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 عمومی/دولتی

 کشور مصر

 ICDLمطالعه ارزیابی اثر گذاری برنامه ملی پروژه: نام

 معرفی پروژه: 

با همکاری وزارت  (MCIT)،دفتر یونسکو در قاهره و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات مصر ECDLبنیاد 2006در سال 

مردم مصر ظرف  میلیون نفر از 1ای را اجرا کردند تا طی آن به آموزش و پرورش،وزارت آموزش عالی و توسعه اجرایی برنامه

 بدهد.  ICDLسال گواهینامه 5مدت 

، ارائه منابع ICDLمسئولیت آموزشMCITشود.مرکز آموزش و آزمون در سرتاسر کشور ارائه می 340این برنامه در بیش از 

 های هفت ماژول را به صورت رایگان برای تمامی داوطلبان برعهده دارد.آموزشی، کارت مهارت و برگزاری آزمون

ولت است و این امر حیاتی با گر یک سرمایه گذاری هنگفت برای سیستم آموزشی از سوی داست که این کار نشان واضح

 باشد.اجتماعی کشور به ویژه در مواجهه با رکورد اقتصاد جهانی قابل توجیه می-گذاری آن بر توسعه اقتصادیتاثیر

یعنی -گذاری با تمرکز بر یک گروه مخاطب خاصزیابی اثروت کرد تا یک مطالعه اراز متخصصان دع MCITبه این ترتیب،

 انجام دهد تا -اندالتحصیل شدهافرادی که به تازگی فارغ

التحصیالن را بر افراد ذینفع مصری که گواهینامه خود را  دریافت تازه فارغICDL تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت برنامه -1

 اند ارزیابی کنند.کرده

 التحصیالن اطالع یابند.تازه فارغICDLشنهادات افراد ذینفع در رابطه با ابعاد مختلف برنامه از نظرات و پی-2

هم مشغول به کار بودند اما  4/1بیکار بودند و ICDL آنها پیش از آموزش  4/3از میان افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفت،

 43( بود.%72( از مردان)%80میان زنان بیشتر)  ICDLاز دریافت. نسبت عدم اشتغال قبل از امنیت اجتماعی برخوردار نبودند

از مردان در  3/2درصد برای بخش خصوصی.  57کردند و شاغل بودند برای دولت کار میICDL درصد از افرادی که قبل از 

 کردند.خش دولتی کار میبخش خصوصی و بیش از نیمی از زنان در ب
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 کشور فرانسه

 وزارت دفاع فرانسهدر ECDL :نامپروژه

 معرفی پروژه:

 های جامعی از های پیچیده نظامی مهارتتا پیش از آشنایی با فناوریخواهد می(NCO)ارتش فرانسه از همه افسران 

ICT.داشته باشند 

اولین مدرسه وزارت دفاع ENSOA را در برنامه درسیخود قرار داد. ECDLبرنامه  NCO،مدرسه ملیENSOA،2009از نوامبر

یک هزار کارت مهارت ECDL پس از موفقیت جهت اجرای   ENSOAدر فرانسه پیوست.ECDL رانسه است که به انجمن ف

 خریداری کرد.

آزمون متعددی حضور یافتند. از آن زمان به بعد جلسات   ECDLداوطلب در اولین جلسه آزمون 200بیش از  2010در فوریه 

و وزارت دفاع  فرانسه   ENSOAها رضایتبرگزار گردید. با قبولی هر یک از داوطلبان در آزمون  ENSOAبرای صدها داوطلب

 افت.یافزایش   ECDLاز تاثیرگذاری و کیفیت

بسیار ایمن بود.این مشکل از طریق   LANیکی از بزرگترین مشکالت این پروژه تدارک سیستم آزمون اتوماتیک در یک محیط

 فرانسه است برطرف شد.  ECDLکه مورد استفاده  INCA TESTالینفسیستم آزمون آ

ECDL برای همه معلمان ICTدرENSOA یک مشکل بود چرا که آنها باید ابتدا خودشان گواهینامه گرفته و سپس دانش

 رساندند.آموزان خود را به مرحله  گواهینامه می

وری خود را از بهرهECDLسرباز در برنامه  4000ثبت نام بیش از  ارت دفاع فرانسه تصمیم گرفت باوز 2010امبر تسپدر 

 افزایش دهد.ها NCOبه  ECDLآموزش
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 کشور ایران

 آموزش دانش آموزان و معلمان استان کرماننامپروژه: 

 معرفی پروژه:

طراحی گشته است. این   ICTآموزان و معلمان در کاربردمندی دانشبا هدف ایجاد عدالت اجتماعی در بهره  ICDLآموزش

 آغاز شد و برنامه درسی "ضمن خدممت فرهنگیان"در استان کرمان با نام  1387پروژه در سال 

ICDL Coreشود:آموزان الزامی گردید. اهداف ذیل در این پروژه دنبال مین و دانشابرای معلم 

 یعمومی سواد دیجیتال حارتقا سط -1

 آمددربرای اقشار کم  IT شایجاد زمینه آموز -2

 موزش استاندارد و یکسان برای همهآ -3

 در زندگی روزمرهIT کارگیری علم به -4

 های نوینتالش در حذف آموزش سنتی و جایگزینی آموزش -5

 آموزان و معلمانی دانشاریی از اطالعات و دانش روز جهان بسهولت دسترسی به حجم باال -6

 

ایران در سال ICDL       استان کرمان و مراکز مورد تایید بنیاد  این پروژه در استان کرمان باحمایت وزارت آموزش و پرورش

و باال بردن   ITآغاز گردید. با توجه به وابستگی زندگی امروز بشر با فناوری امری انکار ناپذیر است لذا به جهت توسعه 1387

در زندگی روزمره این پروژه تعریف   ITسطح علمی دانش آموزان و معلمان در سطح استان و فراهم کردن شرایط در استفاده از

 و راه اندازی گردید.

 ICDL درصد تخفیف برای  50ایرانLOG BOOK  دانش آموز  180معلم و  343ها در نظر گرفت. درصد برای آزمون 40ها و

 ها را با موفقیت پشت سر گذاشتند.آزمون

نقش داشتند در طی ICDLنفر از مسئوالنی که در اجرای  56منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت و  32اجرای این پروژه در 

معلمان و دانش آموزان به شرکت در توجیهی، تشویق  یهامراسمی تشویق شدند. وزرات آموزش و پرورش از طریق کنفرانس

هایی برای معلمان از این نامهواهینامه ضمن خدمت معلمان و صدور توصیهبه عنوان گICDL ها، در پذیرفتن گواهینامه کالس

 پروژه پشتیبانی کرد.

ها ایجاد گردیده و امید کننده برای دیگر استانل ترغیبمدر استان کرمان، عا  ICDLبا توجه به الزامی شدن آموزش و آزمون

ت پوشش آموزش حهای مربوطه تمان آموزش و پرورش استاناست تا در آینده نزدیک قشر معلم  و دانش آموز با حمایت ساز

های در کشور و زمینه سازی برای جذب نهادها و سازمانICDL قرار بگیرند.از طرف دیگر موجبات رواج   ICDLهایو آزمون

  ICDLهایزشها به لحاظ درگیر بودن دانش آموز با آمودیگر را فراهم کرده است.وقتی کوچکترین بخش جامعه یعنی خانواده

شوند. مراکز آموزشی مورد تایید در سطح استان نیز با ارائه خدمات آموزشی و آزمون آشنا میICDLهای درسی کامال با برنامه

 کنند.بقا و فعالیت خود را تضمین می
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داشتند و کامال در آموزشی و شاید کامپیوتر هم ن قبل از شروع این پروژه خیلی از داوطلبین به هیچ وجه دسترسی به امکانات

رنگ شد. داوطلبان پس از این دوره فضایی دور از فناوری قرار گرفته بودند که با اجرای این پروژه  این خال بزرگ بسیار کم

 .پذیردگیری از فناوری انجام میالمقدور با بهرهآموزشی موارد تحقیقاتی و نیز تدریس حتی

،عملکرد تیم سعواملی نظیر میزان رضایت فراگیران از محتوای آموزشی، عملکرد مدرها با توجه به اثر بخشی آموزشی دوره

 ب و قابل دفاع بوده است.وو امتیازات فراگیران مطلبرگزاری آزمون 
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 ر کره جنوبیوکش

 ه ایجاد ظرفیت دانشگاهژ: پروهژنامپرو

 معرفی پروژه:

اند. همچنین وزارت آموزش کره دانشجویان متمرکز شده دهندگان در بازار کره چندین دهه است که دربیشترین آزمون

به همین دلیل مرکز نوآوری  .دهد  تا اشتغال دانشجویان بیشتر شودها افزایش میحمایت دولتی را به طور مداوم برای دانشگاه

دولتی که با نام بودجه  2010از سال KPC. های کره معطوف کرده استدر دانشگاهICDLتوجه خود را به ارتقای (KPC)کره 

ها توسعه را به عنوان یک برنامه آموزش فنی در دانشگاهICDL شود را دریافت کرده تا پروژه ایجاد ظرفیت دانشگاه نامیده می

 دهد.

