمي را در چند هفته دریافت مي کنند. 
دانش��گاه ها داراي مدارس مخصوص خود هستند و دانشجویان 
تربی��ت معلم 15 درصد برنامه ش��ان  را به تمرین معلمي در این 
م��دارس مي پردازند. در  دروس تخصصي، آن ها باید یك س��وم 
دورة تحصیلش��ان را کارورزي کنند. در  دورة پنج س��الة پیوسته 
کارشناسي ارشد  در هر مرحله دانشجویان ابتدا به مشاهدة نحوة 
تدری��س معلمان مجرب مي پردازند و س��پس زی��ر نظر معلمان 
ورزی��ده تدریس مي کنن��د. آن گاه به صورت مس��تقل آموزش 

مي دهند و توسط معلمان و استادان ارزش یابي مي شوند.
در فنالن��د معلم��ان از نظ��ر والدین به اندازة دندان پزش��کان 
قابل اعتمادند. همان طور که بیمار به دندان پزش��ك خود اعتماد 
دارد و در کار او چون و چرا نمي کند و توصیه هایش را مي پذیرد، 
والدین و دانش  آموزان نیز به معلمان اعتماد و باور دارند، یعني، به 
صورت حرفه اي وتخصصي به معلمي نگاه مي کنند. معلمان براي 

آنکه کار خود را به صورت حرفه اي شروع کنند، 
دس��ت کم ده هزار ساعت آموزش مي بینند. در 
م��دارس فنالند، بخش زی��ادي از کار معلمان 
برنامه ریزي اس��ت و چ��ون دانش آموزان زمان 
اندکي در کالس هستند معلمان زمان بیشتري 

براي همکاري با هم دارند. 
 تأكيد بر همكاري و نه رقابت

دکتر س��البرگ مي گوید: »م��ا ایدة دیویي 
را از آمریکایي ه��ا گرفته ای��م - ایده اي که بر 

ک��ودك محور بودن تأکی��د دارد- ولي برخ��الف آمریکایي ها 
ب��ه جاي رقابت، بر همکاري تأکی��د مي کنیم.« در همان زمان 
که معلمان فنالندي در جس��ت وجوي اس��اس نظري دانش و 
یادگیري و طراحي مجدد برنامة درس��ي مدرس��ه براساس آن 
بودن��د، همتایان آن ها در انگس��تان، آلمان، فرانس��ه و آمریکا 
درگیر بازرسي روزافزون مدارس و معیارهاي یادگیري تحمیلي 
از بیرون مدرس��ه و رقابتي بودند که برخي معلمان را مصمم به 

ترك شغلشان کرد.
در انگلس��تان و آمری��کا تحلی��ل عمیق تر دانش مدرس��ه و 
داللت ه��اي آن بر تحقیق��ات جدید دربارة یادگیري، بیش��تر در 

س��طح دانش��گاه مان��د و تنها 
برخي معلمان حرفه اي و رهبران 
آموزش��ي ب��ه آن پرداختن��د. کار 
فنالندي ه��ا در این زمینه  بومي بود 
ولي آن ها دانش و ایده هایي را هم از خارج 

فنالند به خصوص از آمریکا، کانادا و انگلیس اقتباس کردند. 
فنالند اولین کش��وري ب��ود که »یادگیري مش��ارکتي« در 

مقیاس وسیع را در دانشگاه ها و بعد در مدارس پیاده کرد.
در فنالند در س��ال 1994 تقویت ش��بکة م��دارس، معلمان، 
خانواده ها، ش��رکت ها و مانند این ها مدنظ��ر قرار گرفت. عنوان 
ای��ن پروژه »آکواریوم« بود که بعدها در آن از »فیس بوك« هم 
براي تقویت شبکة اجتماعي استفاده شد. هدف این پروژه، تبدیل 
م��دارس به اجتماعات یادگیرندة فعال و تأکید آن بر مش��ارکت 
ایده ها و حل مس��ائل به صورت جمعي ب��ود. آندریاس کلیچر4،  
راهنماي تیم پیزا در س��ازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي 
است، در تحلیل آموزش و  پروش فنالند معتقد است که ساخت 
ش��بکه میان مدارس موجب برانگیختن ابداعات و گسترش آن 

مي شود و موفقیت فنالند را در آزمون پیزا تبیین مي کند.
 ارزيابي معلم ساخته به جاي آزمون استاندارد

در فنالن��د برخ��الف آمریکا، ژاپ��ن، کره جنوبي و بس��یاري 
کش��ورهاي دیگ��ر، برآزمون هاي اس��تاندارد تأکید نمي ش��ود. 
تنه��ا آزم��ون، آزمون نهایي در پایان س��ال آخر 
دبیرس��تان اس��ت. کل نظام آموزش وپرورش با 
بررسي نمونه هایي در درس هاي متفاوت ارزیابي 
مي ش��ود. تنها ارزیابي استاندارد خارج از مدرسه 
از یادگی��ري دانش آم��وزان در فنالن��د، آزمون 
ورودي دانش��گاه است که در س��ال آخر )18 یا 
19 سالگي( برگزار مي شود. نوع امتحان انشایي 
است و دانش، مهارت و قابلیت دانش آموزان در 
درس هاي متفاوت را مي س��نجد. از سال 1988 
که در انگلستان سیاست هاي پاس��خ گویي براساس آزمون رواج 
پیدا کرد، اس��تفاده از آزمون هاي استاندارد رونق یافت. در حالي 
که در همین سال ها در فنالند برحرفه گرایي معلم، برنامة درسي 
مدرسه محور، رهبري آموزشي مبتني بر اعتماد متقابل و همکاري 
مدارس از طریق ش��بکه تأکید مي شد. نتایج پیزا نشان دهندة آن 

است که شیوة تست و آزمون در نتایج  تأثیري نداشته است.
در فنالند دانش آموزان به سه شیوه ارزیابي مي شوند. نخست 
توس��ط معلم که به سه صورت تش��خیصي، تکویني و نهایي به 
س��نجش دانش آموزان مي پردازد و مق��داري از وقت او در خارج 
از کالس ب��ه ارزش��یابي دانش آموز اختص��اص دارد. روش دوم 

پيام اصلي 
آموزش وپرورش 
فنالند اين است 

كه اصالح مدارس 
فرايندي كند و پيچيده 

است. تسريع اين 
فرايند به نابودي 
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ارزیابي کلي دانش آموز پس از هر نیم س��ال اس��ت. در این مورد 
هر  مدرس��ه شیوة مخصوص خود را دارد و لذا نتایج این ارزیابي 
قابل مقایسه نیس��تند. در واقع از آزمون هاي استاندارد براي این 
کار استفاده نمي شود. سومین نوع آزمون با روش نمونه گیري و با 
انتخاب 10 درصد از هر گروه سني انجام مي شود. این ارزیابي در 
خواندن، ریاضیات، علوم و سایر درس ها در یك دورة سه یا چهار 
س��اله انجام مي شود. سالبرگ معتقد اس��ت گزارش هاي جهاني 
دال برآن ان��د ک��ه روند آموزش در این موارد ب��ه جاي یادگیري 
به س��وي حفظ کردن رفته اس��ت. به خص��وص در مواردي که 
از نتایج آزمون هاي اس��تاندارد براي ارزیابي معلمان استفاده شده 
است. درس هایي که داراي آزمون بوده اند، اهمیت بیشتري یافته 

و درس هاي دیگر ناچیز انگاشته شده اند.
 مسئوليت و اعتماد و نه پاسخ گو كردن

س��البرگ معتقد است که در فنالند مس��ئلة »پاسخ گو بودن«5 
وجود ندارد و اگر هم آزموني برگزار مي ش��ود، براي آن نیست که 
معلم بد یا مدرس��ة بد مشخص ش��ود و پاسخ گو باشد. بلکه معلم 
نس��بت به پدر و مادر و دانش آموز مس��ئولیت دارد و باید از عهدة 
این مس��ئولیت برآید. به این ترتیب اس��اس کار براعتماد به معلم 
اس��ت این رابطة اعتمادآمیز بین معلم و ش��اگرد به میزان باالیي 
وج��ود دارد. وظایف معلم در فنالند، تدریس، آماده س��ازي درس 
)در درس هایي مانند زیست شناس��ي که به آزمایشگاه نیاز دارند( 
و دو س��اعت برنامه ریزي به کمك همکاران است. در مقایسه با 
میانگین سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي )OECD( و 
آمریکا، معلمان فنالندي س��اعات کمتري تدریس مي کنند.آن ها 
برنامه ریزي درسي، آزمون روش هاي متفاوت تدریس، پشتیباني از 
رفاه دانش آموزان و همکاري با والدین را جزو وظایف خود مي دانند.

 تأكيد بر پداگوژي و نه فناوري
سیاس��ت دولت فنالند این نیس��ت که مدارس را با پرکردن 
آن ه��ا از رایانه ها و وس��ایل فناورانة جدی��د، تقویت کند. بلکه 
اساس کار، تعلیم و تربیت است و در حد امکان هم فناوري در 

خدمت تعلیم و تربیت قرار مي گیرد. 
نتایج پیزا نش��ان مي دهد که میان ساعات حضور در کالس 
و عملک��رد تحصیلي دانش آموزان همبس��تگي وجود ندارد. در 
حالي ک��ه در کش��ورهاي فنالند، کره و ژاپن، س��اعات حضور 
دانش آموزان کمتر از س��اعات حضور دانش آموزان کش��ورهاي 
ایتالیا، پرتغال و یونان اس��ت، عملکرد تحصیلي شان به مراتب 
بهتر اس��ت. نکتة مهم این است که در فنالند آموزش از هفت 
س��الگي آغاز مي ش��ود، ولي در ایتالیا بچه ها از پنج س��الگي به 
مراکز آموزشي مي روند. در واقع، در فنالند مؤسسات مردم نهاد 

و باشگاه ها ساعات جوانان را غني مي کنند.

در س��ال هاي اول دبیرستان، میانگین ساعات تدریس معلمان 
فنالند 800 ساعت است،  در حالي که این رقم در آمریکا  به1080 
ساعت مي رسد. معلمان فنالندي فرصت بیشتري براي برنامه ریزي 
و طراحي درس هاي خود دارند. معلمان آمریکایي شش ساعت در 
روز درس مي دهند و فرصت رسیدگي به امور دیگر را ندارند. حال 
آنکه معلم فنالندي چهار ساعت درس مي دهد و اوقات باقي مانده 
را به ارزیابي دانش آموزان،  شرکت در جلسات مربوط به بهداشت 
دانش آموزان، کار با دانش آموزاني که به آموزش بیشتري نیاز دارند 

و برنامه ریزي براي کالس ها و مانند این ها مي پردازد.
مطالع��ات پیزا در س��ال هاي 2004 و 2007، اضطراب کمتر 
دانش آموزان فنالندي را در مقایس��ه با دانش آموزان کشورهاي 
OECD نش��ان مي ده��د. تنها هف��ت درص��د دانش آموزان 
فنالندي اظهار داش��ته اند که هنگام کار روي ریاضیات در خانه 
احساس نگراني مي کنند. این رقم در کشورهاي ژاپن و فرانسه 

52 و 53 درصد است. 
معلم��ان فنالن��دي به تکلیف بیش��تر ب��راي یادگیري بهتر 
اعتقادي ندارند. »وال اس��تریت ژورنال« گزارش داده است که 
دانش آموزان فنالندي بیشتر از نیم ساعت در روز تکلیف منزل 
ندارند. از معلم خصوصي استفاده نمي کنند، مگر مواردي که در 
مدرسه به آن ها آموزش خاصي ارائه شود، در حالي که در کره، 
ژاپن، سنگاپور و ش��انگهاي چین که هم رده با فنالند هستند، 
بچه ها پس از س��اعات معمول کالس در آخر هفته و تعطیالت 

از تدریس خصوصي استفاده مي کنند.
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 شيبا ملك
دبیر فیزیك منطقه 2
 عکس: اعظم الريجانی

 آن روزها...
» م�دارس به دانش آم�وزان مي آموزند ك�ه فرايند و 
محتوا را با هم اش�تباه بگيرند. به دانش آموز »آموزش« 
داده مي ش�ود كه تدريس را با يادگيري، نمره هاي بهتر 
را با دانش  و معلومات، مدرك را با قابليت و رواني بيان 

را با توانايي گفتن حرف هاي تازه اشتباه بگيرد.«
این س��خنان ایوان ایلیچ در سال1350  اس��ت. او در حدود 40 
س��ال پیش، به اس��تناد همین واقعیت ها، درصدد مدرس��ه زدایي از 
جامع��ه برآمد. از نظر او همه در خارج از مدرس��ه یاد مي گیرند که 

چگونه زندگي کنند، حرف بزنند، یکدیگر را دوست بدارند و....
اغلب مدارس ما در آن س��ال ها مصداق��ي از فضاي مورد انتقاد 
ایلیچ بودند. در بیش��تر کالس ها ردی��ف صندلي هاي دانش آموزان 
در یك س��و واقع بود و معلم به عنوان داناي کل در س��وي دیگر 
به ش��یوایي، سخنراني مي کرد. او با مرور دفترهاي بزرگ حضور و 
غیاب،  از حضور دانش آموز در کالس مطمئن مي ش��د. حداکثر ابزار 
معلم گچ و تخته س��یاه و چند تابلو ب��ود. گهگاه معلم آزمایش هایي 
مي کرد و به شیوه اي معجزه آسا پرده از یك راز علمي برمي داشت. 
دانش آموزان نیز مبهوت هنرنمایي معلم، در میانة صحنة آموزش به 
ثبت مشاهدات و جزوه نویسي مي پرداختند. آن روزها تدریس  همان 

یادگیري بود و نمرة بهتر نشانة معلومات بیشتر...

