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مسعودهاشمي
عضو هیئت علمي

 دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تويسركان 

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

  اشاره
نهادهاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه، نيازمند راهبردهايي نوين و مؤثر براي بهبود فرايند آموزش و يادگيري 
ــر آن ها براي حضور در  ــان و دانش آموزان و تربيت و آموزش مؤث ــدف اين نهادها آماده كردن كامل مدرس ــتند. ه هس
كالس هاي آينده است. كالس هاي امروز برخالف كالس هاي گذشته، به دستگاه هايي همچون ديتاپروژكتور و دستگاه هايي 
كه امكان پخش صوتي و تصويري مطالب را دارند، مجهز شده اند و يا خواهند شد. ابزارهاي يادگيري الكترونيكي امروز 
ــت ها، ويكي ها2، پست الكترونيكي، ابزارهاي دنياي مجازي، يادگيري به  عبارت اند از: مرورگرهاي اينترنتي1، وب نوش
كمك موبايل3، پادكست ها4 و... از اين ميان، »وبالگ5« به عنوان يكي از محبوب ترين و قدرتمندترين ابزارهاي يادگيري 
الكترونيكي، در حال شكل دادن به محيط آموزشي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي انسان امروز است. فناوري وبالگ روز 
به روز كاربرپسندتر و محبوب تر مي شود و علت آن سهولت در ايجاد و ادارة وبالگ است. وبالگ ها عالوه بر آنكه اساسًا 
دفترچة خاطرات افراد به حساب مي آيند، مي توانند در به اشتراك گذاشتن اطالعات و همچنين در اجتماعي كردن افراد 
جامعه و آموزش و تربيت آنان هم نقش بسزايي داشته باشند. در اين مقاله، به اهميت و كاربردهاي وبالگ  به عنوان ابزار 

آموزشي در نظام هاي آموزشي مدرن خواهيم پرداخت.

کليد واژه ها:

وبالگ،نظامآموزشي،كالس
مدرن،فناورياطالعاتو
ارتباطات،ابزارآموزشي

سرآغاز
درس  كالس ه��اي  در  مدرس��ان 
براي ارتباط گرفتن با دانش آموزان، از 
ابزارهاي زيادي به��ره مي گيرند كه به 
طور س��نتي متداول ترين آن ها را گچ و 
تخته، و امروزه فلش كارت، وايت برد، 
اوره��د و ديت��ا پروژكت��ور تش��كيل 
مي دهند. نظر به پيش��رفت هاي حاصل 
ش��ده در زمينه ه��اي فن��اوري، امروزه 
مي ت��وان از گس��تره اي از فناوري هاي 
ب��راي بهب��ود و افزاي��ش  آموزش��ي 
يادگيري دانش آموزان بهره جست. اين 

فناوري ها مي توانن��د بنابر نوع اهداف 
آموزشي و سطح يادگيرندگان متفاوت 
باش��ند. البته مدرسان امروزي به جاي 
آنكه همچون گذش��ته در كالس درس 
فقط نقش س��خنران داش��ته باشند، به 
تربيت و هدايت مي پردازند و به جاي 
آنكه همچون نظام آموزش��ي سنتي، به 
كل كالس تدريس كنند، وقت بيشتري 
را ب��راي فردي ك��ردن آموزش صرف 
مي كنن��د؛ به طوري ك��ه در اين روش، 
به تك تك دانش آموزان توجه بيشتري 
مي شود. استفاده از فناوري هاي نوين، 
تعامل و همكاري مي��ان دانش آموزان 
با خ��ود و مدرس��ان ب��ا دانش آموزان 
را س��رعت مي بخش��د و در نهايت به 
موفقيت هاي آموزشي آن ها مي انجامد. 
فناوري هاي نوين، بي شك ساختار 
مدارس فردا را دست خوش تغيير قرار 
مي دهد. به اين صورت كه مدت زمان 

كالس ها طوالني تر و البته مؤثرتر و در 
عين حال آم��وزش نظام دار و كار چند 
تخصص��ي تقويت مي ش��ود. آموزش 
و يادگي��ري ب��ا فناوري ، ه��م مي تواند 
چالش برانگيز باش��د و هم مدرس��ان 
و دانش آم��وزان را به ط��ور عميق  در 
فرايند يادگي��ري و آموزش درگير كند. 
بهره گي��ري از فناوري هاي نوين در امر 
آموزش، عالوه بر آنكه كار مدرس را در 
ايجاد فرصت هاي بهتر يادگيري تسهيل 
مي كند، به خاطر داشتن بازخورد فوري، 
به اثربخش��ي تدريس و بهب��ود رابطة 

دانش آموزان با مدرسان مي انجامد. 