میلیاردی  515یک یارانه  2010ای به مشکلی بزرگ تبدیل شده است بنابراین دولت در سال اشتغال در میان جوانان کره

 یون دالر( را برای پروژه ایجاد ظرفیت دانشگاه اختصاص داد.میل 430)معادل 

ه ضرا به دانشجویان خود ارائه دادند که این کار توسط معلمان دارای گواهینامه و عر  ICDLهایدانشگاه درس 50بیش از 

ادامه خواهند داد و  ، صورت گرفت. بیشتر آنها برنامه را تا سال دیگر نیزKPC، یعنیICDLهای آموزشی توسط بازاریابکتاب

 ها شرکت کردند.در آزمونICDLدانشجو در پایان دوره 23000بیش از 
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 کشورکوزووو

 برای معلمانECDL :نامپروژه

 معرفی پروژه:

 ICTاز  ی مهمی برای توسعه اجتماعی است. یکی از مشکالت اصلی استفادهبناجمهوری کوزوو منابع انسانی فراوانی دارد که م

 برای توسعه ایجاد انگیزه برای کارمندان کارآمد است تا در سیستم آموزشی کار کنند.

های در میان اولویت  ITاین برنامه را به عنوان یک اولویت ویژه برای توسعه دانش و مهارت استفاده از (MEST)وزارت آموزش

رار داده است. هدف از تعیین این اولویت ایجاد های منابع انسانی در سیستم آموزشی قخود برای افزایش ظرفیت و مهارت

 .و توسعه مستمر منابع انسانی افزایش یابدالعمر گیری، تنوع، یادگیری ماداممحیطی بود که در آن کیفیت آموزش، فرا

 اجزای کلیدی این بازیابی عبارتند از:

 افزایش ظرفیت مکانی در مدارس-1

 کامپیوتر و اتصال اینترنت پهنای باندی ااتوارهرمدارس با الب همه تجهیز-2

  ITآموزش و صدور گواهینامه برای معلمان و مسئوالن اجرایی مدارس برای استفاده از فناوری-3

 توای آموزش الکترونیکیتوسعه و اجرای مح-4

 های معلمان و کارمندانارتقای مهارت-5

 اجرای قوانین بازیابی-6

 شود.تامین میالمللی از جمله اتحادیه اروپا و بانک جهانی وزارت آموزش و خیران بینبودجه این پروژه به طور مشترک توسط 

 است. 2012تاریخ اتمام پروژه سپتامبر  .میلیون یورو نخواهد بود 10هزینه کل پروژه بیش از 

  ECDL Startینامهدرصد داوطلبان گواه 70معلم مدارس راهنمایی در سراسر کشور آموزش دیدند. بیش از  1290در فاز اول 

 آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند. 7درصد همه  50را دریافت کردند؛ حدود 

 معلم مدارس ابتدایی و راهنمایی در این برنامه شرکت نمودند. 4500، 2010در ماه می 

  



 

 9 

 کشور مراکش

 در مراکشGENIEدر پروژه آموزشی موجود ملی   ICDL :استفاده ازنامپروژه

 پروژه:معرفی 

  در مدارس به منظور ارتقای آموزش معرفی کرد. برنامه   ICTکش یک طرح مهم ملی را برای ارائهامر 2006در سال 

GENIE.برای تسهیل در اجرای این طرح تولید شد 

 اهداف استراتژیک آن عبارتند از:

 درآموزشICTادغام  یحضور فعال معلمان برا-1

  ICTیادگیری از طریق استفاده ازکمک به ارتقای کیفیت تدریس و -2

 ای برای معلمان جهت استفاده در کالسداشتن ابزارهای چند رسانه-3

)سیستم عامل، واژه   ICTهای اولیهبر آموزش معلمان در دو حوزه مهم تمرکز کرد:مهارت  GENIEبرای رسیدن به این اهداف

 .اربردهای آموزشیبرای ک ICTلب و اینترنت( واپرداز، صفحه گسترده، ارائه مط

برنامه ریزی شد که از این  2013تا  2010های نفر بین سال 210000این پروژه برای آموزش و صدور گواهینامه برای بیش از 

مدرسه راهنمایی و  9620نفر معلم و سایر آنها کارکنان دانشگاهی،اجرایی و پشتیبانی هستند. این برنامه  176000میان 

 هد.دابتدایی را پوشش می

هایی را به زبان عربی و فرانسه منتشر کرده و یک کارگروه کتابچه  GENIEبرای افزایش آگاهی در مورد برنامه گروه مدیریت

 برای اجرا تعیین نموده است
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 کشور لهستان

 :آموزش تخصصی معلمان برای استفاده از فناوری اطالعاتنامپروژه

 معرفی پروژه:

 2012ژوئن تا  2008مدت پروژه: آگوست 

 اهداف اصلی پروژه:

 افزایش اطالعات علمی در مورد استفاده از فناوری -1

 در بازار کار معلمان افزایش رقابت -2

جه آن به طور انجام شد و بود محلی با همکاری دولتMalopolskaای در کراکا و مرکز آموزش این پروژه توسط دفتر منطقه

 تامین گردید. Malopolskaبرنامه سرمایه انسانی و بودجه منطقهای اروپا در مشترک توسط بودجه توسعه منطقه

دهد تا های ما این امکان را به داوطلبان میمعلم در مناطق شهری و روستایی است.حضور در آموزش 5900هدف ما آموزش 

استفاده از فرصتی است برای اثبات توانایی معلمان در ECDLبهصورت رایگان شرکت کنند.ECDL Start های در آزمون

ایم که از معلم را آموزش داده 3441شود. تاکنون ای میای روزانه خود که موجب ارتقای حرفههای حرفهکامپیوتر برای فعالیت

 اند.خود را دریافت کردهECDL Start یا  ECDLنفر گواهینامه 820این تعداد 

این برنامه را به سایر افزایش داده و همه شرکت کنندگان  ICTهایاین پروژه آگاهی افراد منطقه را در مورد اهمیت مهارت

 ابراین ما همچنان متقاضیان زیادی خواهیم داشت.دهند، بنان نیز پیشنهاد میمعلم

باشد. نمیECDL          های اصلی سطح دروس به قدر کافی باالست بنابراین نیازی به سنجش شرکت کنندگان قبل از آزمون

 .درصد کارایی پشت سر گذاشتند 90را با بیش از ECDL Startن بیشتر شرکت کنندگا
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 شرکتی/خصوصی

 

 کشور یونان

 روز رسانی مستمربه -:بسته ابزار خصوصینامپروژه

 معرفی پروژه:

در بازار یونان رو به کاهش است و علت این کاهش یکی شرایط کلی بازار است و دیگری کاهش IT هاینیاز به گواهینامه

 ITهایو سایر گواهینامه  ECDLنیازهای آن است(.این امر خطری براییکی از پیشECDLهای شغلی در بخش دولتی)موقعیت

 یابد.بیش از پیش اهمیت می  ECDLدر بخش دولتی است.در این شرایط ضرورت موافقت بخش خصوصی با انتخاب 

ECDL هاهمیت استراتژیک شناساندن گواهینام 2006یونان از سالECDL  .در بخش خصوصی را تشخیص داده است 

ای با هدف افزایش تقاضا برای پرسنل دارای گواهینامه در بخش خصوصی و به ویژه لیل منجر به تدوین پروژهحاین ت

 گردید.ECDLهای رسانی در مورد گواهینامهاطالع

 شود:به دو حوزه مهم تقسیم می این پروژه

روز یونان و توسعه مستمر آن که هدف آن تولید یک بسته ابزاری است که به طور مستمر به  ECDLطرح بخش خصوصی -1

 کند.رسانی شده و از پروژه پشتیبانی می

 "سود تجاری -ITهای مهارت"با عنوان   ALBAحمایت مالی پژوهش دانشگاه -2

 روز رسانی بسته ابزاریبه

کوچک و متوسط از  هایبزرگ و بخشی از شرکت هایرصد از شرکتد 30طرحی برای پشتیبانی از مدیران منابع انسانی  -1

که برای تعداد محدودی از کارکنان صورت "ارزیابی، آموزش،صدور گواهینامه و ارزیابی مجدد"طریق استفاده از متد 

 گرفت.