 چهل سال بعد، سال 1390
این روزها تلفیق فناوري هاي نوین با آموزش و هوشمندس��ازي 

مدارس، س��رلوحه اهداف آموزش وپرورش اس��ت. این روزها،  باز 
هم دانش آموز در آن س��و و معلم در س��وي دیگ��ر کالس قرار 
دارد اما جاي تختة س��یاه را تختة هوش��مند گرفته است. معلم 
ب��ه مدد »پاورپوین��ت« درس ارائه مي ده��د و دانش آموز )اگر 
مدرس��ه خیلي هوشمند باش��د(، با »تبلت« در کالس حضور 
دارد. کارت شناس��ایي هوش��مند دانش آموز، حضور او را در 
نظ��ام اداري مدرس��ه ثبت مي کند. او زی��اد درگیر آزمایش 

حقیقي نمي شود و با نرم افزار آزمایشگاه مجازي، آزمایش 
مي کند. دانش آم��وز حتي مي تواند در خانه آزمون بدهد 

و با پس��ت الکترونیك تکالیفش را براي معلم بفرستد. 
به جمالت آغازین این نوش��تار برمي گردیم. آیا در 

این نظام تدریس ب��ا یادگیري، نمرات با دانش و 
معلومات، مدرك با قابلیت ها اشتباه نمي شود؟ 

آيا هوشمند شده ايد؟! 

 1.حكاي�ت تعري�ف مدرس�ة هوش�مند، كه به 

پركينز نسبت داده شده حكايت فردي است كه در 

ميان سالني ايستاده بود و ادعا مي كرد كه آن نقطه، 

دقيقاً وس�ط سالن است. كسي از او پرسيد: از كجا 

مطمئني؟ گفت: تو بگو، كيست كه بيايد و متر كند؟
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در سال 1350 نهایت فناوري، فیلم آموزشي 
ب��ود که برخي م��دارس در اختیار داش��تند، اما 
امروز نمایشگاه هاي فناوري هاي آموزشي برگزار 
مي شود. در بدو ورود به چنین نمایشگاه هایي، تنوع 
تابلوهاي هوش��مند و نرم افزارهاي مدرن چش��م را 
خیره مي کند. در آنجا اولین سؤالي که از شما مي شود، 

این است:
              آيا هوشمند شده ايد؟!

به راستي با تحقق یافتن کدام ویژگي درمدارس ما،  مدرسه 
هوشمند خواهد شد؟ چه مدرسه اي هوشمند محسوب مي شود؟
 ب��ه دنب��ال تعری��ف مدرس��ة هوش��مند ب��ه عبارت هاي 
روش��ن و صریحي نخواهیم رس��ید. اگر ش��رکت هاي متنوع 
مهندس��ي نرم افزار آن را تعریف کنند، مفاهیم کلي و مش��ابهي 
نظیر این عبارت ارائه مي ش��ود: »مدرس��ه اي که ب��راي ایجاد 
محی��ط یاددهي - یادگی��ري و بهبود نظام مدیریتي مدرس��ه و 
تربیت دانش آموز پژوهنده طراحي ش��ده است. کنترل و مدیریت 
آن مبتن��ي ب��ر فناوري رایانه و ش��بکه  اس��ت و محت��واي درس 

الکترونیکي نظام ارزشیابي و نظارت آن هوشمنداست.«
اگ��ر به س��ایت این ش��رکت هاي مهندس��ي نرم اف��زار مراجعه 
کنید، بالفاصله ش��ما را دعوت مي کنند که س��امانة هوشمند براي 

مدرسه تان سفارش دهید!
اگر در منابع علمي این مفهوم را جس��ت و جو کنید، تفاوت بارز 
میان منابع اصلي و منابع ترجمه ش��ده شما را شگفت زده مي کند. 
در اغلب منابع فارسي مدرسة  هوشمند به این صورت تعریف شده 
و آن را به دیوید پرکینز، اس��تاد دانشگاه »هاروارد« و همکارانش 

نسبت داده اند:
 در مدارس هوشمند معلمان مي توانند با استفاده از بانك هاي 
اطالعاتي و برنامه هاي نرم اف��زاري و غیره، درس هاي جدیدي 
را ب��ا توجه به نیازها و عالقه هاي دانش آموزان طراحي کنند یا 

این که درس هاي موجود را تغییر دهند و اصالح کنند.
 دانش آموزان خودش��ان س��رعت یادگیري شان را تعیین 
مي کنند و ساعات یادگیري به ساعات مدرسه محدود نیست.

 نق��ش معلمان تا حدود زیادي از آموزش و ارزش��یابي 
دانش آم��وزان، ب��ه پیگیري آموزش ش��خصي آنان تغییر 

مي یابد.
 دانش آم��وزان اغل��ب به جاي کیف ه��اي مملو از 
کتاب ه��اي حجی��م، ب��ا رایانه هاي کیف��ي )لپ تاپ( 

سرکالس  درس حاضر مي شوند.
 ارزش��یابي از دانش آموزان به جاي اینکه در 
مقاطع و نوبت هاي فاصل��ه دار )در پایان فصل 

یا هر نیم س��ال( صورت پذیرد، هر روز و به ش��کل برخط)آن الین( 
خواهد بود.

 دانش آموزان هنگام ورود به مدرسه و خروج از آن، با کارت هاي 
دیجیتالي که در اختیار دارند، والدین خود را از س��اعت آمد و رفت 

خویش مطلع مي سازند.
 والدی��ن دانش آموزان نیز مي توانند با یك آموزش س��اده، به 
سیس��تم ارزشیابي مدرسه متصل ش��وند و به این وسیله از وضع و 

روند پیشرفت تحصیلي فرزند خودآگاهي مي یابند.
 دانش آم��وزان نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در 
این مدرس��ه برنامة درس��ي محدود کننده نیست و به دانش آموزان 

اجازه داده مي شود از برنامه هاي درسي خود فراتر گام بردارند.
 سیس��تم روي رایانة مرکزي مدرسه نصب مي شود و با اتصال 
ب��ه تعداد زی��ادي از خطوط تلف��ن، در طول ش��بانه روز آمادة ارائه 

خدمات است.
 دانش آموزان با داش��تن یك رایانه در منزل، همیشه با سیستم 
مدرس��ة خود در ارتباط اند. لذا مي توان گفت مدارس هوشمند هیچ 

وقت تعطیل نیستند. 
تعریف باال تعریف جالبي است، اما در هیچ کدام از منابع فارسي 
ک��ه این تعری��ف را از قول پرکین��ز و همکاران نق��ل کرده اند، نام 
منبع اصلي ذکر نش��ده است)یا دس��ت کم در هیچ کدام از منابعي 
ک��ه ما دیدیم، ن��ام منبع اصلي نیام��ده بود.( تنها م��وردي که در 
جس��ت وجوهاي ما در میان منابع فارسي،  به منبع اصلي اشاره شده 
بود. مصاحبة دکتر محمد عطاران با ماه نامة»رش��د معلم« )شمارة 
2، آبان 1390( بود با عنوان»چیس��تي و چرایي مدرسة هوشمند«. 
در این مصاحبه، دکتر عطاران در پاس��خ به این س��ؤال که مدرسة 
هوش��مند چیس��ت، مي گوید:» این عبارت )مدرس��ة هوشمند( در 

معاني متفاوتي به کاررفته است.
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دیوید پرکینز، اس��تاد دانش��گاه  هاروارد، در کتاب خود »مدارس 
هوشمند، تفکر و یادگیري بهتر براي کودکان« که در سال 1995 
منتشر شده اس��ت، اهداف و اصولي را براي مدارس هوشمند ذکر 
مي کند که در آن نامي از فناوري نیامده است. به نظر او در مدارس 
هوشمند دو نکتة  مهم را باید مدنظر قرار داد: یکي اینکه یادگیري 
محصول تفکر اس��ت و تفکر خوب را همه دانش آموزان مي توانند 
ف��را بگیرند. دیگر اینکه یادگیري مس��تلزم فه��م عمیق و مالزم 
کاربرد منعطف و فعال دانش اس��ت. براین اس��اس به نظر پرکینز،  
هفت اصل اساسي در مدارس هوشمند باید مدنظر مدیریت مدرسه 

و کارکنان آن باشد. این هفت اصل عبارت انداز:
 دانش  مولد: انتخاب درس هاي مفید براي دانش آموزان؛ 

 تلقي از هوش به عنوان امري مکتس��ب و قابل دستیابي و نه 
خصیصه اي ثابت؛

 تأکید بر فهمیدن؛
 آموزش به قصد کسب مهارت و انتقال آن به موقعیت هاي جدید؛

 ارزیابي به قصد یادگیري و نه امتحان؛
 مدرسه همچون سازمان یادگیرنده؛

 پذیرش برخورد با موقعیت هاي پیچیده؛
چنان که مالحظه مي فرمایی��د، در اینجا بر یاددهي و یادگیري 

تأکید شده است ولي این اصطالح به صورت فراگیر،  
نخس��تین بار در مالزي در سال 1997، با 

تأکی��د بر آماده ک��ردن دانش آموزان 
ب��راي ورود به عص��ر اطالعات 

مطرح شد.«
اگر در منابع انگلیسي به دنبال دیوید پرکینز 

و تعریف او از مدارس هوشمند بگردید، در صفحة  
ش��خصي او در س��ایت دانش��گاه هاروارد به همین 

تعریفي برمي خورید که در مصاحبة ماه نامة رشد معلم 
آمده است و هیچ اشاره اي به فناوري ندارد! البته پرکینز 

و همکاران او پروژه اي در ارتباط با استفاده از فناوري در 
آموزش  داش��ته اند، اما تعریفي از مدرس��ة هوشمند براین 

مبنا ندارند و معلوم نیس��ت سرچشمة تعریف رایج از مدرسة 
هوشمند به نقل از آن ها، کجاست.

ب��ه گفتار ایوان ایلیچ در پنجاه س��ال پیش برمي گردیم که 
نظام آموزش��ي خوب را این گونه تعریف کرد: »نظام آموزش��ي 

خوب باید سه هدف داشته باشد:
1. ب��راي همة کس��اني ک��ه مي خواهند یاد بگیرن��د، امکان 

دسترسي به منابع موجود را در هر لحظه تأمین کند.
2. به تمام کساني که مایل اند دانستني هاي خود را به دیگران نیز 
انتقال دهند، امکان دهد از میان دستة اول، عالقه مندان را پیدا کنند.

3. براي همة کس��اني که مي خواهند مسئله اي را براي عموم 
مردم مطرح کنند، فرصتي فراهم کند که نظرشان را اعمال کنند.

کمي به عبارت هاي باال توجه کنید؛ آیا این سه هدف که حدود 
چهل س��ال پیش در جهت مدرس��ه زدایي مطرح ش��ده اند، اکنون 
رویای��ي و دور از ذهن به نظر مي رس��ند؟ به نظر ش��ما مدرس��ة 

هوشمند چیست؟ 
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درسي كه آموخته شد
مدارس هوشمند مالزي

 ترجمه:  دكتر نيره شاه محمدي

طرح اولیة مدارس هوش��مندمالزي ب��ه عنوان یك 
برنامة مؤثر بس��یار مورد تقدیر قرار گرفت، در حقیقت، 
اجراي این طرح به همان س��ادگي که تصور شده بود، 
صورت نگرف��ت چالش هاي زیادي چون آماده س��ازي 
زیرساخت ها، منسوخ ش��دن فناوري هاي قبلي، اتصال 
به شبکه، کیفیت درس ها و ارائه آن ها، آموزش معلمان 

و مدیریت تغییر وجود داشت.
پروژة »م��دارس هوش��مند مالزي« توس��ط دولت 
مرکزي و در نتیجة یك تصمیم سیاسي راه اندازي شد 
و بنابراین، سعي و تالشي از باال به پایین توسط وزارت 
آموزش وپرورش بود. در این پروژه، تصمیم گیري براي 
اجرا در تمامي مدارس در مقیاس��ي بزرگ، بدون توجه 
به نتایج احتمالي، از قبل زمان بندي ش��ده بود. اجراي 
آزمایش��ي خیلي گس��ترده، پرهزینه و به میزان زیادي 
ش��امل فعالیت هاي توس��عه اي براي کارب��رد، نصب، 
آزمایش و ادغام هر دو منبع سخت افزاري و نرم افزاري 
بود. در نتیجه، نرم افزار آموزش و مدیریت مدرس��ه که  
ب��راي مرحلة آزمایش��ي برنامه ریزي ش��ده بود، تا قبل 
از م��ارس 2003 به طور کام��ل در اختیار مدارس قرار 

نگرفت.
در هر پروژة آزمایش��ي، ارزیابي هاي انجام ش��ده در 
مرحلة آزمایشي، فرایند توسعه بازخوردي انتقادي را در 
زمین��ة قابلیت هاي آن فراهم م��ي آورد که بر مبناي آن 
مي توان تصمیماتي آگاهانه با توجه به جهت گیري هاي 
آین��ده گرفت. در پروژة مدارس هوش��مند س��ه مطالعه 
براس��اس مدل ارزیابي مبتني بر ادراك،  س��فارش داده 
ش��د که تنها در مرحل��ة بعد از اجراي آزمایش��ي انجام 

گرفتند.
براس��اس مطالع��ات ارزیابي طرح،  بیش��تر مدارس 
طرح آزمایش��ي گزارش دادند که تعداد آزمایشگاه هاي 
رایان��ه کاف��ي نیس��ت. حت��ي در مرحلة آخ��ر اجراي 
آزمایش��ي، تعدادي از مدارس اع��الم کردند که در به 