وبالگ و ويکي 
ويك��ي  و وب��الگ  ابزارهايي مفيد 
ب��راي ايجاد ارتب��اط بي��ن گروه هاي 
مطالعاتي در كالس و خارج از كالس 
و مدرس��ه هس��تند. در صورت��ي ك��ه 

وبالگچيستومزايایآنكداماست؟

وبالگ،ابزارآموزشی
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مدرسان بتوانند از وبالگ  به طور مؤثر 
استفاده كنند، مي توانند محيطي مناسب 
براي يادگي��ري، وراي محيط كالس و 
مدرس��ه، خلق كنند. مزاياي آموزشي 

وبالگ  عبارت اند از: 
 براي دانش آموزان و مدرس��ان، به 
خصوص ب��راي دانش آموزاني كه 
نمي توانن��د در كالس ه��اي درس 
به ط��ور حضوري ش��ركت كنند، 
جذابي��ت و قدرت انگيزه بخش��ي 

بااليي دارند.
 براي تقويت مهارت هاي خواندن 
و نوش��تن دانش آم��وزان فرصتي 

مناسب ايجاد مي كنند. 
 ب��راي همكاري، بحث و تبادل نظر 
مي��ان مدرس��ان و دانش آم��وزان، 

فضايي همگاني فراهم مي آورند. 
 مطال��ب آموزش��ي تدريس ش��ده 
در كالس و ي��ا مطال��ب كمك��ي 

را ب��ه ص��ورت ج��زوه در اختيار 
دانش آموزان قرار مي دهند. 

 نمون��ه و الگ��وي خوب��ي ب��راي 
مشاركت فردي افراد در آشفته بازار 
افكار و عقايد محسوب مي شوند. 

 اساس��ًا دفترچة يادداشت شخصي 
افراد هس��تند كه غالب��ًا بايد به روز 
شوند، ولي عمدتًا مصرف عمومي 

دارند. 
 ضمن آنكه اطالعات را به اشتراك 
مي گذارند، به آساني مديريت و به 

روز مي شوند. 
 كار با آن ها دانش تخصصي زيادي 

نمي خواهد.
 ايجاد آن ه��ا در اينترن��ت رايگان 
اس��ت. از اين رو افراد از هر قشر 
مي توانند با ايجاد وبالگ شخصي 
خود، مطالب اخب��ار و اطالعات، 
فيلم، عكس و اساليد را به آساني 

در اختيار ديگران قرار دهند. 
 آن ه��ا را به ابزارهاي س��ودمند در 
دستان مدرسان و دانش آموزان بدل 

كرده است. 

وبالگ چيست؟
»وبالگ« يا »وب نوش��ت« از دو 
كلم��ة »وب« به معن��ي دنياي مجازي 
و اينترنت، »الگ« از انگليس��ي دورة 
ميانه با خاس��تگاهي نامعلوم به معناي 
دفتر گزارش كش��تي گرفته شده است. 
در زبان رايانه، الگ  به پرونده هايي گفته 
مي شود كه در آن ها گزارش وقايع رخ 
داده در رايان��ه ثبت مي ش��ود. البته به 
آن ها »بالگ « نيز گفته مي شود. بنابراين، 
وبالگ يا وبگاه صفحاتي از يك وبگاه 
اينترنتي متشكل از مطالب كوتاه به نام 
»پست« با محتواي انديشه، اطالعات و 
خاطرات روزانة شخصي و پيوندهايي 
است كه به ترتيب زماني، از جديد به 
قديم قرار گرفته اند. نويسندگان وبالگ 
ممكن اس��ت يك يا چند نفر باش��ند. 
واح��د مطال��ب در وبالگ، »پس��ت« 
اس��ت، در حالي ك��ه واحد مطالب در 
وبگاه، صفحه است. معمواًل در انتهاي 
هر مطلب، برچسب تاريخ و زمان، نام 
نويسنده و پيوند ثابت به آن يادداشت 
ثبت مي شود. فاصلة زماني بين مطالب 
وب نوشت لزومًا يكسان نيست و زمان 
نوش��ته ش��دن هر مطلب، به خواست 

