جمهوری اسالمی ایران
 ECDL/ICDLدر آموزش
نام پروژه :آموزش معلمان و دانشآموزان مدارس مناطق آموزش و پرورش
مقدمه
بنیاد  ICDLایران برنامههای متنوع و مختلف آموزشییی  ICDLرا برای اقشیییار عامعه برر ار م نماید .با توعه به اینکه
بنیاد  ICDLایران زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش م باشیید ،یک از اهداف اسییاسیی این بنیاد آموزش م ارتهای
 ICDLبه دانشآموزان و فرهنگیان تحت پوشش وزارتخانه م باشد.
به همین منظور از اردیب شت سال  1393تاکنون برنامه آموزش دانشآموزان و معلمان با هدف ارتقاء سطح کیف آموزش
و اسیییتفاده از فناوری در آموزش و یادریری ،برای مدارس کشیییور از طریق بنیاد  ICDLایران و مراک تابعه اعرا رردیده
است .با توعه به استقرار بنیاد در استان ت ران رای ن ها و اعرای برنامه آموزش در  7منطقه از مناطق نوزدهرانه آموزش
و پرورش ش ر ت ران اعرا رردید.
توضیح پروژه
بهمنظور تحقق اهداف آموز ش بنیاد در تو سعه مف وم سواد دیجیتال و ن ادینه سازی ا ستفاده از فناوری در مدارس ط
رای ن های صیییورت ررفته میان بنیاد و مناطق منتخ

آموزش و پرورش ،پان ده مدرسیییه ع ت آموزش و آزمون اع م

آمادر نمودند .بنیاد  ICDLایران تج ی ات فن سییایت مدارس را مورد ارزیاب قرار داده؛ در صییورت که تج ی ات الزم
آماده ب رهبرداری باشیید ،مدرس ی ع ت آموزش به مدرسییه اع ام م رردد .پس از پایان آموزش ،مرحله برر اری آزمون و
صدور رواهینامه صورت خواهد ررفت.
تاکنون  2000نفر از دانشآموزان و فرهنگیان پان ده مدر سه تحت پو شش طرح ،ثبتنام و لوگ بوک دریافت نمودهاند .از
این تعداد  600نفر موفق به دریافت رواهینامه  ICDLشدهاند.
موانع اجرایی
ه ینههای لوگ بوک و آزمون موع رردید تعداد کمتری از دانشآموزان و معلمان از برنامه استقبال نمایند که با در نظر
ررفتن تخفیف برای آنان توانستیم تا حدودی این مشکل را مرتفع سازیم.
تأثیرگذاری
این طرح موع اف ایش شییوی یادریری در دانشآموزان مخصییوصییاا مقاطع ابتدای رردیده اسییت و همچنین معلمان
توانستهاند با استفاده از این دانش ک س خود را بهصورت مؤثرتری مدیریت نمایند.

از آنجای که اکثر مدارس ایران رام به سوی هوشمند شدن برداشتهاند بسیاری از معلمان نیاز به داشتن حداقل استاندارد
سواد دیجیتال م با شند ،با برر اری این دورهها ،ب سیاری از معلمان م شتای به یادریری م ارتهای دیگر  ICDLشده و
همکاران خود را نی تشویق م نمایند.
ه ینههای دورههای آموزش و آزمون از طریق دانشآموزان و معلمان شرکت کننده در دوره تأمین م رردد.
نقل قولها
مدیران مدارس:
 -1راندمان کاری معلمان ب بود یافته است.
 -2باعث اف ایش ب رهوری رردیده است.
 -3مطال درس بهصورت کاربردیتر به دانشآموزان منتقل م رردد.
معلمان:
 -1شرکت در این دورهها موع رردیده تا بتوانیم دروس را با ا ستفاده از برنامههای کاربردی مانند  PowerPointو
 Wordدر ک س ارائه نماییم.
 -2انتقال مطال درس به دانشآموزان آسانتر شده است.
 -3در رابطه با دروسیی که باید تدریس شییود اط عات مفیدی را از طریق اینترنت دریافت کرده و به دانشآموزان
ارائه م دهیم.
 -4اشتیای دانشآموزان ع ت شرکت در پروژههای ک س را اف ایش داده است.
دانشآموزان:
 -1در فعالیتهای ک س مشارکت بیشتری داریم.
 -2با ا ستفاده از نرماف ارهای کاربردی که آموزش دیدهایم ،پروژههای مخ صوص هر یک از دروس خود را ت یه و در
ک س ارائه م دهیم.
 -3درک مطال درس آسانتر شده است.
 -4امکان دسترس به رسترهی وسیع از اط عات را پیدا کردهایم.
والدین دانشآموزان:
 -1فرزندانمان برای حضور در مدرسه اشتیای بیشتری دارند.
 -2فرزندانمان ما را به شرکت در ک سهای آموزش  ICDLو دریافت رواهینامه تشویق م کنند.
 -3وابستگ فرزندانمان به ما برای انجام تکالیف مدرسه کمتر شده است.