اشتراك گذاشتن امکانات آزمایشگاه فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات بین کالس ها مش��کل دارن��د و به تعداد 
کافي رایانه براي دانش آموزان وجود ندارد. مش��کالت 
س��خت افزاري مرتبط با شبکه هاي محلي و سرورها و 
نگه داري آن ها فراوان بود و خرابي هاي مکرر داش��تند. 
به عالوه، در بازة زماني قید شده، امکان نداشت بتوان 
زیر س��اخت ها و مش��کالت فناوري را به طور مؤثري 
مورد توجه داد. هنگامي که اجراي آزمایش��ي طرح در 
س��ال 2002 به اتمام رسید، پهناي باند انتخاب شده و 
ظرفیت سرورها براي حمایت از نرم افزارهاي کاربردي 
در مدارس هوشمند ناکافي بود. تجزیه و تحلیل سوابق 
نگه��داري و کاربرد تجهیزات ف��اوا در یکي از مدارس 
متوسطة روستایي نشان داد که به رغم اختصاص یافتن 
مبلغ زیادي از بودجة عمومي براي خرید تجهیزات فاوا، 
استفاده از این تجهیزات بسیار کم بوده است. در سطح 
ملي به طور متوس��ط معلمان از آزمایش��گاه هاي رایانه 
تنه��ا چهار بار در ماه براي آموزش و یاددهي اس��تفاده 

کرده بودند.
بیشتر مدارس به ندرت معلماني داشتند که از مهارت 
الزم براي استفاده از فاوا برخوردار باشند. در حین انجام 
مرحلة اجراي آزمایش��ي بررسي هایي صورت گرفت و 
روشن ش��د که س��طح یکپارچگي فاوا در کالس هاي 
درس در مرحل��ة اولیة آن قرار دارد و اکثرا معلمان قادر 
نیس��تند راهبردهاي آموزش��ي مبتني بر ف��اوا را به کار 
گیرن��د. آمادگي م��دارس و معلمان مس��ئله اي کلیدي 
بود. با اینکه وزارت آموزش وپرورش دوره هاي فش��ردة 
کوتاه مدت و میان مدت آموزشي را براي معلمان برگزار 
کرد اما بررس��ي هاي مداوم نشان داد که این تالش ها 
توان معلم��ان را براي ب��ه کارگیري ف��اوا در آموزش 
افزایش نمي دهد. تقریبًا نیمي از معلمان شرکت کننده 
در این بررس��ي ها معتق��د بودند که آم��وزش در خانه 
براي آنان به منظور دس��تیابي به اهداف در حد متوسط 
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موفقیت آمیز بوده است.
همچنی��ن معمواًل مدارس با مش��کل به اش��تراك 
گذاش��تن امکانات آزمایش��گاهي بین کالس ها مواجه 
مي ش��دند ب��ه رغم میزان ب��االي بودج��ة عمومي که 
صرف خریداري این امکانات ش��ده بود، میزان استفاده 
از آن ها بس��یار پایین بود. برخي مدارس از س��ي دي ها 
و لپ تاپ ه��اي تازه اي که دریافت کرده بودند، بس��یار 
مراقبت مي کردند؛ تا حدي که کمتر از آن ها اس��تفاده 
مي ش��د. معلم��ان مهارت الزم براي اس��تفاده از فاوا و 
اج��راي اقدامات آموزش��ي نوآورانه را نداش��تند و این 
کارها را ب��ه خصوص براي کالس هاي بزرگ، زمان بر 
مي دانستند. آن ها احساس مي کردند با استفاده از روش 
س��نتي که مس��تقیمًا منطبق بر چارچ��وب آزمون هاي 
ملي اس��ت مي توانند زمان ب��اارزش تدریس را ذخیره 
کنند، محتواي بیش��تري را درس بدهند، سرفصل هاي 
آموزش��ي را تمام کنند و به یادگیري بهتر دانش آموزان 
یاري رس��انند. ظاهراً مس��ئوالن نیازمن��د برنامه هاي 
مدیریت تغییر فش��رده بودند تا ح��ق مالکیت ابتکارات 
آموزش��ي نوآورانه را به تدریج به مخاطب��ان القا کنند 
و به وی��ژه معلم��ان و دانش آم��وزان را در مدیری��ت 

محیط ه��اي یادگی��ري مجازي ب��راي یادگیري »خود 
راهبر«2  و مستقل توانمند سازند.

در مورد تولید بومي درس افزار آموزشي مرتبط، یك 
مس��ئله کلیدي،  کیفیت آن هاست درس افزار آموزشي 
باید جالب و جذاب، تعاملي ومهیج باشد. به عالوه باید 
از ویژگي ه��اي ارائه صوتي و تصویري و بهره گیري از 
پویانمایي براي آسان س��ازي پ��ردازش و درك مفاهیم 
برخوردار باش��د. تعداد محدودي از درس افزارهایي که 
اخیراً به بازار آمده اند، بیش��تر به زبان انگلیسي هستند،  
در غرب تولید شده اند و نسبتًا گران اند. از آنجا که چنین 
درس افزارهای��ي ضرورتًا با برنامه ریزي درس��ي مالزي 
مرتبط نیستند، تصمیم این کشور براي تولید درس افزار 
آموزش��ي مرتبط سفارشي خود3  معقول به نظر مي رسد 
اما تولید درس افزار آموزشي کیفي به زمان، سعي زیاد، 
متخصص��ان و منابع مالي نیاز دارد. قبل از اس��تفاده از 
آن ه��ا هم الزم اس��ت اثربخش بودن آن ه��ا در بهبود 
یادگی��ري از طریق یك تحقیق مس��تقل با ارزش��یابي 

مورد بررسي قرار گیرد.
معمواًل قبل از اینکه درس افزارهاي کیفي به مرحلة 
اجراي کلي برس��ند، یك نمونة کوچ��ك از آن ها اجرا 

به رغم اختصاص يافتن مبلغ زيادي از بودجة 
عمومي براي خريد تجهيزات فاوا، استفاده از 
اين تجهيزات بسيار كم بوده است. در سطح 
ملي به طور متوسط معلمان از آزمايشگاه هاي 

رايانه تنها چهار بار در ماه براي آموزش 
وياددهي استفاده كرده بودند
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مي ش��ود. در مورد ابتکارات مدارس هوش��مند، مرحلة  
اجراي نمونة  اولیه از نظر زماني کوتاه ش��ده بود. براي 
مثال، تولید درس افزارهاي یادگیري علوم و ریاضي به 
زبان انگلیس��ي در یك بازة زمان��ي کوتاه و با عجله از 
طریق س��فارش به تولیدکنندگان خصوصي انجام شد. 
کیفیت درس افزار به طور مس��تقل قبل از تحویل مورد 
ارزیاب��ي قرار نگرفت. و تحویل آن به مدارس نیز طبق 
زمان تعیین ش��ده نبود. به عالوه، مطالعات مجزا نشان 
داد کیفیت آموزش��ي درس افزارهاي تهیه ش��ده براي 
م��دارس دورة آزمایش��ي، در ارتباط با اس��تانداردهایي 
چون »بارگذاري ش��ناختي«4 و کاربرپس��ندبودن مورد 
تردید است. همچنین، هزینة تهیة این درس افزارها کم 
نبود. براي مثال، تولی��د 1494 عنوان درس افزار براي 
اجراي آزمایشي در پروژة مدارس هوشمند، یك میلیون 
»رینگیت« مالزیایي هزینه برداشت. تولید نرم افزار جامع 
مدیریت مدرس��ه نیز به همان اندازه مشکل زا بود. ابتدا 
تصور مي ش��د که این نرم افزار تعدادي از عملکردهاي 
مدیریت مدرسه را تحت پوشش قرار مي دهد و با نظام 
آموزشي ادغام مي ش��ود تا اجازة دسترسي کاربران هر 
دو قسمت ابتدایي و انتهایي5 را فراهم کند. ویژگي هاي 
خاصي مانند قابلی��ت جابه جایي، انعطاف پذیري، قابلیت 
همکاري، مقیاس پذیري، قابلیت استفاده و قابلیت اداره 
نیز باید در آن گنجانده مي ش��دند. متأس��فانه به دالیل  

اقتص��ادي و فناوران��ه اغل��ب ویژگي ها نادی��ده گرفته 
ش��دند و این امر ب��ه ایجاد نرم اف��زار مدیریت جامع با 
عملکردهای��ي انجامی��د که به راحتي قابل جداس��ازي 
نبودند. نرم افزارهایي هم که در س��ه نوبت تولید ش��ده 
بودند، تا چند س��ال بعد هم در مرحلة اجراي آزمایشي 

ارایة نشدند. 
مطالع��ه اي که محققان و صاحب نظران علمي بومي 
انجام دادند، مش��خص کرد که کاربرد حقیقي نرم افزار 
مدیریت مدرس��ه تا حد متوسط 40 تا 50 درصد است. 
مش��کل کاربرد سه جزء از اجزاي نرم افزار شامل مالي، 
کارکنان و مدیریت س��اختمان ها و امکانات نیز گزارش 
داده ش��ده بود. بیش��تر مدیران مدارس میزان موفقیت 
نرم افزار را متوسط ارزیابي کردند؛ زیرا نه کاربرپسند بود 

و نه مي توانست وظایف روزمره را ساده کند.

 پي نوشت
1. Frost&Sullivan
2. Self-directed
3. Own talior made
4. Cognitive Loading
5. Front-end Users

 منبع
Suan yoong and Lee Yuen Lew
Enhancing ICT Application in Science and 
Mathemarics EducationL The Malaysian smart

قبل از استفاده از درس افزارهای 
آموزشی  هم الزم است اثربخش 
بودن آن ها در بهبود يادگيري 
از طريق يك تحقيق مستقل با 
ارزشيابي مورد بررسي قرار گيرد
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ترمودين�اميك

معم��واًل وقت��ی دانش آموزان پایة س��وم ریاضی متوس��طه به 
موضوع ماشین های گرمایی ش��امل »نیوکامن« و »درون سوز« 
می رسند، نیاز است که توضیحات زیادی در این زمینه داده شود. 
این جانب براساس تجربه ام هنگام تدریس این قسمت، از اینترنت 
اس��تفاده می کنم و از روی پویانمایی )انیمیش��ن( های نیوکامن و 
درون سوز، هر مرحله را شرح می دهم. این کار باعث صرفه جویی 
در وقت و تفهیم بیشتر درس می شود. تعدادی از شاگردان هم با 
توجه به توانایی هایی که دارند به تهیة سی دی های ترمودینامیك 
تشویق می ش��وند؛ به طوری که در نمایش��گاه های دانش آموزی 
س��ی دی های خود را ارائ��ه می دهند و به دف��اع از نرم افزارهایی 
می پردازند که از آن ها اس��تفاده کرده اند. ب��ه این ترتیب، روحیة 

اعتماد به نفس و خالقیت در آن ها تقویت می شود.

 سوسن حاجی مبينی
دبیر فیزیك منطقه 4 تهران
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 هيوا عليزاده
دبیر فیزیك منطقة 6 تهران

نوبت را به دانش آموزان بدهيمقسمت سوم
 سرآغاز

 در سلسله مقاله هاي »پروژة ساخت یك اجاق خورشیدي 
و استفاده از آن«که از دو شمارة پیش آغاز شده است، هدف 
ربودن گوي س��بقت براي رسیدن به یك شيء ساخته شده 
توسط دانش آموزان نیست، بلکه ایجاد فرصتي براي »ابراز 
خ��ود« دانش آموزان  در یك کار علمي اس��ت؛ ابراز وجودي 
که ابزارهاي آن مي تواند س��خنراني، نمایش فیلم و عکس، 

ساخت وسیله و غیره باشد.
در جلس��ة پیش )که شرح آن در ش��مارة قبل مجله آمده 
است(به دانش آموزان تکالیفي محول کردیم تا طي دو هفته 
آن ها را انجام دهند. در این جلس��ه به بررس��ي نتایج اولین 
تکلیف مي پردازیم .توجه به این نکته حائز اهمیت اس��ت که 
هدف از اجراي پروژه، از آغاز تا پایان، بیش از اینکه س��اخت 
یك وسیله و توجیه علمي آن باشد، ایجاد فرصت تفکر و ابراز 
اندیش��ه براي دانش آموز اس��ت. در جریان پروژه قرار نیست 
ب��ر حجم محفوظات دانش آموزان بیفزاییم، بلکه مي خواهیم 
فرصتي ایجاد شود تا در آن دانش آموز روش یادگیري خویش 
را کشف و آن را تقویت کند. در این فرایند، آموزگار در حیطة 
مدیری��ت زمان نقش مهمي برعه��ده دارد. عجله اي در کار 
نیس��ت؛ دانش آموز باید احس��اس کند که براي نشان دادن 

تالش ها و اندیشه هایش فرصت کافي دارد.