نويسندة وب نوشت بستگي دارد.
مطال��ب نوش��ته ش��ده در ي��ك 
وب نوش��ت، همانن��د محتويات يك 

واحد مطالب در 
وبالگ »پست« 

است و واحد مطالب 
در وبگاه صفحه 

است
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وبگاه معمولي، در دسترس كاربران قرار 
مي گيرد. در بيشتر موارد، وب نوشت ها 
داراي روش��ي ب��راي دسترس��ي ب��ه 
بايگان��ي يادداش��ت ها هس��تند )مثاًل 
دسترس��ي به بايگاني بر حسب تاريخ 
يا موضوع(. بعضي از وب نوش��ت ها 
امكان جس��ت وجو براي يك واژه يا 
عب��ارت خاص را در مي��ان مطالب به 
كاربر مي دهند. وبالگ، يك صفحة وب 
)مشابه يك روزنامة شخصي(. با قابليت 
دس��تيابي عموم كاربران به آن اس��ت. 
وبالگ ها براساس نظم خاصي بهنگام 
مي شوند و محتواي بالگ نشان دهندة 
ش��خصيت مؤلف يا مؤلفان آن است. 
اولويت استقرار يا نشر مطلب براساس 
يك س��اختار زماني شكل مي گيرد. در 
اين حالت، خوانندگان بالگ ها همواره 
ابت��دا جديدترين مطل��ب و يا مطالب 
منتشر شده را مش��اهده و در صورت 

تمايل آن را مطالعه مي كنند. 

اكث��ر وبالگ ها يك خ��ط فكري 
خ��اص دارند و به نوع��ي آن را دنبال 
مي كنن��د. مث��اًل در صورت��ي ك��ه يك 
وبالگ نوي��س عالقه من��د ب��ه فناوري 
باش��د، با جمع آوري مطل��ب از منابع 
متفاوتي نظير نمايشگاه ها، سمينارها و 
يا س��ايت هاي ديگر، آنان را با فرمت 
موردنظرش در ب��الگ خود ثبت و در 

اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد. 
برخي از وبالگ نويسان از وبالگ 
خود به منزلة يك آلبوم عكس و يا بريدة 
روزنامه، و به ش��كل خاص��ي از يك 
حافظة آن الين اس��تفاده مي كند. زماني 
كه وبالگ نويس يك لينك مناس��ب و 
يا اطالعات خاص��ي را كه قصد دارد 
به خاطر بسپارد پيدا كند، آنان را روي 
بالگ خود قرار مي دهد. وبالگ نوعی 
محيط الكترونيكي قابل جست وجو را 
فراهم مي كند كه عالقه مندان مي توانند 
با اس��تفاده از يك مرورگ��ر وب و در 

ه��ر نقطه اي از جهان، به محتويات آن 
دست يابي داشته باشند. 

وبالگ براي چيست؟
وبالگ دفترچة خاطرات شخصي 
روزامد هر فرد است. مكاني است براي 
عرضة افكار، عقايد، و نظرات به دنياي 
خارج؛ مكاني كه از طريق آن مي توانيم 
احساس��ات، عواطف و نيازهاي خود 
را نش��ان دهيم. عده اي از آن به عنوان 
نمادي از دموكراسي و بيان آزادانة افكار 
و انديشه ها نام مي برند. به زبان ساده تر، 
وبالگ چيزي شبيه وب سايت است كه 
به سادگي به روز مي شود. امكان و ايجاد 
آن كاًل براي هر فردي با هر نوع امكانات 
و هر سواد رايانه اي ميسر است. امكان  
نظردهي و پيغام گذاشتن براي نويسندة 
مطالب ي��ك وبالگ، يكي از جنبه هاي 
تعاملي بودن اين فناوري نوين اس��ت. 
بازديدكنن��دگان از مطالب يك وبالگ، 
ضم��ن خواندن مطال��ب و اظهارنظر، 
به توس��عه و بهبود محت��واي آن كمك 

مي كنند.