 اعتبار آکادمیک  -2

 آمار و مطالعات موردی -3

را به عنوان پیش نیاز IT-ECDL ست که گواهینامه های شغلی ایک کمپین ایمیل جدید که مخاطب آن تمام موقعیت -4

 اند.خود انتخاب نکرده

ها شرکت رسیده است که این شرکت 350به  2006کشور در سال  11هایی که این طرح را مورد تایید قرار دادند از سازمان

ت بزرگاین پروژه را تایید و شرک 22نیاز اعالم کردند. از این میان را به عنوان پیشECDLسال گذشته گواهینامه  4طی 

 پشتیبانی کردند.

کند یکی از همچنین واضح است که ارتقای مستمر بسته ابزاری که منافع تجاری برای پرسنل دارای گواهینامه را تضمین می

 نتایج این پروژه است.

متخصصان منابع انسانی عالقه مدیران بخش خصوصی متقاعد شده و واکنش مثبتی نسبت به این طرح نشان دادند. همچنین 

 ینامه نشان دادند.گواه دار کردن کارکنان و  درخواست استخدام پرسنل دارایشخصی به گواهینامه
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 کشور ایران

  ICDL:تجهیز مدارس و ارائه آموزشنامپروژه

 معرفی پروژه:

با توجه به کمبود امکانات سخت افزاری در سطح مراکز آموزشی با هدف ایجاد   ITدر راستای زمینه سازی و گسترش

ای تحت در سط اقشار محروم پروژه  ITهای آموزشی برابر و تالش در جهت عدالت اجتماعی در شاخه آموزش بخصوصفرصت

اکنون ادامه دارد. از اهداف این آغاز گردید و ت 1388را ارئه کرد. این پروژه از سال "سوادیفرار از بی ITآموزش"عنوان 

 توان اشاره کرد:پروژه به موارد ذیل می

 هاها و سایر سازمانتجهیز مدارس،دانشگاه -1

 یارتقا سطح عمومی سواد دیجیتال -2

 برای اقشار کم درآمدIT ایجاد زمینه آموزش  -3

 آموزش استاندارد و یکسان برای همه -4

 گی روزمرهددر زنITبه کارگیری علم  -5

 های نوینف آموزش سنتی و جایگزینی آموزشتالش در حذ -6

 آموزان و معلمانی دانشاسهولت دسترسی به حجم باالیی از اطالعات و دانش روز جهان بر -7

 تالش در حذف شکاف دیجیتالی بین اقشار مختلف مردم -8

 ایجاد اشتغال برای تعداد بیشتری از افراد -9

امضا شد. طبق قرارداد مرکز آزمون ICDL های متقاضی آموزش گاهایران و مدارس و دانش  ICDLدر فاز اول قراردادی میان

ها ملزم به جذب تعداد معینی دهد و درمقابل مدارس و دانشگاهقرار میها تجهیزات کامپیوتری در اختیار مدارس و دانشگاه

ها و سپس آموزش وآزمون داوطلبان را برعهده باشند. مرکز آزمون مسئولیت تجهیز مدارس و دانشگاهداوطلب می

 اهداف،اهمیت  ها،های توجیهی در زمینه پروسهدارد.همچنین گروه مخاطبان را در هر استان شناسایی کرده و کنفرانس

ICTهای در زندگی و لزوم شرکت در برنامهICDLکند.پس از اجرای موفق تعداد معینی کالس و آزمونبرگزار میICDL که در ،

 گردد.ها اهدا میقرارداد مشخص شده است،تجهیزات به مدارس و دانشگاه

 فرصت شغلی ایجاد گردیده است. 100مدرسه اهدا شده و بیش از  100دستگاه کامپیوتر به حدود  550تا کنون 

گامی بلند را برداشته و اقدام به تجهیز مراکز ICDL core با توجه با اینکه بخش خصوصی در زمینه حمایت از برنامه درسی 

آموزان در گردد. در این بین دانشآموزشی و مدارس نموده لذا در این راستا خدمات آموزشی وآزمون با بهترین کیفیت ارائه می

 مند خواهند شد.های استاندارد و یکسان بهرههای فوق برنامه خود از آموزشسکال

وجود ندارد لذا با استقبال دانش آموزان،   ICTمرتبط با دروس با توجه به اینکه در چارت رسمی دروس آموزش و پرورش

رسمی بوده و گاهی بدون هیچ آموزشی کار با  ها متنوع و غیرها آموزشمعلمان و اولیا آنها روبرو شد. قبل از برگزاری این دوره

ال .... شهر و حشد.بعد از برگزاری این دوره آگاهی و کاربرد بهتر و موثرتر از کامپیوتر ارائه گردیده است. تا به کامپیوتر آغاز می

 کامپیوتری شدند. مجهز به سایت تعداد ....  دانش آموز در این طرح شرکت کرده که در ازای آن تعداد ... مرکز آموزشی
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 ر لهستانوکش

 های اصلی:برنامه توسعه مهارت نامپروژه

 معرفی پروژه:

گواهی است بر تعهد -سرمایه انسانی -2013تا  2007های برای سال (ESE)اجتماعی اروپایی لهستان بودجه برنامه اجرایی

 نها و تصمیم به رفع مشکالتی که لهستان با آنها مواجه است. آهای گذاری  برروی افراد و مهارتکشور برای سرمایه

آموزش و تحصیالت بیشتر ابزار کلیدی برای مقابله با بیکاری،حذف اجتماعی و اختالفات اجتماعی است. توسعه سیستم 

 دهد.ها را افزایش میموفقیت هاجتماعی ظرفیت رسیدن ب -آموزش و تحصیالت،بازار کار و بخش اقتصادی

های با توجه به اولویت  ICTهای اصلیای را اعالم کرد که به ارتقای مهارتانجمن دانش جهانی درخواست پروژه 2008سال در 

 نفر در مناطق مختلف بود. 1260سرمایه انسانی اختصاص داشت. این پروژه شامل آموزش 

نفر یا به عبارتی  398زشی شدند،ومام دوره آمدرصد از افرادی که ثبت نام کردند موفق به ات 99.76نفر یا به عبارتی  419

 درصد نیز توانستند گواهینامه خود را دریافت نمایند. 94.76

ها از خود ها شروع شد که در این مرحله افراد تمایل بیشتری برای شرکت در دورهمرحله دوم ثبت نام 2010امبر تسپ 6از 

 نشان دادند.
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 کشور سنگاپور

 (SNFE)های کوچک و متوسط از طریق همکاری با اتحادیه ملی کارفرمایان سنگاپورشرکتسازی :توانمندنامپروژه

 معرفی پروژه:

ن سنگاپور متعهد هستند تا این امکان را برای کارفرمایان ایجاد کنند تا آنها بتوانند رقابت میان نیروی ااتحادیه ملی کارفرمای

موزشی مخصوص اتحادیه شکل آبه تمامی اعضای اتحادیه از طریق موسسه ICDL کاری را افزایش دهند. این کار با ارائه برنامه 

ارائه ICDL Advance داوطلب گواهینامه  940 هو ب ICDL Coreداوطلب گواهینامه 3248گرفت. تا امروز این موسسه به 

کوچک و متوسط های عضو از این برنامه استفاده کردند که اکثریت آنها را شرکت کترش 100ه است. بیش از کرد

(SME)دهند.تشکیل می 

دالر برای هر ساعت آموزش هر داوطلب. همچنین کارفرمایانی که  11ها توسط دولت تامین شد که درصد از هزینه کالس 90

 دالر برای هر داوطلب. 10شود یعنی نها افزوده میآدرصد به حقوق ساعتی  90کنند  افرادی را برای آموزش اعزام می

 SNFEداوطلب برای 3000وزش بیش از با آمICDL Core  های عضو نیاز به ارتقای و با مذاکره با مدیران منابع انسانی شرکت