 شرح
در این جلس��ه از هر گروه بخواهی��د کار خود را توضیح 
دهد. اگر توضیحات همة گروه ها تمام نشد، جلسة دیگري 
را نیز براي این فعالیت در نظر بگیرید. به یاد داشته باشیم،  
دانش آم��وزان از ای��ن که م��ورد احترام ق��رار گیرند، لذت 
مي برن��د و ما با دادن فرصت کافي براي ارائة کارش��ان به 

آن ها احترام مي گذاریم.
کار را ای��ن طور ش��روع کنی��د: ابتدا با نمایش اس��الید 
موض��وع گروه ها و زمان پیش بیني ش��ده ب��راي هر گروه 
را نمایش دهید)بهتر اس��ت براي تم��ام گروه ها وقت هاي 
مس��اوي در نظ��ر گرفته ش��ود( و به آن ه��ا فرصتي براي 
مرور کارهایش��ان بدهید. با کمك تعدادي از دانش آموزان، 
چن��د صندلي در ابتداي کالس قرار دهی��د تا هر گروه که 
فراخوانده مي ش��ود مکاني براي استقرار داشته باشد. کار را 
ب��ا یك گروه داوطلب آغاز کنید و متناس��ب با موضوع آن 
گروه سؤاالتي را مطرح کنید تا گفت وگو آغاز شود. اعضاي 
گ��روه را به عنوان کس��اني در نظر بگیرید که قرار اس��ت 
به پرس��ش ها به شیوة س��خنراني و نمایش فیلم، عکس و 

اسالید پاسخ دهند. 
از یک��ي از دانش آم��وزان بخواهید کن��ار تختة کالس 
بایس��تد و نتای��ج حاص��ل از گفت وگو با هر گ��روه را ثبت 
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کن��د. یکي دیگ��ر از دانش آموزان نیز به عن��وان عکاس از 
فعالیت ه��اي کالس عکس و فیلم تهیه کند. توجه داش��ته 
باشید که همیشه نباید از یك نفر ثابت براي این گونه کارها 
که از جمله فعالیت هاي الزم به منظور مستندس��ازي جریان 
کالس به شمار مي روند، استفاده کنید و تا جاي ممکن باید 

به همة دانش آموزان فرصت بدهید. 
دقت کنید، این آموزگار اس��ت که با اشاره کردن به هر 
دانش آم��وز، او را وارد بحث مي کند و اج��ازة کناره گیري 
به دانش آم��وزان نمي دهد؛ زیرا تنها از این طریق اس��ت 
ک��ه همة دانش آم��وزان با فکري فعال در پروژه ش��رکت 
مي کنن��د. همچنی��ن آم��وزگار اش��کاالتي را ک��ه از نظر 
محت��وا و نح��وة بی��ان در کارگروه ها  یادداش��ت مي کند،  
پس از اج��راي کار هر گروه در اختیار آن ها قرار مي دهد. 
بس��یار مهم اس��ت که آموزگار بکوش��د اس��تعدادها و نیز  
ضعف ه��اي دانش آموزان خود را بشناس��د، زیرا با این کار 
بهتر مي تواند آن ها را هدایت کند. در پایان کار هر گروه، 
از دانش آم��وزان بخواهید از نکات ثبت ش��ده روي تختة 
کالس یادداش��ت بردارند. پس از آن گروه بعدي را دعوت 

کنید.
وق��ت را ب��ه گونه اي تنظی��م کنید ک��ه در آخر کالس 
فرصت داشته باشید خبر ثبت وب نوشت را به دانش آموزان 
بدهید. در صورتي که در کالس امکان استفاده از اینترنت 

را دارید، وارد نش��اني وب نوش��ت شوید و به دانش آموزان 
نش��ان دهید ک��ه چه  کاري انجام داده ای��د؛ از قرار دادن 
عکس و گزارش کوتاه از جلس��ة گذش��ته گرفته تا نشاني 
پس��ت الکترونی��ك، معرف��ي وبگاه هاي مرتب��ط، معرفي 
کت��اب... هر دانش آم��وز مي تواند با وارد ش��دن به بخش 
»نظربدهید« نظر، پیش��نهاد و س��ؤال خود را مطرح کند. 
از دانش آم��وزان بخواهی��د که گزارش این جلس��ه را طي 
دو روز آینده به ش��ما ایمیل کنند. قول بدهید که بهترین 
گزارش را ب��ه نام خود دانش آموز روي وب نوش��ت  ثبت 
خواهی��د ک��رد. از دانش آموزان بخواهید ک��ه حتمًا قبل از 
جلس��ة بعد به وب نوش��ت س��ربزنند و از برنامة جلسة بعد 

آگاه باشند. 
در صورتي که در کالس اینترنت ندارید، صفحات ذخیره 
ش��دة وب نوشت را روي پرده نمایش دهید. سپس نشاني آن 
را که روي چند برگ کاغذ A4 پرینت شده است، به دو نفر 
از دانش آموزان بدهید تا روي تابلوهاي مدرسه نصب کنند.

تا اینجا گام هاي خوبي برداش��ته ایم. این جلس��ه را نیز به 
پایان مي رس��انیم؛ در حالي که  مي دانیم فعالیت کالس��مان 
خارج از مدرسه وفراتر از دیوارهاي آن ادامه دارد و به کمك 

فناوري شوري متداوم  به آن بخشیده ایم.

cheshmenoorsc.blogfa.com

azarsc.blogfa.com

هدف از اجراي پروژه، از 
آغاز تا پايان، بيش از اينكه 
ساخت يك وسيله و توجيه 
علمي آن باشد، ايجاد 
فرصت تفكر و ابراز انديشه 
براي دانش آموز است
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گردگيري كني�دتختة هوشم�ند خود را

 كاركردها و قابليت هاي 
تخته هاي تعاملي

 تنوع رنگ زیاد و بدون محدودیت؛
 تنظیم ضخامت قلم؛

 حاشیه نویسي روي تصویرها و اسالیدها؛
 گنجاندن صدا و تصویر؛

 رسم شکل هاي هندسي با دقت باال؛
 مثال1. یك دایرة غیر دقیق که با دست رسم شده، با یك کلیك به یك دایرة دقیق تبدیل مي شود.

 مثال2. کشیدن مثلث هاي متفاوت نیازي به خط کش و گونیاي بزرگ ندارد.
 تبدیل دست نوشته هاي روي تخته به حروف چاپي )از جمله در کالس زبان(؛

 اجراي آسان نرم افزارهاي تعاملي در درس هاي مختلف؛
 قلم روي تخته نقش موشواره را ایفا مي کند.

کاربرد در آزمایشگاه هاي مجازي.
 جابه جا کردن، چرخاندن و بزرگ و کوچك کردن نوشته ها و تصویرها روي تخته: )مدیریت کردن تخته(؛

 برجسته کردن )عالمت گذاري( برخي نوشته هاي خاص روي تخته؛
 پوشاندن بخشي از تصویر یا نوشته براي پرسش هاي کالسي؛
 انجام بازي هاي آموزشي و فکري با مشارکت همة شاگردان؛
 فعالیت هاي رنگ آمیزي براي دانش آموزان کم سن و سال.

 بازي هاي ریاضي و جدول هاي علمي براي دانش آموزان بزرگ تر.
 ذخیره کردن تمامي مطالب درس داده ش��ده و به اش��تراك گذاشتن آن ها با دانش آموزان و سایر 

معلمان؛
 برگشتن به صفحه هاي قبل.

 بي نیازي از پاك کردن تخته؛
فقط کافي است صفحه                    ي جدیدي باز کنیم.

 عليرضا منسوب بصيری
دبیر شیمي منطقه 11
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»وایت ب��رد تعاملي«1یا »تختة 
هوشمند«2  یك صفحة  نمایش بزرگ متصل به 

رایانه اس��ت که تصاویر »دسکتاپ« رایانه توسط پروژکتور 
روي آن نمایش داده مي شود. کاربران هنگام کار با تختة هوشمند 

مي توانند به جاي اس��تفاده از موش��واره و حتي صفح��ه کلید یا قلم یا 
انگش��ت با رایانه کار کنند. این وس��یله در کالس هاي درس، جلس��ات و 

کنفرانس ها و نیز اخبار هواشناسي تلویزیون کاربرد دارد.
این گونه وایت بردها از نرم افزاري اختصاصي بهره مندند که امکاناتي خاص 
و متناسب با کاربري مورد نظر ارائه مي دهد. براي مثال، در انواعي که براي 
استفاده در کالس درس طراحي شده اند، نرم افزار امکاناتي نظیر تصویرهاي 

از پیش آماده )ش��کل هاي هندس��ي براي ریاضي(، جدول هاي از قبل 
ذخیره شده )جدول تناوبي عناصر براي شیمي( و ابزارهایي نظیر 

ماشین حساب را در اختیار معلم قرار مي دهد.
تختة هوش��مند ترجمة ن��ام تجاري یکي از 

انواع تخته های تعاملي است.

 پي نوشت
1. Interactive White Board)IWB(
2. Smart Board

 منبع
 http://www.learn-ict.org.uk/materials/documents/documents/whiteboards/Activinspire-v-1.4-Quick-Start-Guide.pdf
 http://kristastechtidbits.pbworks.com/f/ActivInspire-Primary.pdf
 http://www.sweetwaterisd.net

circle square triangle
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گفت و گو با علي نوريان، مدير مدرسه هوشمند راهنمايي پسرانه فردوسي

 زينب گلزاري
عکس: رضا بهرامی

ب�ه نظر مي رس�د »مدرس�ة راهنمايي 
پس�رانة فردوس�ي« چن�د س�ال پيش از 
گس�ترش طرح مدارس هوش�مند به دنبال 
نگاه�ي متف�اوت در امر آم�وزش و يادگيري 
بوده اس�ت؛ روش�ي كه آموزش را دل نشين تر 
و يادگي�ري را عمي�ق و پاي�دار كن�د. در رون�د 
اين تالش و تكاپو، مس�ئوالن مدرسه به سمت 
در  كرده ان�د.  حرك�ت  مدرس�ه  هوشمندس�ازي 
اي�ن گفت و گ�و عل�ي نوري�ان، مدير اين مدرس�ه 
تجربيات�ش را با ديگر همكاران ح�وزة آموزش در 

ميان گذاشته است.
نوريان: پیش از جریان هوشمندس��ازي ش��اید ده یا دوازده 
طرح بود که هر مدرس��ه مي توانس��ت به دلخواه اجرا کند. طرح 
ایج��اد کالس هاي موضوعي یکي از این طرح هاي پیش��نهادي 
بود که ما در مدرسه اجرا کردیم. بسیار خوب بود و ما در اجراي 
آن موفق بودیم. ش��اید در آن زمان در منطقة 4 تنها مدرس��ه اي 
بودی��م که این ط��رح را اجرا کرد. در این ط��رح تمام امکانات و 
ابزار کمك آموزشي به تفکیك موضوعات درسي در کالس هاي 
جداگان��ه قرار مي گیرن��د. معلم ریاضي یا جغراف��ي هر کدام در 
کالس مخص��وص به آموزش هم��ان درس تدریس مي کنند و 
هر زمان به امکانات کمك آموزش��ي نیاز پیدا کردند، مي توانند 
به تناس��ب از ابزار آموزش همان درس بهره بگیرند. مدرسة ما 
در اجراي طرح کالس هاي موضوعي نس��بت به مناطق دیگر 

جلوتر است.

 طرح مدرسة هوشمند را از چه زماني اجرا كرديد؟
هوشمندس��ازي را از چهار سال پیش آغاز کردیم. ابتدا 
ی��ك کالس را به ویدیو پروژکتور و رایانه مجهز کردیم. 
وقتي اس��تقبال و اس��تفادة هم��کاران را دیدیم، هفت 
کالس دیگر را ه��م تجهیز کردیم. در کنار آن، بحث 
آموزش معلم��ان و تولید محتوا را ه��م داریم. البته 
ناگفت��ه نماند ک��ه بچه ها در این زمین��ه از دبیران 
جلوترند و خیلي خوب هم پیش مي روند. بسیاري 
از محتواسازي هایي که از کتاب درسي صورت 
گرفت��ه به همت دانش آموزان بوده اس��ت و 

مدیون آن ها هس��تیم. بچه ها در این زمینه خیلي فعال هس��تند. 
فیلم هاي کمك آموزشي مرتبط با موضوعات درسي را به کالس 

مي آورند و دبیر با استفاده از آن ها آموزش مي دهد.
البته ما معتقدیم زماني هوشمندسازي موفق مي شود که حتي 
وقتي مدرس��ه تعطیل اس��ت، آموزش تعطیل نشود. در تعطیالت 
تابس��تان و س��ایر تعطیالت در طول س��ال، دانش آموزان باید با 
مدرسه در ارتباط باشند و این هدفي است که ما در مدرسه دنبال 
مي کنیم. با این حساب، ما هنوز ابتداي راه هستیم. فعاًل براساس 
انتظارات نظام آموزش��ي پیش مي رویم اما امیدواریم در آینده به 
این هدف برس��یم و این دور از دس��ترس نیست و امکانات، دارد 

تهیه مي شود.
اج��ازه بدهید در مورد طرح س��ومي هم به ن��ام »طرح جم« 
توضیح کوتاهي بدهم. طرح جم در »س��ازمان آموزش وپرورش« 
حرکتي به سمت پویا کردن شوراهاي مدرسه است. در این طرح 
تصمیماتي که در مدرس��ه نقش تعیین کننده دارند، در ش��وراها 
اتخاذ مي ش��وند. مدرسة ما در این طرح توانست رتبة دوم و سوم 
را در منطقه کس��ب کند. دبیران لزوم ش��رکت در این شوراها را 
احس��اس مي کردند و حتي در خارج از زمان مدرسه براي شرکت 
در شوراها مي ماندند. از استادان و صاحب نظران دعوت مي کردیم 

تا در جلسات ما شرکت کنند و راهکار ارائه دهند. 
ط��رح جم ابتدا در منطقة 5 اجرا ش��د و بع��د به 10 منطقه 
رس��ید. هدف اصلي ش��وراها این اس��ت که هر اتفاقي که در 
مدرس��ه مي افتد، اول م��ورد بحث و گفت و گ��و قرار گیرد و 
نظرات جمع آوري ش��وند. دبی��ران توانمندي باالیي دارند. در 
این ش��وراها نقاط قوت و ضعف مورد بررسي قرار مي گیرند و 
دبیر در تصمیم گیري هاي مدرسه شرکت مي کند. این موضوع 
باع��ث مي ش��ود فکر و خالقیت بیش��تري در جلس��ات به کار 
گرفته ش��ود. پیش از اجراي این طرح بیش��تر صورت جلساتي 

که به اداره مي فرستادیم، در شوراها مطرح نمي شدند.

