« شیوه نامه اجرایی » e-school
 مقدمهپیشرفت تکنولوژی و میل و رغبت دانش آموزان به سمت استفاده از فن آوری نوین و هم چنین تمایل خانواده ها
به توسعه سواد دیجیتال در بین فرزندان خود بصورت چشمگیری افزایش یافته است  .در همین راستا وزارت
آموزش و پرورش وظیفه خطیری در امر آموزش سواد رایانه ای بر عهده دارد  .بنیاد  ICDLایران در راستای
رسالت خود مبنی بر توسعه سواد دیجیتال و با بهره گیری از افراد متخصص پس از بررسی خط مشی های
کلی وزارت آموزش و پرورش و نیاز سنجی های بعمل آمده طی ماههای متمادی  ،اقدام به تهیه سرفصل و
محتوای آموزشی رایانه فوق برنامه تحت عنوان  e-schoolمطابق با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان نموده
است  .محتوای آموزشی این طرح توسط کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدائی سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و تائید شده اند  .این طرح از پیش دبستان آغاز و تا
پایه ششم دبستان ادامه دارد و دانش کاربردی مفیدی از رایانه را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد .
-

اهداف

 1-2توسعه سواد دیجیتال در مدارس کشور
 2-2همگامی برنامه آموزش فوق برنامه رایانه با برنامه درس ملی
 3-2تدوین برنامه آموزشی فوق برنامه رایانه مطابق با ویژگی های سنی و تحصیلی دانش آموزان
 4-2ساماندهی آموزش فوق برنامه رایانه در دوره ابتدایی مطابق با برنامه درسی
-

نحوه اجرای برنامه

 1-3ثبت نام

این مرکز اطالعات دانش آموزان هر پایه تحصیلی را از طریق پورتال بنیاد  ICDLایران و هم زمان با شروع
دوره  ،ثبت نام می نماید  .دانش آموزانی که در پورتال ثبت نام نشده باشند ؛ امکان دریافت گواهینامه را ندارند.
نکته  :پس از ثبت نام دانش آموزان در پورتال بنیاد توسط این مرکز  ،بالفاصله کتاب و کارت مهارت تحویل می گردد .
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 2-3آموزش

آموزش براساس سر فصل ها وکتاب های بنیاد  ICDLایران که توسط یک تیم کارشناس طراحی شده است ،می
باشد  .با توجه به این که آموزش  e-schoolیک روند متوالی وهماهنگ با پایه های تحصیلی دارد در نتیجه
پیشنهاد میگردد در سال تحصیلی توسط مربیان متخصص این مرکز و یا مربیان مدرسه اجرا گردد  .محتوای
آموزشی هر پایه پیش نیاز پایه باالتر می باشد  .در صورتی که دانش آموزی از ابتدا تحت آموزش قرار نگرفته
باشد باید یک دوره فشرده از محتوای آموزشی پایه قبل برای او برگزار گردد تا برای یاد گیری محتوای
آموزشی مقطع فعلی آماده گردد و با تشخیص مربی مبنی برآمادگی دانش آموز برای حضور در آموزش رایانه
پایه فعلی در کالس حاضر گردد .
پیشنهاد میگردد دانش آموزانی که بصورت میان پایه وارد مدرسه میشوند از میزان سواد رایانه آنها سنجش به
عمل آید و اگر از سطح کالس پایین تر هستند در تابستان یا پیش از شروع آموزش جدید  ،کالس جبرانی برگزار
گردد .
ساعت آموزش برای هر پایه تقریباً  30ساعت می باشد در صورتی که مدرسه زیر ساخت های الزم ( کالس کامپیوتر ) را نداشته باشد این مرکز تجهیزات
الزم را برای برگزاری دوره فراهم می نماید .

 3-3ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در طول هر سال تحصیلی بر اساس اهداف هر پایه انجام می پذیرد  .در این
ارزشیابی معلم با استفاده از ابزار های مختلف از جمله آزمون های عملکردی مشاهدات و پروژه  ،اطالعات الزم
را از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری میکند تا بازخورد به موقع یا مناسب را به ایشان ارائه
دهد  .وضعیت آموزشی دانش آموزان بر اساس ارزشیابی های بعمل آمده در طول مدت آموزش در حیطه های
شناختی و مهارتی طبق مقیاس زیر ( توصیفی ) مشخص و گزارش می شود .
خیلی خوب  /خوب  /قابل قبول  /نیاز به آموزش بیشتر

نتایج این ارزشیابی توسط این مرکز در پورتال بنیاد برای هر دانش آموز ثبت می شود .
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در صورتی که دانش آموزی نیاز به آموزش وتالش بیشتری دارد قبل از شروع آموزش های جدید در پایه
باالتر پیشنهاد میگردد حتما چند ساعت جبرانی برای او در نظر گرفته شود .
نکته  :دانش آموزانی که تمایل به شرکت در آزمون  e-kidsدارند در " پایان " پایه ششم می توانند بصورت مجزا در آزمون بین المللی  e-kidsشرکت کنند.

 4-3گواهینامه

در پایان هر دوره آموزشی رایانه ؛ این مرکز درخواست گواهینامه دانش آموزان را از طریق پورتال بنیاد ثبت
می نماید  .گواهینامه ها توسط بنیاد  ICDLایران به صورت متمرکز صادر و برای این مرکز ارسال میگردد .
نکته  :گواهینامه بین المللی  e-kidsفقط برای دانش آموزانی که در آزمون  e-kidsشرکت کرده باشند صادر میگردد.

 5-3هزینه ها

هزینه ها  ،مطابق جدول زیر اعالم می گردد .
ردیف

محصول

قیمت ( ریال )

1

ثبت نام و کارت مهارت

50.000

2

صدور گواهینامه

150.000

3

کتاب ( هرپایه )

قیمت پشت جلد

 6-3شهریه آموزش

شهریه هر نفر در طول یک سال تحصیلی ،مطابق جدول زیر با تخفیف ویژه استان کمتر توسعه یافته اعالم می
گردد .
دوره های کودکان و نوجوانان
 E-schoolپیش دبستانی

 30.000تومان

 E-schoolاول دبستانی

 30.000تومان

 E-schoolدوم دبستانی

 30.000تومان

 E-schoolسوم دبستانی

 30.000تومان

 E-schoolچهارم دبستانی

 50.000تومان

 E-schoolپنجم دبستانی

 50.000تومان

 E-schoolششم دبستانی

 50.000تومان
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