 های کامپیوتر را تشخیص داد. طی یک سالباالتری از مهارت حبرخی از این داوطلبان به سط

ICDL Advance به سرعت به یکی از پرطرفدارترین دروس ارائه شده توسط SNFEداوطلب در  940شد و در مجموع  تبدیل

 ها ثبت نام کردند.این کالس
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 کشور ویتنام

 ویتنام-HaiPhongویتنام،دانشگاه خصوصی  ITدر برنامه درسی  ICDL:ادغامنامپروژه

 معرفی پروژه:

آغاز   2006به کارکنان خود را از سال ICDLهای کامپیوتر آموزش ماژول 520کالس درس و  74ساله با  13دانشگاه خصوصی 

دهد و در های تدریس را ارتقا میداند که تواناییرا به عنوان یک معیار بسیار سطح باال می  ICDLکرد. رئیس این دانشگاه

گردد. رئیس این دانشگاه تاکنون دوبار از سوی اتحادیه کار جایزه دریافت کرده و می  HPUنتیجه موجب اشتغال دانشجویان

 کرده است. را به دانشگاه اهداISO Gold Cup وز وزارت علوم و فناوری مج

کارمند دائمی آموزش  323این دانشگاه پیش از ارائه برنامه به دانشجویان کارکنان خود را کامال آموزش داد که در این راستا 

 دیدند.

تعداد زیادی از دانشجویان  را بهICDLد و به این ترتیب کارکنان توانستند وگذاری نمبرای خرید امکانات سرمایهHPU دانشگاه 

دانشجو  250توان وسیع است که می یدانشجو شروع به کار کرد و اکنون امکانات تا حد 25ها ابتدا با آموزش دهند.این کالس

توانند در فضای اندازی کرد بدان معنا که دانشجویان میرا راهICDL را آموزش داد. دانشگاه یک برنامه یادگیری الکترونیکی 

 هکتاری دانشگاه یا از منزل خود به آن دسترسی داشته باشند. 13

نفر را از خارج از دانشگاه آموزش  500تا  300دانشجوی این دانشگاه و حدود  1500ساالنه HPU دانشگاه   ICDLمرکز آزمون

 خواهد داد.
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 مشارکت اجتماعی

 

 کشور جمهوری چک

 جمهوری چکبرای افراد نابینا در ECDL :آزمون نامپروژه

 معرفی پروژه:

با موفقیت به  2010آغاز شد و اولین مرحله آن با دریافت گواهینامه اولین آزمونگر نابینا در بهار  2009این پروژه در سال 

به همراه چند تن از دوستان خود به این گواهینامه Eye T.cz اندازی یک سازمان غیر انتفاعی به نام اتمام رسید. او برای راه

را برای افراد نابینا در جمهوری چک ارائه دهد و قرار ECDL های ز داشت. این سازمان اکنون در حال تدارک است تا آزموننیا

 ها برای افراد کم بینا یا نابینا قابل دسترسی باشد.ت به زودی این آزمونسا

ه شده که مجهز به نرم افزار خاص )بزرگنما اند کامپیوترهای شخصی در نظر گرفتبرای افرادی که بینایی خود را از دست داده

توانند متون را بخوانند)نه تنها متون دیجیتالی بلکه متون باشد. به این ترتیب آنها مییا نرم افزار خواندن صفحه نمایش(می

نترنت با دیگران از طریق ای نامه و سایر اسناد را بنویسند، ،می باشند(چاپی برروی کاغذ نیز از طریق اسکن کردن قابل خواند 

کند تا موانع اجتماعی را پشت سر بگذارند و در ارتباط برقرار کنند. به طور خالصه کامپیوترهای شخصی به نابینایان کمک می

 نتیجه از تنهایی و حذف از جامعه مصون بمانند.
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 کشور یونان

 سواد دیجیتالمایکروسافت برای و HEPISیونان،  ECDL:توان نامحدود:طرحی از سوینامپروژه

 معرفی پروژه:

ها،مهاجران، افراد زمند،اقلیتاهای فقیر و نیروهگیتال ندارند: در بازار یونان هزاران شهروند دسترسی به ابزارهای سواد دیج

ند مسواد از نظر دیجیتال،بیکاران از جمله افرادی هستند که از قانون توان نامحدود یونان بهرهمعلول، افراد کم سواد یا بی

 شود.یونان و با همکاری مایکروسافت و مقامات محلی اجرا میHEPIS،ICDLتوسط  2007شوند. این پروژه از سال می

های تمرکز داشته و مهارتITاین موسسات قانون توان نامحدود را در یونان اجرا کردند که بر ارتقای دورنمای افراد در زمینه 

 م کرده و در عین حال تالش در از بین بردن شکاف دیجیتال دارد.استفاده از فناوری را برای افراد فراه

اند و زنان سرپرست خانواده( در سطح اولیه نفر)مهاجر، افرادی که مدت طوالنی بیکار بوده 1000شود حدود پیش بینی می

 شود.ده میبه آنها گواهینامه دا  ECDLبر اساس استاندارد 2011آموزش داده شدند و تا ژوئن   ICTهایمهارت

 کنند.را به مهاجران ارائه میECDLمراکز توان نامحدود سمینارهای آمزشی رایگان و گواهینامه استاندارد 

 اند.شهر دیگر مستقر شده 6مرکز آزمون در آتن و  7بر اساس این طرح 

 ECDLآموزشیهای یونان مسئولیت تامین معلم را بر عهده دارد تا از کیفیت باالی خدمات و کتابECDL  ها( اطمینان )جزوه

 یابد.
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 کشور مجارستان

خانمان، کودکان سرطانی،سواد دیجیتالی برای سالمندان برای نابینایان،افراد بیECDL -های یکسان برای همه!:فرصتنامپروژه

 سال 75باالی 

 معرفی پروژه:

ECDLرابری در جهان دیجیتال ایجاد کند.های بهای محروم بوده تا بتواند فرصتمجارستان همواره حامی گروه 

در بوداپست  2010آوریل  15که در   ECDLقرارداد در دوازدهمین همایش کشوری 2جدیدترین اخبار حاکی از آن است که 

برگزار شد امضا گردید. یک قرارداد با موسسه انفورماتیک برای نابینایان به منظور همکاری در زمینه ایجاد یک شبکه کشوری 

را دریافت نمایند. قرارداد دیگر با   ECDLها آموزش و گواهینامهتوانند در آنکه نابینایان هم میECDLاز مراکز آزمون 

 به منظور ایجاد مرکز آزمون در کمپ مهاجران بسته شد. Mighelpانجمن

کارت مهارت به  20مجارستان مجوز و امکانات رایگان در اختیار مرکز آزمون کمپ مهاجران قرار داد و ساالنه ECDL-مهاجران

 کند.بگیرند اهدا می  ECDLخواهند گواهینامهمهاجرانی که می

 3صادر شد و آموزش و آزمون هنوز ادامه دارد.  2009برای این گروه در تابستان  ECDLنامه اولین گواهی-کودکان سرطانی

 شدند.  ECDL Startنفر آنها موفق به دریافت گواهینامه 2شرکت کردند که   ECDLکودک در آزمون

ساله که موفق به کسب  10کودک  2ساله بودند و نیز  85و  95خانم  2ترین داوطلبان سواد دیجیتاللی دو نفر از مشتاق

 شدند.ECDL گواهینامه 
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 کشور ایران

 برای دانش آموزان محروم کشور  ICDL:تامین بودجه آموزشنامپروژه

 معرفی پروژه:

ندارند. برای پر کردن این ICT کنند متاسفانه دسترسی به فناوری و آموزش دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی می

آغاز  2009سپتامبر سال  11از جانب بنیاد ارائه گردید. این پروژه که از  "از دانش آموزان محروم حکایت"خال طرحی با نام

 گردد.شد و اهداف ذیل در این پروژه دنبال می

 ارتقا سطح عمومی سواد دیجیتالی -1

 .ایجاد فضایی مناسب برای آموزش و درک صحیح از فناوری -2

 آموزان و معلمین محرومحمایت از دانش -3

 آموزان در استفاده از اطالعات و تکنولوژی در تمام کشوردر ایجاد شرایط مساوی برای دانشتالش  -4

 بنیاد Skill Cardsهردر این طرح به ازای فروشدر شورای مالی همکاران به تصویب رسید. 2009این طرح در سپتامبر 