كالس ها،  تجهيز  و  هوشمند  تابلوهاي  نصب  با   
شيوه هاي آموزشي مدرسة شما چقدر بهبود يافت؟ 

کار ک��ردن با تابلوه��اي الکترونیکي، حداقل اس��تفاده از این 
امکانات در طرح هوشمندسازي است. من مدارسي را مي شناسم 
ک��ه در همین منطقه با امکانات کمتر در بخش هوشمندس��ازي 

ما هنوز ابتداي راهيم!
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خیل��ي بهتر از ما کار کرده اند. مثاًل برخي، آزمون ها را در س��ایت 
ق��رار داده اند و به ط��ور هم زمان دانش آموزان در روز و س��اعت 
مش��خص در کنار والدی��ن امتحان مي دهند. این ه��ا برنامه هایي 
هس��تند که ما هم در آینده خواهیم داش��ت. طرحي داش��تیم که 
تم��ام درس هاي گروه هاي آموزش��ي خودمان را در س��ایت قرار 
دهیم و امکان اس��تفاده را براي تمام اقشار جامعه فراهم کنیم؛ به 
طوري که بدون حضور فیزیکي همه بتوانند ثبت نام و از کالس ها 

استفاده کنند.

تدريس  در روش  تغييري  چه  از هوشمند سازي  بعد   
معلمان ايجاد شده است؟

اس��تفاده از اب��زار و کار با ویدیو پروژکت��ور را طي دو هفته به 
معلمان آموزش دادیم. در زمینة تولید محتوا، هم به دانش آموزان 
و ه��م ب��ه دبیران آم��وزش دادیم که البته بیش��تر ب��ار بر دوش 
دانش آموزان است و در این مورد کمك زیادي مي کنند. محتواي 
تولید ش��ده در یادگیري دانش آموزان بس��یار مؤثر بوده است. به 
خص��وص در درس هایي مثل اجتماع��ي که انتقال اطالعات تنها 
از طریق س��خنراني صورت مي گیرد، با اس��تفاده از فیلم و تصویر 

ماندگاري مطلب در ذهن بیشتر مي شود.

 آيا دبيران خودشان به استفاده از ابزار كمك آموزشي 
تمايل دارند يا شما از آن ها مي خواهيد؟

بس��تگي به دبی��ر دارد. دبیري که عالقه مند اس��ت، نیازي به 
توصیة من ن��دارد. خودش فراتر از امکانات مدرس��ه کار مي کند 
اما برخي از دبیران دوس��ت دارند همچنان به روش س��نتي عمل 
کنند. آن ها با اینکه دبیران توانمند و خوش بیاني هستند و بچه ها 
هم دوستش��ان دارند، عالقه اي به استفاده از این ابزار ندارند. من 
س��عي مي کنم با ترفندها و ش��گردهایي کم کم این عالقه را در 

آنان ایجاد کنم.

استفاده  آموزشي  نوين  ابزارهاي  از  كه  دبيراني  آيا   

مي كنند، تشويق مي شوند؟
ص��د در صد؛ ط��رح هوشمندس��ازي م��دارس زماني موفق 
مي ش��ود که دبیران عالقه مند را گردآوری��م. البته معلماني که 
کمتر به اس��تفاده از ابزارهاي نوی��ن رغبت دارند هم باید کم کم 
با این موضوع کنار بیایند و متوجه باش��ند که فاصله گرفتنش��ان 
باعث عقب افتادن خودش��ان و دانش آموزان مي ش��ود. پنج سال 
پی��ش آمار گرفتیم و دیدیم ک��ه 99 درصد بچه ها در منزل رایانه 
دارن��د. پس گریزي نیس��ت. حتي والدین هم بای��د در این طرح 
س��هیم شوند. البته هنوز بخشنامه یا فلسفه اي براي تعیین میزان 
مش��ارکت والدین وجود ندارد، اما قطعًا مش��ارکت آن ها مي تواند 
نق��ش مثب��ت و مؤثري داش��ته باش��د. ما ی��ك کالس آموزش 
روباتیك در مدرس��ه دایر کردیم که والدی��ن دانش آموزان آن را 

برگزار کردند و طرح موفقي بود.

 از وبگاه مدرسه چه استفاده هايي مي كنيد؟
 والدی��ن براي دی��دن ریز نمرات بچه ها معمواًل به س��ایت 
مدرس��ه مراجعه مي کنند. وضعی��ت انضباطي دانش آموزان را 
هم از طریق س��ایت به اط��الع والدین مي رس��انیم. برخي 
از دبی��ران م��ا هم محتواي تولید ش��دة خود را در س��ایت 
مي گذارند یا کارنامه هاي جداگانه اي براي درسشان تنظیم 
کرده اند و پیش��رفت بچه ها را با ذکر جزئیات بیشتري در 
اختی��ار والدین مي گذارند. انعکاس س��ریع رفتار بچه ها 
از ای��ن طریق به والدین، دقت بچه ها را بیش��تر کرده 

و م��وارد انضباط��ي را کاهش داده اس��ت و به این 
ترتیب، بچه ها کمتر خطا مي کنند. بحث تش��ویق 

و تحریك بیش��تر هم هس��ت. گزارش مستمر، 
پیشرفت دانش آموزان را بهتر منعکس مي کند 

13و نقش تشویقي دارد.
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برنامة مدرسة آينده
 عليرضا منسوب بصيری

 اشاره
در اکث��ر مناب��ع فارس��ي موج��ود در مورد 
مدرسة هوشمند، اشارة زیادي به فعالیت هاي 
کش��ور مالزي و مدارس هوش��مند تأس��یس 
ش��ده در این کشور شده اس��ت. این در حالي 
اس��ت که کش��ور کرة جنوبي نی��ز برنامه اي 
وی��ژه و نهادي اختصاصي براي توس��عة فاوا 
در آموزش وپ��رورش خ��ود دارد. کرة جنوبي 
اخیراً در مس��یر اجرایي کردن پروژه اي به نام 
»مدرس��ة آینده«، مدرسه اي هوش��مند را راه 
اندازي کرد.  این گزارش به معرفي این مدرسة 
هوشمند تازه تأسیس در کرة جنوبي مي پردازد 
و برنامة کشور کره را با مالزي مقایسه مي کند.

 مدرسة هوشمند در 
برنامه هاي بلند مدت

براس��اس ش��واهد و قرائ��ن موج��ود، 
مالزي اولین کش��وري است که طراحي و 
پیاده س��ازي مدرسة هوش��مند را در برنامة 
بلندم��دت توس��عة کش��ورش ق��رار داد. 
مالزي »برنامة پیش��تاز مدرسة هوشمند«1 
را در دوران نخس��ت وزیری دکتر ماهاتیر 
محمد راه اندازي کرد. اهداف و ساختار این 
برنام��ه را مي توان ب��ه این صورت توضیح 
داد: مدرسة هوشمند نهادي آموزشي است 
که از نظر تدریس و روش هاي آموزش��ي 
و نظام مدیریتي مدرس��ه، به منظور آماده 
ک��ردن دانش آموزان براي جامعة مبتني بر 
اطالعات بازآفریني شده است. دراین نوع 
مدرسه خالقیت و مدیریت بهتر اطالعات 
با اس��تفاده از فناوري آس��ان شده است و 
به کمك آن دانش آموزان و دانش��جویان، 
معلمان،  مدی��ران و والدی��ن در رویارویي 
ب��ا چالش هاي عصر اطالع��ات بهتر آماده 
مي ش��وند. اما در کره اولین پروژة با عنوان  

»تطبی��ق فاوا ب��ا آموزش وپ��رورش«2  در 
چهار مرحل��ه )مقدماتي، معرف��ي، تکامل 
و توس��عه(، از س��ال 1970 ت��ا 2000 به 
اج��را درآمد. در مرحل��ة تکامل این پروژه، 
قوانین و مق��ررات الزم براي ورود فاوا به 
آموزش وپ��رورش آماده و زیرس��اخت هاي 
ارتباطي الزم ساخته شد. در مرحلة پایاني 
)مرحلة توس��عه( این طرح، باالترین سطح 
زیرس��اخت هاي ارتباطي در کشور کره به 
دس��ت آمد. طرح »فیبر ن��وري به خانه« 
)FTTH( ام��کان اتصال ب��ه اینترنت با 
س��رعت بس��یار باال را فراهم کرد و تعداد 
کاربران اینترنت در آن کش��ور را به بیش 
از ده میلی��ون نف��ر افزای��ش داد. در حال 
حاضر با ماش��یني ش��دن آموزش وپرورش 
در مدارس ابتدایي و دبیرستان هاي سراسر 
این کش��ور، کره به یکي از پیشرفته ترین 
کش��ورهاي دنیا در زمینة زیرس��اخت هاي 

آموزش وپرورش تبدیل شده است.
دومی��ن »ط��رح جام��ع تطبیق ف��اوا با 
و   2001 س��ال  در  آموزش وپ��رورش« 
همزمان با طرح »ارتقاي آموزش وپرورش 
مبتني بر فاوا در مدارس« با هدف توس��عة 
مناب��ع انس��اني بنا نهاده ش��د. براس��اس 
»چشم انداز ملي کرة جنوبي« که به »کرة 
سایبري«معروف است، فاوا در آموزش در 
س��ال 2014 باید تصویري از یادگیرنده اي 
باشد که شایستگي استفاده از مهارت هاي 
اصل��ي قرن 21 را دارد و مي تواند خالقیت 
و اس��تعدادهاي خ��ود را در فناوري ه��اي 

دیجیتالي آینده شکوفا کند.
در س��ال 2005، مؤسس��ه اي ب��ه ن��ام 
»کری��س«3 ب��راي پیاده س��ازي ف��اوا در 
آموزش وپرورش تأس��یس ش��د. مأموریت 
این مؤسسه آماده س��ازي آموزش وپرورش 

ب��راي آین��ده، مطابق با تصوی��ري از یك 
جامع��ة در حال تغییرهاي فناورانه اس��ت. 
در سال 2010 طراحي مدرسة هوشمند به 
عنوان پیش  در آمد »مدرسة آیندة 2030«، 
ب��ه عنوان یك پ��روژة میان م��دت براي 
گذار به نظام مدرس��ة آینده تا سال 2015 

برنامه ریزي شد.
در ج��دول زیر نمایي کلي از بخش هاي 
ف��از ابتدایي پروژة مدرس��ة آین��ده  )کرة 

جنوبي2030( ارایة شده است.

 نخستين نمونة مدرسة 
هوشمند دركرة جنوبي

اواخر اس��فند ماه س��ال گذش��ته)2012( 
اولین مدرسة هوش��مند کره جنوبي در شهر 
»س��ه جونگ« این کش��ور افتتاح ش��د. این 

سالمطالب عمده تحقيقات

انتخاب عوامل اصلي تغییر در 
مدارس براي بهبود آموزش و ارائه 

مدل مدرسة آینده

سال اول
)2010(

ساخت مدل مدرسه و ایجاد 
چارچوبي براي روابط بین اجزاي 

مدرسه

سال دوم
تا سوم

)2011-2012(
واردکردن عوامل تغییر در مراحل 
مدل مدرسه و پیاده سازي تجزیه 

و تحلیل

سال سوم
تا پنجم

)2012-2014(
اصالح مدل مدرسه آینده و 
سیاست گذاري براساس نتایج 

تحقیقات بازبیني شده

بعد از سال
پنجم )2014(

آموزش هوشمند در كره جنوبي
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مدرسه که هر سه دورة پیش دبستاني، ابتدایي 
و متوسطه را شامل مي شود، کاماًل به امکانات 
فناوري اطالعات و ارتباطات مجهز است. در 
ورودي مدرسه به حسگر هاي رادیویي مجهز 
اس��ت و حضور و غیاب دانش آم��وزان را به 

صورت خودکار انجام مي دهد.

کالس هاي درس در این مدرسه به تختة 
الکترونیکي )تختة هوش��مند( مجهزند و هر 
دانش آم��وز یك لوح هوش��مند )تبلت( دارد 
که هم زمان مي تواند نوشته هاي روي تخته 
را در آن مش��اهده کند. معلم نی��ز مي تواند 
فعالیت هاي دانش آموزان را روي لوح ببیند و 
در صورت ل��زوم هر آن چه را که دانش آموز 
روي لوح لمسي خود نوشته است، روي تختة 
الکترونیک��ي کالس نمایش دهد. ضمن آن 
که همة کتاب هاي درسي دانش آموزان روي 
لوح هاي هوش��مند آنان ذخیره شده است و 
آن ها مي توانند هر لحظه به محتواي کتاب ها 

دسترسي داشته باشند.
از دیگر مش��خصات این مدرس��ه وجود 
تابل��وي اعالنات الکترونیک��ي در جاهاي 
مختلف مدرسه است که اخبار را به صورت 
دیجیتالي به اطالع دانش آموزان مي رساند.

 مدرسة هوشمند از ديدگاه 
مسئوالن آموزش وپرورش 

كرة جنوبي
 کیم چول کیوم4، مدیر مؤسس��ة کریس 

معتقد اس��ت که مدرس��ة هوش��مند شهر 
س��ه جونگ مدل کره اي مدرس��ة هوشمند 
اس��ت که در آن دانش آم��وزان و معلمان 
مي توانند یادگی��ري و یاددهي را از طریق 
فناوري بي س��یم و ابزاره��اي دیجتیالي و 
هوش��مند ش��خصي آزادانه تجرب��ه کنند. 
دانش آموزان مي توانند درس هاي خود را بر 
اساس نیاز، سطح و عالقة شخصي انتخاب 
کنن��د. همچنین مي توانن��د به روش هاي 
متفاوت مانند س��خنراني، سمینار، بحث یا 
پروژه هاي آموزش��ي، مباحث درسي مورد 

عالقة خود را دنبال کنند و یاد بگیرند.
آموزش هوشمند کرة جنوبي سعي کرده 
اس��ت توجه جهانیان را به خود جلب کند. 
در سال گذشته،  نمایندگاني از بیش از 60 
کشور دنیا براي بازدید از آموزش هوشمند 

کرة جنوبي به این کشور سفر کرده اند.