مزاياي وبالگ
وب��الگ به طور كل��ي چند مزيت 

دارد:
ــب )داده(:  ــکان انتخاب مطل ام
ميزان توليد و نشر اطالعات در سطح 
جهان به س��رعت در حال پيش��رفت 
است و روندي كاماًل تصاعدي را طي 
مي كند. بديهي است در چنين وضعيتي، 
حتي  امكان مطالعة بخش اندكي از اين 
اطالعات وجود ندارد و ما ناچار بايد 
از روش ها و س��ازوكارهايي به منظور 
فيلترينگ اطالعات و يافتن اطالعات 
موردنظ��ر خود در ي��ك رابطة خاص 
بدون از دس��ت دادن منبع ارزشمند و 
زمان اس��تفاده كنيم. وبالگ ها با تمركز 
روي يك موضوع خ��اص، مي توانند 
بستري مناس��ب براي ارائة اطالعات 
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فراه��م آورن��د. با مطالع��ه و خواندن 
مطالب منتشر شده روي يك وبالگ كه 
توسط فردي با  عالئق مشترك با شما 
تهيه و منتشر شده است، احتمال يافتن 
مطالب موردنظرت��ان در زماني معقول 
باال م��ي رود. با تركي��ب و جمع بندي 
مطالب منتشر ش��ده در ارتباط با يك 
موض��وع خ��اص از چندي��ن وبالگ 
انتخاب��ي، مي توان ب��ه مجموعه اي از 
اطالع��ات مورد عالقه دس��ت يافت. 
با توج��ه به اينكه وبالگ ها خالصه اي 
از ساير موضوعات مربوط به ديگران 
را ني��ز ارائه مي دهن��د، ديد اطالعاتي 
مناس��بي در ارتباط با يك موضوع به 
مخاطب خ��ود منتقل مي كنند. مطالب 
و موضوعات��ي ك��ه در چندين وبالگ 
مورد توجه قرار مي گيرند، به خواننده 
امكان مي دهند از نقطه نظرات چندين 
وبالگ نويس در ارتباط با يك موضوع 
خاص آگاه شوند. بدين ترتيب، خواننده 
قبل از مطالعة تمام مطلب، ديد مناسبي 
نسبت به آن پيدا مي كند. به اين فرايند 

»سه وجهي سازي« گفته مي شود. 
ــای  ــش و تجربه ه ــت دان مديري
شخصي: محتويات وبالگ ها به منزلة 
ي��ك بايگاني از افكار و انديش��ه هاي 
وبالگ نويس��ان آن است كه در مقاطع 
زماني متفاوتي نوش��ته ش��ده اند و در 
ص��ورت نياز ب��ه اطالعات��ي خاص، 
مي توان با استفاده از مراكز جست وجو 
و بر اس��اس يك كليدواژة خاص، به 
آنان مراجع��ه كرد. وج��ود لينك هاي 
متعدد مرتبط با يك موضوع خاص كه 
توسط مؤلف وبالگ مشخص مي شود، 
ام��كان دنبال ك��ردن وضعيت موجود 
در رابط��ه با يك موضوع خاص را در 

اختيار عالقه مندان قرار مي دهد. 
ــويه: همان گونه كه  ــاط دوس ارتب
در بخش قبل اش��اره ش��د، وبالگ ها 
به محيط و يا رس��انة محاوره اي براي 
مباح��ث عموم��ي و تخصصي تبديل 

مي ش��وند و ام��كان تعاملي اطالعاتي 
را بين وبالگ نويس��ان و خوانندگان از 
يك طرف و خوانندگان با خوانندگان 
از طرف ديگر فراهم مي آورند. ويژگي  
ف��وق از ماهيت دو طرفه بودن وب به 
نحو احسن استفاده مي كند و آن را در 

جهت اهداف خود به كار مي گيرد.
ــبكه اي: پديدة  ــاد جامعة ش ايج
وبالگ نويسي، فرصت ها و ظرفيت هاي 
مناس��بي را در جامعة شبكه اي ايجاد 
مي كند. نويس��ندگان وبالگ ها به مرور 
زمان توس��ط خوانندگان خود شناخته 
خواهن��د ش��د. بدين ترتيب آن��ان در 
مع��رض فرصت هايي ق��رار خواهند 
گرف��ت كه ش��ايد هرگز تص��ور آن را 
نمي كردن��د. در جامعة ش��بكه اي، هر 
شخص مي تواند داراي سهمي در توليد 
و ارائة اطالعات داش��ته باشد و خود 
نيز مي تواند از دستاوردهاي اطالعاتي 
ديگران بهره بگيرد. ش��بكة فوق نظير 
شبكه هاي نظير به نظير است كه در آن، 
هر رايانه، ه��م مي تواند در يك لحظه 
از مناب��ع موجود روي س��اير رايانه ها 
اس��تفاده كن��د، و هم مي توان��د منابع 
روي سيس��تم خود را براي استفاده در 
اختيار ساير رايانه ها قرار دهد. جامعة 
شبكه اي داراي ايستگاه هايي )انسان( 
است كه در آن، هر يك سهمي در توليد 
و ارائ��ة اطالعات دارند و مي توانند از 