ICDL دهد. در این طرح افراد محروم تخصیص میدرصد از فروش خود به تجهیز امکانات مناطق محروم یا آموزش  10ایران

آموز و آموز، دانشجو و اساتید هستند. با توجه به اینکه تعداد.... نفر دانشقشر مخاطب، جامعه فرهنگی محروم شامل دانش

بین با . آموزش و آزمون برای این داوطلمندی از فناوری برای آنها فراهم شددانشجو تحت پوشش قرار گرفتند شرایط برای بهره

شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده مرکزی وجود  ازگردد.با توجه به اینکه در برخیکمک مراکز آموزشی مورد تایید برگزار می

نداشت لذا بنیاد اقدام به صدور مجوز موقت برای مراکزی که درخواست و توان فعالیت در این مناطق را داشتند نمود. در ابتدا 

ها این رسید اما با همکاری روسای آموزش و پرورش استانز دانش آموزان محروم دشوار به نظر میشناسایی این مناطق و نی

 گردد.های تحقق دولت در توسعه سواد دیجیتال محسوب میامر محقق شد؛ این طرح از جمله طرح

های مورد تایید آموزش و طرحبا توجه به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دولت در توسعه سواد دیجیتالی این پروژه از جمله 

ها بسیار جذاب دسترسی و تجربه استفاده از فناوری را ندارند برگزاری دوره که شود. برای قشر کم درآمدپرورش محسوب می

که بسیار اندک و یا بدون آگاهی بود   ICDL های درسیهای دانش آموزان در برنامهرسد. قبل از اجرای طرح مهارتبه نظر می

ای که  خود داوطلبین نشان دادند این آگاهی در سطح چشم گیری افزایش یافت. این طرح تاثیر قابل تانه با عالقهخوشبخ

توجهی بر دسترسی یافتن دانش آموزان و معلمان به حجم عظیمی از اطالعات داشت. تا امروز تعداد... کارت مهارت برای این 

های مورد تایید نیز از بازار ایجاد شده به آموزشگاه ناند. در این بیقرار گرفتهامر تخصیص یافته و ... در این طرح تحت پوشش 

 مند شدند.خوبی بهره
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 کشور لهستان

 Pcim:کاهش اثرات شکاف  دیجیتال در منطقهنامپروزه

 معرفی پروژه:

یا شرایط سخت مالی با شکاف های اقتصادی و اجتماعی برای افرادی که به دلیل معلولیت هدف کلی پروژه برانگیختن فعالیت

 باشد.دیجیتال مواجه هستند می

 تر پروژه عبارتند از:اهداف جزیی

 های برابر برای افرادی که با شکاف دیجیتال مواجه هستندایجاد فرصت -1

 خانه مستقر در منطقه 70سال برای  6ایجاد دسترسی به اینترنت باند پهن به مدت  -2

 خانه 70برای این  ICTرم افزارهایارائه،نصب و نگهداری تجهیزات و ن -3

 بهای مخاطهای استفاده از اینترنت و کامپیوتر در گروهارتقا از طریق آموزش مهارت -4

 ترویج پروژه اجرا شده در میان ساکنان منطقه -5

 های اتحادیه اروپاتوسعه دانش ساکنان در مورد به کارگیری بودجه -6

 

با طرح  و ضرورت پروژه متناقض است.  کامپیوتر و اینترنت افراد برای به کارگیریدر اختیار قرار دادن امکانات بدون آموزش 

نفر بزرگسال  73های آموزشی برای گروه تقسیم شدند ، آموزش را برعهده گرفتند. کالس 8نفری به  130در نتیجه یک گروه 

 نفر گواهینامه گرفتند. 70 نفر در آزمون شرکت کردند و 72برگزار شد.   e-Citizenساعتی 100در یک برنامه 
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 برتری اجرایی

 

 کشور بوتسوانا

 در بوتسوانا  ICDL:بازاریابی برای برنامهنامپروژه

 معرفی پروژه:

در ICDLهای مهمی در زمینه تبلیغ ، گام(L&G)آفریقا در داخل کشور بوتسوانا، یعنی مشاوران رشد و یادگیری  ICDLهمکار

 ایجاد  نمودند.ICDLبوتسوانا برداشتند و درنتیجه زیر بنایی برای توسعه بیشتر و معرفی ارزش گواهینامه 

ها و تور با وزیران دولتی، خبرنامه ها، جلساتشامل تبلیغات رادیویی، شرکت در نمایشگاهL&G تیم  2010کمپین بازاریابی 

 بود. Kaudwaneبه دهکده دورافتاده  ایرسانه

 نامه برICDLبرروی استندهای سه نمایشگاه مهم معرفی شد 

  ای در رادیوی ملی چندین بار در روز به مدت یک ماه پخش گردید.ثانیه 30یک تبلیغ 

 ای به دهکدهتور رسانهKaudwane-  سال گذشته در روز جامعه اطالعات و ارتباطات جهانی در این دهکده تعدادی

آموزان نیز ها را به دانشاین کتاب L&Gال سام.شدبه معلمان مدارس اهدا   ICDLهای یادگیری الکترونیکیکتاب

 های بوتسوانا چاپ شد.ای از این دهکده در روزنامهپوشش رسانه اهدا کرد.

 های مختلف دولتی)از جمله دپارتمان آموزش( و موسسات خصوصی برگزار شد تا جلسات متعددی با دپارتمان

 حمایت آنها جلب شود.

 ها برای جلب مخاطب برگزار شدقاتی در نمایشگاهمساب 

 هایی به همه مخاطبان پایگاه دادهخبرنامهL&G  های اخیرارسال شد تا از فعالیتICDL  .آگاه شوند 
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 مصرکشور 

 های محلیبرای دولتMCIT-ICDL :تهیه راهنمای اجرای نامپروژه

 معرفی پروژه:

با همکاری وزارت (MCIT)قاهره و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات مصر، دفتر یونسکو در  ECDLبنیاد 2006در سال 

 سال تدوین کردند. 5به یک میلیون نفر طی   ICDLای را برای دادن گواهینامهآموزش، آموزش عالی و توسعه اجرایی برنامه

یجه رسید که معرفی عمومی به این نتMCITشناخته شده بود، ECDLدر میان نمایندگان بنیاد   MCITعلیرغم آنکه برنامه

 های اجرایی برنامه مفید خواهد بود.و سیستمختارها سا

 توانستند از آن برای اجرای برنامکه میECDL/ICDLبهترین راهنما برای اجرا کنندگان  -بودICDL نتیجه آن راهنمای اجرای 

 در سطح کشوری استفاده نمایند.

 نفر اعتبار بیشتری یافت. 400000و در نهایت کسب گواهینامه توسط  وطلبها هزار دااین امر با ثبت نام و آزمون ده

 برای اجرای برنامه تهیه نماید که اهداف آن عبارتند از: یتصمیم گرفت یک راهنمای کاربر  MCITدر ادامه این موفقیت

های اجرایی و تصمیم گیریسب گذاری مناارائه یک راهنمای کامل اجرایی برای وزیران و کارکنان آنها جهت سیاست -1  

 در سطح کشورICDLاجرای برنامه یبرا

 ها و ساختارها و تشخیص راهکارهایی برای بهبود و ارتقای بیشتر عملکردانجام یک بازرسی داخلی از سیستم-2

 ونیکیهای الکتربه عنوان یک ابزار ایجاد ظرفیت برای مهارتICDL ارائه یک گواهی مستند از مناسب بودن برنامه - 3
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 ICDL GCC بنیاد

 ICDL GCC)برنامه آموزش مدرس( توسط بنیاد  CTP:طرحنامپروژه

 معرفی پروژه:

  ICDL GCCباشد. بنیادارتقای سواد دیجیتال در میان افراد جهان بر اساس استانداردهای یکسان میICDL هدف اصلی برنامه 

 مرکز منطقه ارائه داده است. 800از این امر پیروی کرده و معیارهای دیگری را برای ارتقای کیفیت آموزش و آزمون در 

نقش مهمی در ارائه آموزش  ICDL GCCعال بر مراحل سختی که برای تایید مراکز آموزش و آزمون و حفظ مجوز وجود دارد،

 داوطلبان دارد. به منظور به حداکثر رساندن نفع  ICDLوآزمون

 که را در منطقه با رویکردی ویژه برگزار کرد که این امر باعث گردید CTPدر بخشی از این طرح، برنامهICDL GCC بنیاد 