 زير ساخت  توليد محتوا براي 
مدرسة هوشمند كره

ش��اید این س��ؤال ک��ه چه نه��ادي در 
کرة جنوبي محت��واي الکترونیکي را براي 
مدارس هوش��مند تولی��د مي کند، به ذهن 
شما نیز رسیده باش��د. یکي از برنامه هاي 

زی��ر س��اختي دولت ک��ره پی��ش از آغاز 
پروژة مدرس��ة آینده و ساخت اولین نمونة 
مدرسة هوشمند، طراحي و بهره برداري از 
کتاب خانة دیجیتال بوده اس��ت. با توجه به 
تعریف ارائه ش��ده توس��ط وزارت آموزش، 
عل��وم و فناوري، بس��ته درس��ي دیجیتال 
یك کتاب درسي براي دانش آموزان است. 
چنین بس��ته اي حاوي کتاب هاي درس��ي 
موج��ود، کتاب ه��اي مکمل، کت��اب کار، 
واژه نام��ه و ادغام ای��ن مطالب با ابزار چند 
رسانه اي، از قبیل ویدیو کلیپ، پویانمایي و 
حقیقت مجازي است. همچنین محتویات 
آن داراي کارکرده��اي متف��اوت تعامل��ي 
براي دانش آموزان به منظور مطالعه کردن 
با توج��ه به ویژگي ها و س��طوح تحصیلي 

ایشان است.

 پي نوشت
1.Smart School Flagship Application
2.Adapting ICT in Education
3.KERIS
4. Kim Chul-kyum

 منابع
گزارشي از شبکه الجزیره »مدرسه سه جونگ کره«

korea IT Times،march and،2012،kim sung.

دانش آموزان 
مي توانند درس هاي 
خود را بر اساس 
نياز، سطح و عالقة 
شخصي انتخاب كنند
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مدرسة هوشمند در سيستان و بلوچستان
 بهناز پورمحمد
 عکس: اعظم الريجاني

 اشاره
با هماهنگي آقاي دادرس، نمايندة مجالت رشد و آقاي 
كيخواه نژاد در استان زاهدان، در يكي از پنجشنبه هاي 
و  آموزگاران  از  تعدادي   ،1391 سال  ماه  ارديبهشت 
هم  گرد  زاهدان  دو  و  يك  ناحية  دبستان هاي  مديران 
تجربه كنند.  تبادل  هوشمند  مدرسة  دربارة  تا  آمدند 

چكيدة اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
 استان سیستان و بلوچستان مانند تمامي استان هاي کشورمان 
درگیر هوشمندسازي مدارس است؛ منتها با سرعت پایین. معلمان 

تأکید داشتند که در این مورد، آموزش معلمان باید جا بیفتد.
 همه معلمان دوره هاي ICDL را گذرانده اند ولي به دلیل 
تمرین نکردن یا نبود سیس��تم،  آموخته ه��اي خود را فراموش 
کرده ان��د. البته تعداد کمي از همکاران از این  فرصت اس��تفاده 
ک��رده و پس از برگزاري ای��ن دوره ها به دلی��ل عالقه اي که 

داشتند،  دست به تولید محتواي الکترونیکي زدند.
هم��کاران اعتقاد داش��تند که ابتدا بای��د اطالعاتي در زمینة 
مدارس هوش��مند و تعریف مدرس��ة هوشمند کس��ب کنند تا 

راحت تر بتوانند با هوشمندسازي مواجه شوند.
 اگر آموزش ها به چند نفر معلم عالقه مند داده ش��ود و آن ها 
در سطح مناطق ومدارس به معلمان آموزش دهند، نتیجة بهتري 
به دس��ت مي آید؛ چون زبان، زبان معلمي و آشناس��ت و از آنجا 
که مطلب را همکارش��ان فرا گرفته اس��ت، آن ها هم مي توانند 
فرابگیرن��د. به این ترتیب، ترس از اس��تفاده از رایانه تا حدودي 
برطرف مي شود. البته بهتر است این آموزش به صورت آموزش 
ضمن خدمت باشد تا انگیزة حضور در کالس ها هم ایجاد شود.

 هم��کاران عالقه مند طي س��ال به نقاط گوناگون اس��تان 
مي رون��د و کارگاه هاي آموزش��ي برگزار مي کنن��د. این امر در 

ارتقاي آموزش و کیفیت بخشي به آن بسیار مؤثر بوده است.
 نکتة دیگري که آموزگاران به آن رسیده اند، این است که 

وقتي از این ابزار اس��تفاده کنند، وقت بیشتري براي سایر امور 
آموزشي پیدا مي کنند.

  درتدری��س بعضي از مواد درس��ي مث��ل تاریخ، جز روش 
س��نتي هیچ کاري نمي شود کرد و امکان سفر هم نیست. ولي 
با اس��تفاده از رایانه و نش��ان دادن فیل��م و عکس هاي فراوان، 
تدریس ش��یرین تر و قابل فهم تر مي ش��ود و دانش آموزان هم 

عالقة زیادي نشان مي دهند. 
 اتفاق دیگري که افتاده این اس��ت که معلمان به ش��دت 
س��عي مي کننددر زمین��ة کار با رایانه با مطالع��ه پیش بروند تا 

پاسخ گوي سؤاالت دانش آموزان باشند. 
بعضي از مدارس این اس��تان ب��ه اینترنت مجهزند و معلمان 
با پست الکترونیك در زمان غیر مدرسه با بچه ها ارتباط دارند. 
البته این اتفاق تازه افتاده است و خیلي زمان مي برد تا گسترش 
پیدا کند. چون اکثر بچه ه��ا رایانة مجهز به اینترنت ندارند. در 
بعض��ي از م��دارس راهنمایي و دبیرس��تان  بچه ها و مدرس��ه 

وب نوشت دارند که فعال هم هست. 
 یک��ي از مدیران دورة ابتدای��ي طرح جالبي را اجرا کرد. او 
به سراغ ادارات غیرآموزش وپرورش رفته و از آن ها خواسته اگر 
مي خواهند سیستم  هایش��ان را ارتقا دهند، رایانه هاي کهنه شان 
را در اختیار مدارس قرار دهند تا بچه ها خودش��ان با کمي تغییر 
نرم افزاري از  آن ها در مدرس��ه اس��تفاده کنن��د. به این ترتیب 
ارتباط نزدیکي بین سازمان ها و آموزش وپرورش به وجود آمد. 

با این روش مي توان فاصلة بین سازمان ها را نیز کمتر کرد. 
 نکتة دیگري که نظر مرا جلب مي کند،این اس��ت که یکي 

از شرکت کنندگان ضمن صحبت ها یش مي گوید:
»اداره به مدارس اعالم کرده اس��ت. در صورت عدم استفاده 
از رایانه ها و ابزارهاي آموزش��ي و در نتیجة خاك خوردن،  آن ها 
را عودت دهند تا به مدارس دیگر ارس��ال شوند. همین هشدار 

سبب استفادة بیشتر از رایانه شده است«. 

گزارشي از ديدار با مديران و آموزگاران دبستان هاي ناحيه هاي 1 و 2 زاهدان
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ب��ا همه گی��ر ش��دن فن��اوري الکترونیک��ي و دیجیتال، 
ابزاره��اي رایان��ه اي متفاوتي به م��دارس راه پیدا کرده اند. 
بیشتر این ابزارها که معمواًل با عنوان »ابزار هوشمند سازي 
مدارس« ش��ناخته مي ش��وند،  داراي کارکردهاي وس��یع و 
عمومي ان��د ابزارهاي مذک��ور در صورتي براي مدرس��ه و 
مراکز آموزش��ي مفید خواهند بود که از محتواي آموزش��ي 
الکترونیکي مناس��بي برخوردار باش��ند؛ محتوایي که روي 
طیف وس��یعي از ابزارهاي دیجتیال قابل اجرا باشد. از این 
رو تولید محتواي الکترونیکي مناس��ب یکي از دغدغه هاي 

اصلي آموزش وپرورش در شرایط کنوني است. 
کت��اب »چگون��ه محت��واي الکترونیک��ي تهی��ه کنیم؟ 
راهنماي عمل آموزش گام به گام، تألیف اعظم موالیي نژاد 
و غالمرضا حمیدزاده، س��عي کرده است در چند گام عملي 
تولی��د محتواي الکترونیک��ي را به معلم��ان آموزش دهد. 
همان طور که اش��اره ش��د،   این کتاب براي مخاطب معلم 
نوش��ته شده اس��ت. باور نویس��ندگان کتاب این است که 
»معلم��ان خالق و با انگیزه مي توانن��د به دانش آموزان یاد 
دهن��د که چگونه در فرایند یادگیري، مؤثر، باش��ند معلمان 
مي توانند ب��راي این یادگیري مؤثر مواد آموزش��ي تعاملي 
الکترونیک��ي تولید کنند. آنان مي توانند گروه تولید محتوا را 
مدیری��ت و براي دانش آموزان خود آزمون هاي الکترونیکي 

طراحي کنند.«
این کتاب داراي پنج فصل است. فصل اول آن به معرفي 
مدرسة هوش��مند بر مبناي مس��تندات و دستور العمل هاي 
وزارت آموزش وپرورش اختصاص دارد که در س��ال 1390 
منتش��ر و ب��ه ادارات آموزش وپرورش ابالغ ش��ده اس��ت. 
فص��ل دوم محتواي الکترونیک��ي را تعریف کرده و ضمن 
بی��ان اج��زاي آن، به عوام��ل کلیدي در طراح��ي و تولید 
محتواي الکترونیکي اشاره کرده است. فصل سوم گام هاي 
عملي تهیة محتواي الکترونیکي را برش��مرده و به معرفي 
برخي نرم افزارهاي تولید چند رس��انه اي آموزش��ي پرداخته 
اس��ت. فصل چه��ارم، که ش��اید جذاب تری��ن فصل براي 
معلمان باش��د، نمونه هاي مختل��ف عملي طراحي محتواي 
چندرسانه اي را در دروس گوناگون به معلمان ارائه مي دهد. 
فصل آخر کتاب نی��ز معیارهاي تولید محتواي الکترونیکي 
را در س��ه بخش ویژگي هاي علمي، ویژگي هاي ظاهري و 

ویژگي هاي فني به خواننده معرفي مي کند.
در پای��ان مي توان گفت،که این کتاب معلمان عالقه مند 
و مصرف کنن��دة محت��واي الکترونیکي را ب��ا مراحل تهیه 
و تدوی��ن یك محتواي الکترونیکي آش��نا مي س��ازد و این 
زمینه را در آن��ان تقویت مي کند که به تولید کنندگان فعال 

محتواي الکترونیکي تبدیل شوند.

چگونه محتواي الكترونيكي تهيه كنيم؟

كتاب: چگونه محتواي الکترونیکي تهیه کنیم؟
مؤلفان: اعظم موالیي نژاد و غالمرضا حمیدزاده

ناشر: انتشارات مدرسه
نوبت چاپ: اول، 1390

 فرشته سعيدي
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مطالب این وب نوش��ت توس��ط جمعی از 
معلمان ریاضی دورة راهنمایی سراسر کشور 
به صورت گروهی نوشته می شود و هدف آن 
جمع آوری تجربیات و نظرات معلمان در زمینة 
تدریس درس ریاضی به منظور استفادة سایر 
معلمان است. این وب نوشت در سال 1385 با 
مدیریت ميالد افشين منش  راه اندازی شد. 

مزایای استفاده از آن عبارت اند از: 
 آش��نایی معلمان سراس��ر کش��ور با 
مهارت ها، تجربیات و اطالعات یکدیگر و 

گنجاندن آن ها روی یك وب نوشت.
 بیان و رفع ابهامات کتاب های درسی؛
 دست یافتن به شیوه های نو و کارآمد؛

 شرکت در بحث های گروهی؛
 استفاده از مطالب دانش آموزی وبگاه.