اطالعات ديگران استفاده كنند. 

روش ايجاد وبالگ
روش هاي متعددي براي ساخت 
وبالگ وج��ود دارد. ما مي توانيم براي 
ايج��اد وب��الگ از خدم��ات مجان��ي 
س��ايت هاي س��رويس دهندة وب��الگ 
اس��تفاده كنيم و يا ب��راي خود فضا و 
جا خري��داري كنيم و اين كار را روي 
س��ايت اختصاصي خود انجام دهيم. 
البته برخی س��رويس هاي رايگان نيز 

برای اين کار وجود دارند. 

نقـش وبالگ هـا در فرايند 
آموزش و يادگيري

وبالگ ه��ا ب��ه عن��وان ابزارهاي 
آموزش��ي، به طرق متفاوت مي توانند 
نيازه��اي دانش آم��وزان را ب��رآورده 
كنند. برخ��ي از كاربردهاي وبالگ در 

كالس هاي درس عبارت اند از:

1. مديريت كالس
وبالگ هاي كالسي حكم درگاهي 
را دارن��د كه جم��ع دانش آم��وزان را 
مديريت مي كنند. از آن جا كه ايجاد و به 
روز كردن وبالگ ها به سادگي صورت 
مي گيرد، از آن ه��ا مي توان براي مطلع 
كردن دانش آموزان از تكاليف كالس، 
ج��زوات، آگهي ها، تكاليف درس��ي و 
تريبوني براي پرسش و پاسخ استفاده 

كرد. 

ــان و  ــان مدرس ــكاري مي 2. هم
دانش آموزان

وبالگ ه��ا فضاي��ي را ب��راي كار 
مش��ترك دانش آم��وزان و تعام��ل ب��ا 
مدرس��ان به منظ��ور تقويت و رش��د 
مهارت هاي گوناگون فراهم مي آورند. 
مش��اوره اي  نقش  وبالگ ها مي توانند 
مؤثري داشته باشند. مثاًل دانش آموزان 
كالس هاي باالتر مي توانند با راهنمايي 
و كم��ك به دانش آم��وزان كالس هاي 
پايين تر، آن ها را در تقويت مهارت هاي 
متفاوت ياري و ي��ا به آن ها اعتماد به 
نفس بدهند. دانش آموزان هم مي توانند 
در فعاليت هاي يادگيري حجمي، مثل 

تحقيق، مشاركت كنند. 

3. بحث و تبادل نظر 
وبالگ  فرصتي است مناسب براي 
دانش آموزان ت��ا در مورد موضوعات 
درون و بي��رون كالس و مدرس��ه ب��ه 
بحث و تبادل نظر بپردازند. با استفاده 
از وب��الگ، ه��ر ف��رد ب��ا به اش��تراك 

رفع به موقع 
نيازهاي 

آموزشي و رواني 
دانش آموزان در 
کالس درس، از 
بروز رفتارهاي 

مخل نظم کالس 
درس مي کاهد
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گذاش��تن اف��كار و نظري��ات خود، 
از فرصتي مس��اوي ب��راي يادگيري 
برخوردار مي ش��ود. دانش آموزان از 
اين طريق فرصت دارند كه نس��بت 
ب��ه نظرات و اف��كار ديگران واكنش 
نشان دهند. مدرسان هم مي توانند با 
تشكيل گروه هاي تخصصي و علمي- 
آموزشي در وبالگ، با ديگر مدرسان 
و دانش آم��وزان در مورد موضوعات 
مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازند.