ICDL GCC سازی و اجرای برنامه ترین نماینده در آمادهبه عنوان موفقCTP786جهان شناخته شود. در این طرح  حدر سط 

 میلیون دالر درآمد داشته است. 1.5نفر ثبت نام کردند و 

به کیفیت باالی آموزش ICDL نه تنها تعهد   ICDLبه عنوان یک پیش نیاز برای تمامی مراکز جدید و قبلی  CTPاجرای برنامه

 باشد.می ICDLارائه برنامهدهد بلکه بیانگر نیاز به خالقیت مستمر و توسعه ن میرا نشا

 ICDL GCC یک پایگاه داده آنالین از تمامی معلمان دارای مدرک CTP.داردCTPهای آموزش و همچنین به وزارتخانه

 های آموزش عالی به عنوان یک گواهینامه اجباری پیشنهاد شد.وزارتخانه

 ICDL GCCهایتمام دورهCTP  بخش آکادمیک و  با که این امر موجب استحکام روابط کندها برگزارمیرا در محوطه دانشگاه

 گردد.تاکید بیشتر بر اهمیت کیفیت آموزش می
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 کشور ایران

 :ارتقای سطح کیفیت مراکز آزموننامپروژه

 معرفی پروژه:

نموده  است. در این طرح اهداف "ارتقای کیفی مراکز"ایران جهت ارتقای سطح کیفیت مراکز اقدام به اجرای طرح   ICDLبنیاد

 گردد:زیر دنبال می

 المللیارتقای سطح آموزش مطابق با استانداردهای بین -1

 یکسان سازی شیوه و محتوای آموزش در مناطق محروم و کالن شهرها -2

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مطلوب و نیروی انسانی کارآمدتالش در به کارگیری و ارتقا  -3

 ارتقا سطح خدمات رفاهی به داوطلبین -4

منظور توسعه و ارتقای سطح کیفی مراکز و ایجاد حسن رقابت در ارائه خدمات بهتر در بین آنها،طرح ارتقای کیفی مراکز از به 

 رح زیر انجام پذیرفت:به ش 1389ت پایان نیمه اول سال  1388نیمه دوم سال 

 در این طرح ابتدا به موضوع تدوین استانداردهای آموزشی در سه محور 

 محتوا آموزشی -1

 مدرس -2

 فضای آموزشی -3

 د تا:شپرداخته 

های کارآمد و استاندارد به خوبی به کاربران ارائه گردد و با های تعیین شده برای هر مهارت با ارائه طرح درسسر فصل -1

 آموزش در مراکز برای بنیاد مهیا گردد. Serverبندی شده محتوا،امکان کنترل و بازدید از مند و زماناجرای ضابطه

بایست دارای ضوابط و شرایط باشند میمراکز مشغول به تدریس میدر ICDLهای افرادی که به عنوان مدرس دوره -2

با سایر ICDL هایجه تمایزی است بین مدرس دورهنیز باشند این یک و  ICDLهایهای دورهتدریس متناسب ویژگی

، اطالعات مدرسین موجود  ICDLها وشرایط برای یک مدرسی،در این بخش پس از تعیین مالکICDLهای غیر دوره

بندی شده صادر شده است. بر اساس اطالعات این بانک مدرسین درجهICDLمعآوری و بانک اطالعاتی مدرسین ج

صادر  ICDL بر اساس درجه و سطح توانمندی برای آنها از یک یا چند پروژه  ICDLهای مختلفمجوز تدریس در پروژه

 خواهد شد.

  ICDLتانداردهای ضروری و الزم برای این کار است، بنیادهمچون سایت آزمون تابع اسICDLهای فضای آموزشی پروژه -3

اند، از نکات ایران در واحد استاندارد خود، فضای مطلوب را طراحی نموده و مراکز را دعوت به همسویی با آن نموده

یک سازی استفاده مشترک از یک فضا جهت آموزش و آزمون با رعایت استانداردهای هر مهم موضوع، طراحی و امکان

 باشد.از آنها می

های مراکز،کارآیی و تاثیر خود را از دست خواهد داد،در های استاندارد بدون نظارت و ارزشیابی فعالیتقطعا ارائه آموزش

آیتم از تمامی مراکز تحت  18ماهه در  6های مراکز در یک سیکل زمانی طرح، موضوع ارزشیابی از کلیه فعالیتراستای همین 

 مرکز( صورت پذیرفت. در این ارزشیابی رعایت استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، تعداد  310ایران)ICDL پوشش بنیاد 
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اجرایی در مراکز، استفاده از فضای وب در ارائه نیز خصص مدرسین و ها،توانمندی و تگین نمرات آزمونو میان

 گانه ارزشیابی هر مرکز بود. 100گذاری های نمرههات مالکو نتایج بازدیدها و میزان تشویقات و تنبی  ICDLهایفعالیت

استانداردهای موجود در قالب کیفیت سطح آموزش و نزدیک تر نمودن به با توجه به اجرای این طرح، مراکز تالش در ارتقای 

 یک تکلیف شده در اولویت کاری خود قرار داد.

 دهد.می تقای کیفیت و استانداردهای الزم را در مراکز افزایش بندی مراکز از نظر کیفی، میل به اربندی و درجهسطح

 نظرات:

های آموزشی ها و تشویق کاربران به گذراندن دورهانی، مقوله ارتقای کیفی آموزشجه ICDlرسد که بنیاد اینطور به نظر می

 های کاری خود قرار داد تا گامی فراگیر و جهانی در تحقق این موضوع صورت پذیرد.توان جز اولویت را می  ICDLپروژه

 سازی مراکز بسیار موثر باشد.تواند در توانمندهای کیفی برای مراکز از سوی بنیاد جهانی میارائه گواهینامه
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 کشور ایرلند

  ICS Skills: سیستم مدیریت داوطلباننامپروژه

 معرفی پروژه:

 : ICS Skillsسیستم جدید مدیریت داوطلبان

 ترکم هزینه -1

 ترمحیطی جالب -2

 تر دسترسی آسان -3

 های سریع و در دسترسداده -4

 فضای بیشتر برای رشد و توسعه -5

 کند.امکان ادغام چند زیر سیستم ضروری برای اجرای کار را تسهیل می ICS Skills سیستم مدیریت داوطلب 

 ها و فاکتورها به صورت الکترونیکی صادر شوندتمام صورتحسابها: سابح-1

 گیرد.جامع انجام می (CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان: پشتیبانی داوطلبان، سواالت و غیره در سیستم مدیریت داوطلب-2

 اجزای کلیدی:

 یک پورتال برای مدیریت کار کالسی، پیشرفت داوطلب، صدور گواهینامه -1

 کنندطریق این سیستم خودشان با وارد کردن اطالعات ثبت نام میداوطلبان از  -2

 گردد.برگزار میEnlight KSآزمون به صورت اتوماتیک و با استفاده از نرم افزار آزمون اتوماتیک  -3

را به  هااند به این ترتیب مراکز می توانند گواهینامههای کاغذی شدهبت الکترونیکی نتایج آزمون جایگزین کارت مهارتث-4

 درخواست بدهند.صورت الکترونیکی 

 پذیر شده است امکان  ECDLخرید آنالین برای همه نیازهای -4

 جامع است(e-Learning)یک برنامه آموزش الکترونیکی  -5

 

 مدیریت داوطلبان

 ، مشاهده نتایج و درخواستe-Learningها، درخواست آزمون، پیشرفت درسی از طریقبندی داوطلبان در کالسطبقه

 گواهینامه

 نام توسط خود داوطلبثبت

ها را برای تواند دسترسی به یادگیری آنالین، تشخیص اشکاالت و آزمونداوطلب با ارسال یک آدرس ایمیل و رمز عبور می

 پذیر کند.داوطلب امکان

 یادگیری آنالین

ینند وپیشرفت خود را مشاهده نمایند. توانند با سرعت متناسب خود آموزش ببنام کرده اند میداوطلبانی که خودشان ثبت

 توانند عالوه بر داشتن کالس گزارشی از وضعیت پیشرفت داوطلبان تهیه نمایند.معلمان می
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 آزمون آنالین

تواند شود. بنابراین داوطلب میبه صورت آنالین ارائه می -های آزمایشی به همراه جوابیا آزمون - ECDLهای رسمیآزمون