معلمان��ی که در دورة راهنمایی تدریس 
می کنن��د و تمایل دارند مطالب��ی را با نام 
خودش��ان در این وب نوش��ت ثب��ت کنند، 
می توانند با قرار دادن نام، نام خانوادگی، نام 
استان و ش��هر محل خدمت، نشانی پست 
نش��انی وب نوشت شخصی،  الکترونیکی، 
سابقة خدمت و همچنین سابقة پژوهشی و 
همکاری با دیگر نهادهای علمی در بخش 
نظرات، یك شناسة کاربردی دریافت کنند 
و از این طری��ق مطالب خود را با دیگران 

به اشتراك بگذارند.
مطالبی که در وب نوشت درج می شوند، 
باید در زمینة ریاضیات باشند و در صورت 
اس��تفاده از مناب��ع، ذک��ر آن ه��ا ضروری 
اس��ت. در بخ��ش پیوندهای وب نوش��ت، 
اخب��ار و مطالب��ی در زمین��ة ریاضی��ات و 
آموزش وپ��رورش، وبگاه ه��ای مرتب��ط با 
ش��خصی  وب نوش��ت های  و  ریاضی��ات 
نویس��ندگان آمده اس��ت. در این وبالگ 
مطالب جالبی در زمینه های زیر می خوانیم:
 بازی و س��رگرمی های ریاضی، تست 
ه��وش، معماه��ای ریاض��ی، بازی ه��ای 
آموزش��ی در قالب نرم افزار فلش به منظور 
آموزش بهت��ر به دانش آم��وز، مانند بازی 
مختص��ات نقطه و بردار، ضرب و تقس��یم 

اعداد صحیح و... ؛
 مق��االت ریاض��ی، معرفی مجالت و 

سی دی های آموزشی و دانلود رسم ها؛
 معرفی نرم افزارهای آموزش��ی مرتبط 
ب��ا مباحث ریاضی��ات پایه ه��ای متفاوت 
راهنمای��ی، مانند نرم اف��زار تبدیل واحدها 
و نرم اف��زار کمك آموزش��ی پی��دا کردن 
بزرگ ترین مقس��وم علیه مشترك دو عدد 

به روش نردبانی؛
حس��اب  کارگاه  ریاض��ی  نرم اف��زار 

.Mathematics' Workroom
این نرم افزار به ش��کل یك بازی زمان دار 
طراحی شده است که در آن، سؤال هایی از 
چهار عمل اصلی ریاضی پرسیده می شود 
و کارب��ر باید با توجه ب��ه دو عدد و جواب 
تش��خیص دهد که از ک��دام عمل اصلی 
استفاده شده است. سرعت و دقت در این 

بازی باعث کسب امتیاز می شود.
 معرفی نرم افزار تولید و ساخت فیلم های 

»camtasia studio« آموزشی
 تشریح مس��ائل ریاضی، شامل ارائة 
س��ؤاالت ریاض��ی، بررس��ی روش ح��ل  

مسئله، و ترفندهای ریاضی.
 نمونة سؤال های ریاضی اول تا سوم 
راهنمایی، همراه با بارم بندی و زمان بندی.

 نقد کتاب های درس��ی؛ نویسندگان و 
بررس��ی مباحث کتاب های درسی پرداخته 

و راهکارهای الزم را ارائه داده اند.
و نی��ز در ای��ن وب نوش��ت، گروهی از 
معلم��ان ایده های جالب��ی در زمینة بهبود 
ش��یوه های تدریس و آم��وزش، مدیریت 
کالس، اس��تفادة بهینه از زمان به منظور 
باال بردن کارایی دانش آموزان، و شیوه های 
جدید تشویق ارائه داده اند تا سایر معلمان 

و مربیان از آن ها استفاده کنند.

كارگ�اه حساب  سارا صالحی
دبیر علوم تجربی منطقة 2 تهران

www.math-teachers.blogfa.com
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ب���ازي آلگودو
در ای��ن ش��ماره، مي خواهیم نرم اف��زاري را معرفي کنیم که 
به دلیل س��رگرم کنندگي بس��یار باال مي توان آن را یك بازي 

رایانه اي دانست. 
این نرم افزار در واقع یك شبیه ساز دو بعدي فیزیکي منحصر 
به فرد اس��ت، که به صورت دو نسخة »آموزشي« و »فیزیك« 

ارائه شده است.
»آل گودو«به صورت یك محیط پرتحرك و کارتوني طراحي 
شده و وسیلة مناسبي براي ساختن محیط هاي تعاملي است. با 
آن مي ت��وان فیزیك را توضیح داد، به اختراعات خیره کننده اي 
دس��ت زد، بازي هاي جالبي طراحي ک��رد یا فعالیت هاي علمي 
مناس��ب کالس علوم را آماده ساخت. این بازي دانش آموزان را 
تشویق مي کند تا خالقیت و توانایي خود را براي ساخت دانش 

به همراه لذت بردن از بازي بروز دهند.
در ای��ن محی��ط اختراعات ش��ما همانند دنی��اي واقعي کار 
خواهند کرد. ش��ما مي توانید ب��ا زدن دکمة »پخش«در برنامه، 
چگونگ��ي عملکرد آن ه��ا را در دنیاي واقعي درون محیطي دو 
بعدي مش��اهده کنید و حتي آن ها را با دیگ��ر عالقه مندان به 
فیزی��ك در »آل گو باکس« )Algobox(اش��تراك بگذارید. 
ابزاره��اي موج��ود دراین نرم اف��زار، ابزارهاي ابتدایي و س��ادة 
طراحي دوبعدي هستند. کار با این نرم افزار بسیار ساده است و 
امکانات فیزیکي مناس��بي براي اجراي عملي برخي آزمایش ها 
در فض��اي مجازي فراهم مي کند، ازجمل��ه فنر، موتور، طناب، 
باریکة نور، ش��اره، عدس��ي، تکیه گاه. همچنی��ن، این امکان را 
مي ده��د ک��ه واکنش اجس��ام را در مقابل جاذب��ه، اصطکاك، 

مقاومت هوا، شکست نور و... مشاهده کنید.
آل گودو امکانات فیزیکي دیگري هم در اختیار کاربر مي گذارد 
که از جملة آن ها، رسم نمودار حرکت جسم، نمایش نیروهاي وارد 
برجس��م، نمایش بردار سرعت و تکانة جسم، است. براي استفادة 
بهتر کاربر از امکانات نرم افزار، یك خودآموز در فضاي آن طراحي 

شده است که کاربر را به خوبي آموزش مي دهد.
جذابیت این بازي ناشي از شبیه سازي واقعي محیط اطراف و 
زنده بودن شبیه سازي هاست. براي مثال، اگر یك سطح شیب دار 
طراحي کنید و دایره یا توپي را در باالي آن بگذارید، جدا از آن 
که با زدن دکمة پخش، توپ روي آن سطح مي افتد و می غلطد 
مي خورد، مي توانید همان موقع که برنامه در حال پخش اس��ت. 
آن دایره را بردارید و روي سطح شیب دار قرار دهید تا به صورت 
خودکار قل بخورد یا مکان و جهت سطح شیب دار را تغییر دهید 
و ببینید که دایره چطور عکس العمل نشان مي دهد. حتي اگر در 
صحنه اي که س��اخته اید، اش��یاي متحرك دیگري وجود داشته 
باش��ند، پس از فش��ردن دکمة پخش، دایره یا توپي که طراحي 
کرده ای��د با برخورد به دیگر اش��یاي صحنه، آن ه��ا را جا به جا 
مي کند.  همچنین، مي توانید جنس سطح شیب دار را تغییر دهید 
و رفت��ار توپي را که طراحي کرده اید، روي س��طح هاي متفاوت 
مش��اهده کنید. حتي مي توانید جنس توپ را تغییر دهید و آن را 

به آب تبدیل کنید و تغییرات را ببینید!
از ای��ن نرم اف��زار مي توانی��د درکالس درس فیزی��ك براي 
تدریس مباحث گوناگون از جمله حرکت، ماشین ها، نور و حتي 
چگالي بهره ببرید و دانش آموزان را با طراحي، حل مسئله و یا 
رس��م نمودار با اس��تفاده از نرم افزار درگیر کنید. این آزمایشگاه 
فیزی��ك دو بعدي به صورت کاماًل زنده دانش آموزان ش��ما را 
س��اعت ها سرگرم مي کند و کالس فیزیك لذت بخشي را براي 

شما و دانش آموزانتان رقم مي زند.
 www.softgozar.comبراي دریافت آلگودو مي توانید به وبگاه
بروید و در بخش جست وجو، کلمة algodoo را بنویسید. سپس 

فایل نرم افزار را دریافت و روي رایانه نصب کنید.

 منابع
1. http://www.algodoo.com/wiki/About

 نرگس لياقي مطلق
دبیر فیزیك منطقه 2 تهران
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 رويا صدر

 تصویر گر: طاهر شعبانی

خانه و مدرسة امروز و فردا
آزمون های چهارگزينه اي ويژة

ب( حدس مي زنید البد المپ تلویزیون شان سوخته است. الف( نتیجه مي گیرید که احتمااًل رایانه شان ویروسي شده است.1. به خانة دوستتان مي رويد و مي بينيد اهالي منزل دور هم نشسته اند و دارند حرف مي زنند...
د( نگران مي شوید که نکند عیب و ایرادي پیدا کرده اند و مشکلي برایشان پیش آمده است.ج( فکر مي کنید شاید برق شان رفته است.

2. نوجواني دارد در حضور جمع مي خندد... اين موضوع نشانة آن است كه:

الف( دارد یك لطیفه پیامکي جدید را مي خواند.
ب( دارد یك بلوتوث خنده دار را مي بیند.

ج( دارد پست هاي وب نوشت و فیس بوك را روي لپ تابش مي خواند.

د( مشکل روحي - رواني دارد و همین جور الکي مي خندد.

6. در اكثر مدارسي كه با نام هوشمند راه اندازي مي شوند، ركن اصلي چيست؟
الف( ویدیو پروژکتور سالن اجتماعات
ب( کارت عابر بانك ولي دانش آموز

د( آقاي مهندس بخش خصوصي که تجهیزات رایانه اي را به قیمت خودش مي فروشد.

د( زهرا خانوم که مدام گرد دستگاه هاي بال استفاده را مي گیرد و روي آن ها روپوش مي اندازد.

د( معلم مدرسه - مهندس مالمیرآبادي )مدیر شرکت داده پردازان با انصاف مدارس فردا(ج( گچ و تخته - اسپند جهت ترکاندن چشم حسودب( عضالت چهار سر ران- انگشت سبابة دست راستالف( کاغذ و قلم - نظریات کارشناسان علوم رایانة قرن هفدهم جزایر هونولولواز ... به صفر و استفاده از... به بي نهايت مي رسد.4. با توجه به رشد شتابان مدارس هوشمند در جامعة ما، در مدارس فردا استفاده 

صدا  را  فرزندتان  و  است  آماده  شام  د( به هیچ وجه امکان بلند کردنش نیست.ج( باید از مسئوالن ادارة برق کمك بگیرید.ب( باید از رستم دستان کمك بگیرید.الف( باید از جرثقیل کمك بگیرید.مي كنيد. براي بلند كردن او از پاي رايانه ...3. 

5. مدرسه فرداي ما،... 

محور خواهد بود.

الف( شرکت رایانه اي
ب( چك بانکي

ج( افاده
د( ُبرد 13
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8. براي ترسيم نقشه راه مدارس هوشمند بايد از كجا كمك گرفت؟

الف( وزارت راه و ترابري
ب( آموزش وپرورش مالزي

ج( آکادمي افالطون

د( شرکت رایانه اي مهندس مالمیر آبادي و شرکا

الف( با تئوري هاي نظریه پردازان آي تي  قرن چهارم قبل از میالد7. ميزان رشد آي تي در مدارس را چگونه اندازه مي گيرند؟
ب( با ترازوي دیجیتال

ج( با وسایل آزمایشگاهي 
د( هر سه مورد

9. مانع اصلي رشد مدارس هوشمند ما كدام است؟
الف( دانش آموزان

د( محدودیت در خط تولید برد کالس هاي درسج( ناآشنایي برخي مدیران با پاورپوینت براي تنوع بخشي به سایت مدرسهب( ترافیك تهران

10. مدرسة هوشمند مدرسه اي است كه ... دارد.

الف( ویدیو پروژکتور

ب( اولیاي پولدار
ج( وبگاه

د( تابلوي »مدرسه هوشمند«
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معلم، فناوري، تختة سياه
نقش فناوري در ايجاد انگيزه در يادگيري

 اشاره
در يك مدرسة هوشمند انتظار اين است كه معلمان 
وب گاه هاي فعالي داش�ته باش�ند و در فضاي مجازي 
ب�ه تبادل تجربيات بپردازن�د؛ در گاهي براي ارتباط با 

دانش آموزان و معلمان.

بیل ِفریتِر1، که معلم پایة شش��م ابتدایي است، در سال 2006-
2005 معلم نمونه ش��ده است. او وب نوشتي )وبالگي(2 دارد که در 
آن بحث هاي متنوعي را مطرح مي کند و بازخورد معلمان دیگر را 
نسبت به دیدگاه هایش انعکاس مي دهد. وب نوشت او به روز و بسیار 
فعال اس��ت. مطلبي که در ادامه مطالع��ه مي کنید، بخش هایي از 
بحثي است که او در زمینة فناوري و ایجاد انگیزه در کالس درس 

مطرح کرده است. نظرات چند معلم هم در ادامه آمده است.
یکي از بحث هایي که اغلب مربیان در دفاع از تلفیق فناوري 
ب��ا آم��وزش در کالس درس مط��رح مي کنند، این اس��ت که 
نوجوان��ان قرن 21 با درس هاي فناوران��ه و دیجیتال انگیزش 
بیش��تري براي یادگیري پیدا مي کنند. اما آیا این سخن درست 
اس��ت؟ آیا دانش آموزان امروزي که با اتصال به ش��بکه بزرگ 
شده اند و از هر جیبشان انواع ابزارهاي دیجیتال بیرون مي آید، 
با درس هاي ش��اد و وابسته به ابزاري که در کالس هاي درس 
مجهز به ان��واع فناورِي امروز یافت مي ش��وند، براي یادگیري 

انگیزة بیشتري پیدا مي کنند؟
ِس��ن ِگِرویر3 یك دبیر ممتاز و برجس��تة دبیرستان است که من 
توفیق داشتم چند روزي در این هفته او را ببینم. او معتقد است: نه! 

 ترجمه: شيبا ملك

 من فکر مي کنم بچه ها بیش��تر با انجام دادن کارهاي جدید انگیزه پیدا مي کنند. تو درس��ت مي گویي؛ آن ها کاربران هر 
روزة آي پاد، تلفن همراه و... هستند. این ها براي این بچه ها تازگي ندارند.