4. سازمان دهی آثار دانش آموزان
وبالگ ها آث��ار دانش آموزان را به 
صورت ديجيتالي ارائه و يا سازمان دهي 
و مراقب��ت مي كنن��د. دانش آم��وزان 
مي توانن��د در وبالگ تكالي��ف و آثار 
خود را به نمايش بگذارنند تا ديگران 
بتوانند از آن ها اس��تفاده ي��ا در مورد 
وضعيت كمي و كيفي آن ها اظهارنظر 
کنند. دانش آموزان با مشاهدة مطالب 
خود در وبالگ، نه تنها انگيزة بيشتري 
براي مطالعه و يادگيري پيدا مي كنند، 
بلك��ه از اعتم��اد به نفس بيش��تري 
برخوردار مي شوند. مدرسان مي توانند 
به طور فردي در هريك از مهارت هاي 
يادگي��ري ب��ا تك ت��ك دانش آموزان 
كنفراس فردي داشته باشند و آن ها را 
از نظرات، پيشنهادات و راهنمايي هاي 

خود بهره مند سازند. 
مزايـاي اسـتفاده از وبالگ در 

کالس درس 
 دانش آموزان در وبالگ با مخاطبان 

زنده در تعامل اند.

 در وب��الگ تأكي��د بيش��تري ب��ر 
محتواي درسي وجود دارد.

 وبالگ فرصت بهتر و آس��ان تري 
فراهم  دانش آموزان  تمرين  براي 

مي آورد.
 وبالگ مي تواند به عنوان مجالت 

برخط دانش آموزان به كار رود.
 وب��الگ مرزهاي جغرافياي را در 

مي نوردد.
 وب��الگ حس جمعي را دركالس 

ترغيب مي كند. 
 وب��الگ فضاي��ي اس��ت ب��راي 
بحث هاي پيش از كالس و يا پس 

از كالس.
مبتن��ي  رويك��ردي  از  وب��الگ   
ب��ر تقويت مه��ارت نوش��تاري 

برخوردار است.
 امكان دسترسي به مطالب وبالگ  

نياز به زمان خاصي ندارد.
 وب��الگ مي تواند در برگيرندة آثار 
و يا آرش��يو كاري دانش آموزان و 

حتي مدرسان باشد.
 وبالگ به ايج��اد رابطة نزديك تر 
بي��ن دانش آم��وزان كالس ه��اي 

بزرگ  كمك مي كند. 

نتيجه گيري
هم��ة  مس��ّلم  ح��ق  آم��وزش 
انسان هاست. توجه به امر آموزش و 
تربيت نيروهاي مستعد و كارآزموده، 
از وظايف و امور مهم دولت هاس��ت 
و اين ميس��ر نمي ش��ود مگر با رشد 
و توس��عة زيرس��اخت هاي سياسي، 
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پي نوشت ..............................
1. browser
2. wikis
3. Mobile Assisted Language 

Learning
4. podcasts
5. weblog
6. blog

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر پاية 
پيش��رفت هاي فناوري نوين. امروزه، 
نقش و مسئوليت اصلي معلم، ارزيابي 
موفقيت ها و اميال و آرزوهاي كشوري 
اس��ت. ارزش ها و ظرفيت هاي يك 
كش��ور از اين طريق متبلور مي شوند 
و در آثار مدرس��ان تجل��ي مي يابند. 
مردم هر كش��ور و ميزان رشد و ترقي 
آن ه��ا، حاصل كار مدرس��ان اس��ت. 
اهميت فن��اوري در دنياي امروز، كار 
تربيت معلمان را نيز به چالش كشيده 
اس��ت. مدرس��ان امروز بايد بتوانند 
ضمن داشتن دانش كافي، مهارت هاي 
تدريس و داش��تن تعامل مناسب، از 
فناوري ه��اي نوي��ن در كار آموزش 
بهره بگيرند. از ميان فناوري هاي نوين 
مي توان به استفاده از رايانه و اينترنت 
در كالس ه��اي درس س��نتي اش��اره 
ك��رد. يكي از امكانات مفيد و جذاب 
اينترنت، ايجاد وبالگ نويسي است كه 
مي تواند فرايند آموزش و يادگيري را 
به طرق متفاوت آس��ان كند. وبالگ ها 
به علت ايجاد، مديريت و كنترل ساده 
و كاربردپسند خود، به خوبي مي توانند 
در اختيار مدرسان و دانش آموزان قرار 

بگيرند. 