 را بالفاصله مشاهده کند.نتایج آزمون 

 مدیریت گواهینامه

شود. به این کار دشوار تکمیل کارت مهارت کاغذی حذف شده و به جای آن نتایج آزمون به صورت اتوماتیک و آنالین ثبت می

 توان آنها را مشاهده و استعالم کرد و گواهینامه را صادر نمود.ترتیب به راحتی می

  ECDLخرید آنالین

ها، نظیر کارت مهارت الکترونیکی،تمرینات آنالین و آزمون-به وسایلی برای اجرای برنامه نیاز داشته باشدECDL اگر مرکز 

 تواند سفارش دهد.از طریق فروشگاه آنالین می -های چاپی و مطالب آموزشی آنالینکتاب

 با اجرای این سیستم

 برابر شده  2های آنالین در سال گذشته تعداد آزمون -1

 شوندهای مهارت به صورت الکترونیکی صادر میکارت -2

 شوندها به صورت آنالین سفارش داده میگواهینامه -3

 ها و فاکتورها الکترونیکی هستنددرصد از صورتحساب 95 -4

 باشندز اطالعات مرکز آزمون دقیق و به روز میدرصد ا 95 -5
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 کشور اردن

 ICDL:سیستم اجرای کامال اتوماتیکامپروژهن

 پروژه:معرفی 

نام کردند.  داوطلب در آن ثبت 150000ساله آغاز شد که  8و بر اساس یک دوره  2008از سال   ICDLتولید سیستم اجرای

در کشور و نیز تسهیل این امور برای مراکز آزمون بود.ماهیت پویا بودن ICDL هدف اصلی این کار مدیریت تمام امور اجرایی 

ها از جمله تغییر در ها از جمله تغییرات در برنامهتمام تغییرات در برنامه  IASکند. برنامهمیرا اثبات IASضرورت ICDL برنامه 

این است که   IASترین ویژگیکند. مهمدهندگان مطالب آموزشی، ورژن برنامه درسی یا شرایط برنامه را اعمال میارائه

گیری کند، نیروی انسانی را به طور چشماتوماتیک اجرا میرا به صورت   ECDLادیاستانداردهای کیفیتی تنظیم شده توسط بن

ماه به طول انجامید. این سیستم  15نماید. تولید این برنامه حدود دهد و کارآمد و به موقع بودن اجرا را تضمین میکاهش می

 تواند در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.ای طراحی شده که میبه گونه

IASشود، همه دهد و میان مراکز آزمون و مراکز آموزش تمایز قائل مییید مراکز به صورت اتوماتیک انجام میپروسه تا

دهد و قراردادها و پس از آن مجوزها را کند. بازرسی را به صورت اتوماتیک انجام میتغییرات ایجاد شده در مراکز را دنبال می

 پرینت گرفت.  IASتوان از طریقمی

های اتوماتیک، پروسه اختصاص کارت های جدید، آزموناری مشخصات تمام داوطلبان، افزوده شدن برنامههمچنین نگهد

  IASمهارت از سوی نماینده برای مرکز آزمون، انتقال کارت مهارت از یک مرکز به مرکز دیگر و صدور گواهینامه از طریق

 پذیر است.امکان
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 کشور کره جنوبی

 آشنا کنیم  ICDLجوانان را با: بیایید نامپروژه

 معرفی پروژه:

سال( در حال حاضر گواهینامه تخصصی  27تا  20بازار داخلی گواهینامه در کره بسیار رقابتی است)به ویژه در میان جوانان 

تالش فراوانی برای معرفی خود به  (KPC)کرهICDL نقش اصلی را در این بازار دارد اما با این وجود  (MOS)مایکروسافت

با یکی   ICDLدرس الکترونیکی"و برنامه  ICDL"سفیر افتخاری"نماید. بنابراین برنامهعنوان اولین ارائه دهندگان گواهینامه می

تشویق   ICDLرا معرفی نموده و جوانان را به گرفتن گواهینامه  ICDLامسال با موفقیت آغاز به کار کرد تا بتواند "از مشاهیر

 کند.

های کره به کار از تمام دانشگاه  ICDLها را با نام سفیر افتخاریداشجویان دانشگاه  ICDL "،KPCسفیر افتخاری "در برنامه

رشته مختلف  27دانشجوی برتر از  58از طریق دوستانشان بود. در این برنامه   ICDLهدف از این کار آشنایی جوانان باگرفت.

 دانشگاهی در کره پس از یک پروسه سخت انتخاب شدند.

با کمک یک کمدین معروف یک درس الکترونیکی تهیه کرد تا از ،KPC"با یکی از مشاهیر  ICDLدرس الکترونیکی"در برنامه  

توسط این   ICDLهایاین درس با معرفی کوتاهی از هریک از ماژولسترده توسعه دهد.را در سطح گ  ICDLطریق اینترنت

 بسیار مفید بود. ICDL شود. این کار برای جلب توجه مردم به کمدین آغاز می
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 کشور مالت

 در جهان  ECDLیک سازمان کم درآمد با بیشترین میزان نفوذ -مالتECDL:نامپروژه

 معرفی پروژه:

ECDL تاسیس شد.این سازمان برای معرفی مفهوم  2003مالت تحت حمایت انجمن کامپیوتر مالت در سالECDL در تمامی

مالت ECDL، مقامات آموزشی و مراکز آزمون تالش فراوانی نمود. هدف اصلی ITهای جامعه همراستا با وزارت مسئولالیه

 .ایجاد یک استاندارد عملی برای سواد دیجیتال در مالت بود

ECDLوقت استخدام عامل، یک مشاور و دو کارمند دفتری را به صورت پارهمالت یک سازمان کم درآمد است که یک مدیر

 کند:را ارائه می  ECDLمالت دامنه وسیعی از محصوالت  ECDLکرده است.

1-ECDL  

2-ECDL Advance  

3-ECDL CAD  

4-ECDL Image Editing  

5-ECDL Web Editing  

6-EqualSkills 

7-e-Citizen  

ECDLهای صادر شده یک نامه توضیحی ارائه دهد؛ با هر یک از گواهینامهها اقدامات زیادی انجام میمالت برای تبلیغ برنامه

در  هایی است که داوطلب توانایی کسب آنها را دارد. همچنین خبرهای مطبوعاتیشود که بیانگر سایر گواهینامهمی

کند و بروشورهای شرکت میICTهای محلی کند. در نمایشگاهها و جلسات توجیهی منتشر میکنفرانسهای محلی و روزنامه

شود و اطالعات به طور منظم به روزرسانی می  WWW.ecdl.com.mtکند.وب سایت این سازمانتبلیغاتی توزیع می

کند تا با مقامات آموزشی برقرار میمالت ارتباط و مذاکرات مستمر ECDLدهد. جدیدی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می

در مدارس را برطرف کند. این سازمان بیشترین تعداد مرکز آزمون را دارد یعنی مرکز برای هر   ECDLمشکالت مربوط به

اجرا ECDL ها برنامه مرکز. همچنین در تمام مدارس راهنمایی دولتی و خصوصی و نیز در کلیسا 33نفر و در مجموع  12400

های اجرایی خدمات دولتی های خاصی در دانشگاه مالت و نیز در پستیک شرط اجباری برای ورود به رشتهECDLشود. می

 باشد.مالت می
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 کشور مراکش

 در مراکش شودMohd 5 Souissiدر دانشگاه ICTیگزین گواهینامه فرانسوی جاICDL:نامپروژه

 معرفی پروژه:

 ترین دانشگاهکارمند اجرایی و آموزش یکی از قدیمی 2500دانشجو و  16808با Mohd 5 Souissiدانشگاه 

کند و اخیرا را به دانشجویان ارائه میIT های مراکش است. این دانشگاه مانند هر موسسه آموزش عالی دیگری دانش ابتدایی 

ر ابتدا رئیس دانشگاه، که در عین حال مدیر کل انجمن را برای این منظور انتخاب کرده بود. د  C2Iگواهینامه فرانسوی

سهامداران کلیدی  اید ببا ICDL AMRباشد، تمایلی به جایگزینی این گواهینامه نداشت. بنابراینهای مراکش نیز میدانشگاه

 رفت:تری است. این کار با اقدامات زیر صورت گگزینه مناسبICDL کرد تا وی را متقاعد نماید که همکاری می