بكي، 13 آوريل 2012 

 چگون��ه دانش آموزان انگیزه پیدا مي کنند؟ آیا انگیزه دروني اس��ت با بیروني؟ چگونه معل��م مي تواند براي هر دانش آموز 
وقت بگذارد و به او در کشف قابلیت هایش کمك کند؟ در کالس من دانش آموزاني هستند که هر نوع فناوري رغبتشان را 
کاهش مي دهد و انگیزة آن ها را از بین مي برد. دانش آموزاني دارم که باور دارند فناوري به آن ها کمك مي کند که سریع تر 
پیش بروند و باالتر بروند. من س��عي مي کنم دریابم هر دانش آموز چگونه انگیزه پیدا مي کند. من اس��تفاده از فناوري را به 
عنوان یك تسهیل کننده، دوست دارم. فناوري براي بعضي ها پنجره اي باز مي کند تا استعدادهاي نهفته شان بروز پیدا کند. 

در نهایت،  این امر سبب مي شود آموزشي متمایز را به کار گیرم که در آن فناوري نقش محوري دارد.
كتي، 14 آوريل 2012

 من معلم هاي زیادي را دیده ام که 15 دقیقه قبل از کالس طرح درس آماده اي را از »سایت تبادل طرح درس« مي یابند و 
آن را در کالس ارائه مي کنند. آن ها وقتي »اسالیدها«ي آماده را »آموزش« مي دهند، خود متعجب مي شوند؛ در حالي که در 
مورد آن چه نمایش داده مي شود، چندان مطمئن نیستند. در چنین شرایطي دستورالعمل هاي مدیران مدارس براي به کارگیري 

فناوري، به آموزش کمکي نمي کند. استفادة مؤثر معلم از فناوري  است که مي تواند دانش آموز را با یادگیري درگیر کند.
خانم »ك«، 14 آوريل

 نظرها
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آن ها  اینک��ه  انتظ��ار 

با فن��اوري انگیزه پی��دا کنند، مثل 

این اس��ت که از آن ها بخواهیم با کفش 

و جورابش��ان انگیزه پیدا کنند. چیزي که هر 

سروکار دارند، امکان ندارد موجب 
روز با آن 

ایجاد انگیزه شود؛ مگر آنکه نگاه جدید 

و تازه ای به آن پیدا کنیم.

همکار عزیز نظر ش��ما چیست؟ آیا  بعد از تحرير
ب��ا فناوري مي توان انگی��زه ایجاد کرد؟ در 

کالس شما چه روي مي دهد؟
منعکس خواهد شد.نظرات برگزیده در ش��مارة اردیبهشت براي ما ارسال کنید.لطفًا نظ��رات خود را تا تاری��خ 1391/11/1 

 بله، دختر من کالس دوم است و از پشت میزش در کالس، تختة هوشمند را روي دیوار مي بیند. او مي گوید برایش جالب 
است و انگیزه پیدا مي کند. 

نظردهنده، 13 آوريل 2012

 محتواي آموزش از نظر من اولویت دارد. بچه ها باید قبل از به کارگیري 
فن��اوري چیزي براي برقراري ارتباط، خلق ک��رده و یا تحقیقي در اختیار 
داش��ته باش��ند. دانش آموزان من وقت��ي مي بینید چگون��ه مي توان یك 
محتواي آموزش��ي را به ش��یوه هاي متفاوت ارائه کرد، تح��ت تأثیر قرار 
مي گیرند. آن ها وقتي مي فهمند که آنچه مي نویسند و انجام مي دهند، در 
جهان خوانده و روي آن اظهارنظر مي ش��ود، انگیزه پیدا مي کنند. فناوري 
صرفًا ابزار اس��ت. این معلمان خوب هس��تند که انگی��زه ایجاد مي کنند. 

آموزش خوب در تلفیق با فناوري دانش آموزان را توانمند مي سازد.
ژانت، 20 آوريل 2012

 پاس�خ بيل: من معتقدم س��ؤال خوب مي تواند بچه ها را برانگیزد. چالش و درگیر شدن با ایده هاي جذاب، تعامل با 
هم کالسي ها و دنبال کردن عالقه هاي شخصي برانگیزاننده اند. آیا ابزارهاي دیجیتال و وسایل متفاوت مبتني بر فناوري 

مي توانند این انگیزش را مؤثرتر و بازدهي آن را بیشتر کنند؟
من خودم تمامي این فعالیت ها را در فضاهاي دیجیتالي انجام مي دهم.

اما ابزارها به خودي خود برانگیزاننده نیستند.
قطعًا بچه ها صبح هیجان زده از رختخواب بلند نمي ش��وند و از خانه بیرون نمي زنند که بیایند مدرس��ه و تختة هوشمند 

یا آي پاد و یا یك وب نوشت را ببینند که در انتظار آن هاست.
ما باید به این باور پایان دهیم که ابزارها به خودي خود برانگیزاننده هستند.
یادگیري برانگیزاننده است. کنجکاوي، پرسشگري و تعامل برانگیزاننده اند. 

فناوري فقط این ها را عملي و میسر مي کند. آیا توضیحم گویا بود؟
بيل، 14 آوريل 2012
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ش
رايانه ايپاسخپرس

خاموش  را  هوشمند  تختة  پروژكتور  ويديو  وقتي   .1
مي كنيم، براي روشن شدن مجدد آن چند دقيقه اي طول 
مي كشد تا گرم شود. آيا مي توانيم بدون خاموش كردن 
تختة هوشمند آن را تاريك كنيم و هم زمان نيز با رايانه 

كار كنيم؟
 بل��ه، مش��روط بر اینک��ه دس��تگاه کنت��رل از راه دور 
 »Pic Mute« پروژکتور را داش��ته باش��ید. اگر روي کلید
دستگاه کنترل از راه دور کلیك کنید، تختة هوشمند تاریك 
مي ش��ود. با فشردن دو بارة کلید Pic Mute تصویر رایانه 
روي تختة هوش��مند دیده مي شود. در دس��تگاه هاي قدیمي 
نام این کلید »AV Mute« است. همچنین، اگر هنگامي 
که از دستگاه اس��تفاده نمي کنید.کلید Pic Mute را فشار 
دهید، این امر کمك مي کند انرژي کمتري نس��بت به روشن 
و خاموش ک��ردن کلي پروژکتور مصرف ش��ود. عمر المپ 
پروژکتور نیز افزای��ش مي یابد. المپ پروژکتور چند صد هزار 

تومان قیمت دارد! 

2. آيا مي شود تصويري را روي تختة هوشمند داشت 
و تصوير متفاوتي را روي رايانة شخصي ديد؟

 بله، اگر کلید »Freeze« روي کنترل از راه دور دستگاه 
را فش��ار دهید، مي توانید تصویر فعلي روي تختة هوش��مند را 
ثابت نگه  دارید در این حالت اگر تصویر جدیدي روي رایانه  تان 
بیاورید، روي تختة هوش��مند دیده نمي ش��ود. با فشردن دوبارة 
کلید Freeze تصویر ثابت ش��ده پاك مي شود و تصویر جدید 

رایانه روي تختة نمایش مي آید.

3. آيا مي شود تختة  هوشمند را به لپ تاپ وصل كرد؟
 بل��ه، نکتة فني خاص��ي در این زمینه وجود ندارد. فقط در 
نظر داشته باشید که سیم کشي براي رایانة اصلي تختة هوشمند 
تنظیم شده اس��ت. به همین دلیل، اگر تختة  هوشمند به رایانة 
روي می��زي وصل اس��ت. لپ تاپ را نزدیك آن ق��رار دهید تا 
بتوانید کابل ها را به وصل کنید. ضمن اینکه الزم است نرم افزار 
تختة هوشمند را قباًل روي لپ تاپ خودتان نصب کرده باشید.

4. تصوير رايانه هم اندازه تختة هوشمند نيست و از 

كنار ه هاي آن خارج شده است. براي حل اين مشكل چه 
بايد كرد؟

 این مش��کل معم��واًل هنگامي روي مي ده��د که کابل از 
رایان��ة اصل��ي جدا و به لپ تاپ وصل ش��ده اس��ت. براي حل 

مشکل این گونه عمل کنید:
zoom« .1« روي دستگاه پروژکتور را تنظیم کنید: 

یك کلید )یا پیچ( zoom پشت عدسي پروژکتور قرار دارد 
)یا کلید zoom روي دستگاه کنترل از راه دور وجود دارد( که 

با تنظیم آن مشکل حل مي شود.
2. وضوح نمایشگر رایانة خودتان را تنظیم کنید.

 desk« همة برنامه ها را ببندید. به ترتیب روي صفحة خالي 
top« روي »Properties« و روي »Settings« کلیك 
 1280×768 روي  را   »Screen Resolution« کنی��د. 
تنظیم کنید. اکنون روي »Apply« و »OK« کلیك کنید.

اگر همچنان تصویر هم اندازة تختة هوشمند نشد، مراحل باال را 
تکرار کنید اما »Screen Resolution« متفاوتي را برگزینید.

5. از چه برنامه ها و نرم افزارهايي مي توان روي تختة 
هوشمند استفاده كرد؟

 هم��ة برنامه ه��ا و نرم افزارهایي ک��ه روي رایانه تان کار 
مي کنن��د، به همان خوب��ي روي تختة هوش��مند قابل نمایش 

هستند. برخي نرم افزارهاي رایج مثل: 
 »PowerPoint»،«excel،«Word»،«NetMeeting«
و»AutoCad« بس��یار خ��وب و یکپارچه ب��ا ابزارهاي تختة 
حاشیه نوش��ته ها،  مي توانی��د  ش��ما  مي کنن��د.  کار  هوش��مند 

دست نویس ها، متن ها و رسم هاي روي تخته را ذخیره کنید.

6. آيا با قلم مي شود » راست كليك« كرد؟
 بله، روي قلم تختة هوشمند کلیدي است که نقش راست 

کلیك موس را ایفا مي کند.

7. چگونه مي شود نوار ابزار تختة هوشمند را پنهان كرد؟
 گاهي هن��گام نمایش فیلم مي خواهید الی��ة ابزار پنهان 

باشد. به این منظور:  
 روي نوار ابزار»Smart Tools« راس��ت کلیك کنید. 

 مجيد محسني 
دبیر علوم تجربي منطقه 2 تهران
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این ابزار در گوش��ة سمت راست - پایین نمایشگر دیده مي شود. وضعیت 
پنهان »Hide Floating Tools« را انتخاب کنید.

 ب��راي باز گرداندن به حالت قبل، روي »Smart Tools« کلیك 
کنید و وضعیت »Show Floating Tools« را برگزینید.

آيا  مي كنم،  تنظيم  را  هوشمند  تختة  نرم افزار  كه  هنگامي   .8
مي توانم مانع دسترسي دانش آموزان به رايانه ام شوم؟

 بله، شما مي توانید تختة هوشمند را به روش زیر قفل کنید:
روي نماد تختة  هوشمند در قسمت صفحة نمایش رایانه کلیك کنید.

 Welcome to Notebook«،« روي  ترتی��ب  ب��ه  اکن��ون 
Tools«« و »Lock All Smart Devices« کلیك کنید.

9. چگونه متوجه شوم كه تخته در حال ارتباط و تعامل با رايانه 
است؟

 روي گوش��ة راست - پایین نمایشگر تختة هوشمند چراغي است که 
باید دروضعیت س��بز باشد. اگر این چراغ سبز در حال چشمك زدن باشد، 
به معني تبادل اطالعات با نرم افزار اس��ت. اگر چراغ قرمز در حال چشمك 
زدن باشد،  به معني راه اندازي اولیة دستگاه است. اگر این چراغ قرمز باشد، 

به معني نبود ارتباط با رایانه است.

10. گاهي صفحة نمايشگر تختة هوشمند ساكن مي شود، يا به 
كندي پاسخ مي دهد. چه بايد كرد؟

 ابت��دا همة برنامه ها را ببندید. رایانه تان را خاموش و س��پس روش��ن 
کنید. اگر باز هم مشکل باقي بود. بررسي کنید برنامه هاي سنگین، ساکن 

ویروس، دیفرامگنت کردن و... در حال انجام نباشند.

11. وقتي پيغام »« روي صفحه مي آيد، چه بايد كرد؟
 این مهم اس��ت که پس از هر 100 ساعت استفاده از تختة هوشمند، 
فیلتر آن را تمیز کنید. پروژکتور این موضوع را به ش��ما یادآوري مي کند. 
قصور در این کار باعث افزایش دماي دس��تگاه مي ش��ود و به کاهش عمر 

المپ دستگاه مي انجامد.
براي پاك کردن فیلتر،  آن را از دس��تگاه بیرون آورید و با جاروبرقي یا 
دستگاه گردگیر مکشي تمیز کنید. براي این کار از دمنده هاي هوا استفاده 
نکنید، زیرا آن ها گرد و غبار را از فیلتر خارج مي کنند ولي براي س��المتي 

مضرند. 



 مطهره معينی 
دبیر هنر منطقة 2 تهران

 شروع
  Microsoft Word برنام��ة  ب��از ک��ردن 
  A4 انتخاب اندازة   Page Layout

 تنظيمات كادر:
كشيدن كادر:

Insert    انتخاب شکل مستطیل کشیدن کادر روي زمینه 

طراحي جلد سي دي

تنظيم اندازة كادر:
12cm :12cm انتخاب کادر     
نكت�ه: در صورتي که برنامة ش��ما به صورت پیش فرض از واحد اینچ اس��تفاده 
مي کن��د. در کادر مخص��وص عب��ارت 12cm را تای��پ کنید. پ��س از زدن دکمة 

»Enter«، خود برنامه آن را به واحد اینچ تبدیل مي کند.

رنگ آميزي داخل كادر: 
انتخاب کادر  Shape Fill انتخاب رنگ مورد نظر