 توسط کادر آکادمیک فرانسهICDL و  C2Iای میانو ارائه مقایسه  ECDLجستجو در مطالب پورتال -1

 از جمله ایتالیا، مصر و اردن  ICDLمعرفی تجربیات سایر کشورها در زمینه -2

کارمند  5استاد و  5دانشجو، 10از طریق یک آزمون آزمایشی رایگان )پایلوت رایگان( برای  برطرف کردن مشکل دانشگاه -3

  ICDLاجرایی/ پشتیبانی برای اثبات ارزش

زیر نظر مورد   ICDL AMRهای آموزشی خصوصی در مراکش که برای ارائه آموزشهمکاری با یکی از بهترین شرکت -4

 باشد.تایید می

اجرا شد. در ساعت آموزش برای دانشجویان(  90ساعت آموزشی برای اساتید و کارکنان و  120ماه) 3پروژه پایلوت در حدود 

التحصیلی اجباری گردید. قبل از فارغICDL برای تمامی دانشجویان مورد تایید قرار گرفت و داشتن گواهینامه   ICDLنهایت

نفر( 1000نفر(، کارمندان اجرایی)3000خواست آموزش و صدور گواهینامه برای همه اساتید )ICDL AMR رئیس دانشگاه از 

درصد شرکت کنندگان موفق به اتمام برنامه شدند. همچنین  80رعهده بگیرد. در مرحله اول سال را ب 4دانشجو طی 24000و 

 دانشگاه متعهد شد تا البراتواری را برای نابینایان تجهیز کند تا تمام نابینایان را آموزش دهد.
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 کشور نیوزیلند

 های کامپیوتر برای نیوزیلندمهارت-NZCS KiwiSkills:نامپروژه

 پروژه:معرفی 

های فراوان تصمیم گرفت ساختار سازمان را اصالح کرده و رویکرد آن نسبت س از بررسیپ(NZCS) انجمن کامپیوتر نیوزیلند 

یک بخش جدید سواد دیجیتالی تشکیل داد که هدف اصلی آن استفاده از NZCS و سواد دیجیتال را تغییر دهد.   ICDLبه

های کامپیوتری ری و تسهیل در توسعه مهارتنظور همکامبهICDL للی شناخته شده المابزارهای موجود مانند برنامه بین

 باشد.کلیدی در میان شهروندان نیوزیلند می

NZCSهای کامپیوتری انجام داد و به این نتیجه رسید که گواهینامه وری و مهارتتحقیق مستقلی در مورد ارتباط میان بهره 

ICDL4مردم نیوزیلند برد. نتایج نشان داد که ر سطح جهان است که نیوزیلند را به پیش میترین گواهینامه دشناخته شده 

دهند. ارزش سواد دیجیتال آشنایی با دانش دیجیتال در محل کار از دست می هفته از سال را به ازای هر فرد به دلیل عدم

 نیوزیلند برآورد شد.میلیارد در  1.7

های کامپیوتری فراهم ها به منظور ارتقای مهارتابزارها و منابع مورد نیاز برای نیویلندیدسترسی سریعی به KiwiSkillsطرح 

 کند.می

 ید.ویک وب سایت جدید تولید گرد (KiwiSkills)برای رسیدن به این هدف یک برند ساخته شد

ت سفارش الکترونیکی سنجد. همچنین یک وب سایگر مهارت به صورت رایگان سطح مهارت همه کاربران را مییک تحلی

با تولید کنندگان ابزارهای آموزش وآزمون مذاکره کرد تا حمایت مالی NZCSتولید شد. ICDL برای خرید فوری ابزار آموزشی 

 آنها را برای ارائه آموزش رایگان به افراد نیازمند جلب کند.

ها، خرید ابزارهای آموزشی و بازدید از وب اد ازمونها موانع بسیاری برای ورود به برنامه برطرف شد و تعددر نتیجه این تالش

 .گیری افزایش یافتبه طور چشمKiwiSkillsسایت 
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 کشور لهستان

 سیستم اینترنتی برای لهستان- eECDL.plنام پروژه:

 معرفی پروژه:

             های سازی و اجرای یک سیستم کامپیوتری جامع است که بتواند تمام فعالیتهدف اصلی این پروژه آماده

ECDLمانند بازاریابی، پروسه گواهینامه، مدیریت محصوالتECDL ها و آزمونگران تا حسابداری و ، مدیریت همکاری

پذیر را پشتیبانی کند.از سویی تمام امور باید آنقدر انعطاف (PIPS)های صورت گرفته توسط انجمن کامپیوتر لهستانپرداخت

 باشد.ECDL باشد تا کار به راحتی صورت بگیرد؛ از سوی دیگر باید مطابق با استانداردهای کیفیتی بنیاد 

های سطح الیتتمام فع رلت و کنتکند و امنیت،اطالعاپذیر میدر لهستان را امکانECDLهای مدیریت تمام پروسهeECDL.plسیستم 

ها) به همراه مشخصاتی از قبیل زمان، مکان، ماژول، آزمون، نماید. مشخصات تمام آزمونگران، تمامی آزمونکشور را تامین می

در این سیستم اینترنتی ثبت شده و برنامه آزمون تعبیه شده درآن سواالت را در اختیار آزمونگر پلت فورم، داوطلب و آزمونگر(

 دهد.رار میمجاز ق

رود اما هنوز موقتی است و جای پیشرفت زیادی دارد. یک گروه از  لهستان گام مهمی به شمار می  ECDLعلیرغم آنکه این سیستم برای

به  2010کنند تا در پایان سال و نسخه سوم برنامه آزمون کار میeECDK.plمستمر برروی نسخه کامل PIPS متخصصان در 

یبانی ور مربوط به کمیسیون کیفیت را پشتاز جمله امECDL های سیستم یک به یک پروسه کامل این اتمام برسد. نسخه

 کند.می

های مرتبط با پروسه اصلی مانند آزمونگرها و مراکز آموزش مهارت، های اصلی آزمون بلکه سایر فعالیتستم نه تنها تمام پروسهاین سی

 دهد.های دیگر را به صورت اتوماتیک انجام میو بسیاری فعالیت های داوطلب، حسابداری خود سازمانپرداخت
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 کشور ویتنام

برای دانشجویان   ICDLهای هوشمند تلفن همراه در جهان و پورتال تبلیغاتتولید اولین برنامه آموزشی گوشینام پروژه:

 المللیبین

 معرفی پروژه:

نیروی محرکی برای آموزش باشد و این توسعه مدیون آموزش است. ویتنام کشوری است که به سرعت در حال توسعه می

ه چرا برای تمام دانشجویان   ICDLنیاز است. این کشور آموزشهای مورد سازی افراد با مهارتی و توانمندرشد، تحول اقتصاد

 داند.در داخل و چه در خارج ضروری می

Spring Board 4Vietnam های همراه هوشمند ساخته برنامه برای تلفنگذاری سنگین یک وب سایت ویک با سرمایه

المللی که قصد تحصیل در انگلستان را دارند بتوانند از آن استفاده کنند. این وب سایت و برنامه که ماه است تا دانشجویان بین

 کند.انتخاب رشته و دانشگاه کمک می گیری برایگذشته عرضه شد به دانشجویان در تصمیم

ها و شرایط مورد نیاز برای رسیدن به هدف دلخواه را در اختیار همچنین اطالعات الزم و نیز امکان دسترسی به تمام گواهینامه

 و سواد دیجیتال دارد.  ICDLای بردهد و در این راستا تاکید ویژهآنان قرار می

برای ساخت  SpringBoardتولید شده. HaiPhongباشد که با همکاری دانشگاهخود می این برنامه اولین برنامه در نوع

در  ICDLنماینده -بریتانیاکمک گرفته است. همچنین از انجمن کامپیوتر ICDL ویان دارای گواهینامه جاز دانشسیستم 

 ندارند در گرفتن این گواهینامه در بریتانیا کمک کند. ICDLخواسته است تا به دانشجویان بین المللی که گواهینامه -بریتانیا

 دهد.را به آنها نشان میICDL تولید شده از نقشه گوگل به آنها نزدیکترین مرکز  Springovaنسخه

SpringBoard آنالین بازاریابی تشکیل داده که اکنون هزاران دانشجو در این شبکه در وب سایت تولید شده یک کمپین

 .کنند فعالیت می  ICDLار گسترده برای معرفیاجتماعی بسی

 

 

 

 

 