 ECDL/ICDLدر جامعه
نام پروژه :اعرای دوره  EqualSkillsبرای افراد کم سواد
مقدمه
بنیاد  ICDLایران در راستای توانمندسازی سوادآموزان سازمان ن ضت سوادآموزی کشور بهمنظور توسعه سواد دیجیتال
در میان مشموالن سازمان ن ضت سوادآموزی اقدام به برر اری دوره  EqualSkillsنمود .سازمان ن ضت سوادآموزی کشور
متول آموزش سواد برای افرادی است که از سواد عا ماندهاند و ب سواد محسوب م شوند ،این سازمان در هفتم دی ماه
سال  1358با هدف با سواد کردن خیل عظیم ب سوادان کشور تشکیل شد .رهبر کبیر انق ب اس م ط پیام به ملت
شریف ایران ،اقشار مردم را به مبارزهی فراریر با نقیصه ب سوادی فرا خواندند و از مسئوالن خواستند تا آموزش و پرورش
با تمام امکانات بپا خی د و ریشه ب سوادی را از بن برکنند .بر همین اساس سازمان ن ضت سوادآموزی بهعنوان یک ن اد
انق ب تأسیس شد .برنامه آموزش  Equalskillsاز ابتدای سال  1393برای افراد کمسواد شروع و همچنان ادامه دارد.
توضیح پروژه
ط رای ن های صورت ررفته در سطح معاونان وزیر ( سازمان پژوهش و برنامهری ی و ن ضت سوادآموزی) مقرر رردید
برای ارزیاب توانمندی سوادآموزان یک دوره آزمای ش برای تعداد  20نفر از سوادآموزان در محل بنیاد ت شکیل و اعرا
رردد .در این دوره آزمایش  ،کارشناسان از سازمان ن ضت سوادآموزی در محل حضور یافته و روند آموزش و یادریری را
بررس ی نمودند ،همچنین پس از پایان دوره نظرات شییرکتکنندران ،مجریان و کارشییناسییان سییازمان اخع و عمعبندی
رردید .نتایج حا صل از این عمعبندی در یک عل سه با ح ضور معاونان وزیر ،مجریان و کار شنا سان ارائه و در ن ایت مقرر
رردید دو کاررروه (اعرای و تولید محتوا) متشکل از کارشناسان بنیاد  ICDLایران و سازمان ن ضت سوادآموزی کشور،
موضوعات اعرای و محتوای را بهمنظور هدفمندسازی دوره  Equalskillsبرای سوادآموزان بررس و تدوین نمایند.
در کاررروه اعرای  ،تفاهمنامه و دسییتورالعمل اعرای دوره در کشییور بررسیی و مدون رردید و در کاررروه تولید محتوا
سرفصلها و کتاب  EqualSkillsبا توعه به نظرات مجریان ،کارشناسان و سوادآموزان بررس و مدل ارایه محتوا طراح
رردید.
قرار است بعد از تأیید و امضای تفاهمنامه ،در فاز اول  3استان کشور و در فاز دوم سایر استانها وارد طرح شوند.
در این طرح قرار است سوادآموزان با توعه به پراکندر رستردهای که در کشور دارند در مراک بنیاد حضور یافته و دوره
را به اتمام رسانند .ه ینه و سرمایه اعرای طرح از سوی سازمان ن ضت سوادآموزی کشور تأمین م رردد.
موانع اجرایی
 -1اکثریت سوادآموزان از رایانه شخ ص بهمنظور تمرین برخوردار نی ستند که موع تأخیر در تمرین و یادریری
م رردد.

 -2به دلیل پراکندر سوادآموزان در سطح ک شور قرار ا ست از طریق مراک سیار بنیاد برای مناطق که نمایندر
وعود ندارد اقدامات الزم صورت پعیرد.
 ECDL/ICDLدر محل کار
نام پروژه :آموزش کارکنان و کارشناسان بانک مرک ی عم وری اس م ایران
مقدمه
بنیاد  ICDLایران در راستای طرح توسعه سواد دیجیتال برای آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاههای دولت و مراک
خصوص ع ت معرف دورههای  ICDLبا بانکهای دولت و خصوص به رای ن و تبادل اط عات پرداخت.
در این میان بانک مرک ی عم وری اس م ایران که وظیفه آن نظارت و هدایت فعالیت بانکهای کشور ،تنظیم اعتبارات،
حفظ ثبات قیمتها ،حفظ ارزش پول ،کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پساندازهای کشییور به سییوی سییرمایهرعاریهای
مولد م با شد اقدام به مکاتبه و برر اری عل سات با بنیاد  ICDLایران نمود و ط توافق برای کارمندان ،کار شنا سان و
مدیران ارشد خود با توعه به نیاز و سطح شغل آنان ،دورههای آموزش  ICDLرا در نظر ررفت .این توافق از اول خرداد
 1393به مدت  2سال برای تعداد  3000نفر اعرای شد.
هدف از اعرای این پروژه ارتقاء سطح علم و شغل م شموالن از طریق ط کردن دورههای آموز ش  ICDLو دریافت
رواهینامه بینالملل  ICDLبوده است.
توضیح پروژه
بانک مرک ی عم وری ا س م ایران از طریق اداره آموزش خود ،کارکنان ،کار شنا سان و مدیران ار شد را از نظر سطح
سواد دیجیتال ارزیاب

نموده و با توعه به نتایج حاصل و نیازسنج های صورت ررفته تصمیم به برر اری دورههای ICDL

با همکاری بنیاد  ICDLنموده است.
مطابق توافق صیورت ررفته ،مشیموالن از طریق بانک مرک ی عم وری اسی م ایران به مراک بنیاد  ICDLایران معرف
م رردند تا دورههای آموزش ی موردنظر را س یپری کرده و در آزمون شییرکت نمایند ،از آنجای که ارتقاء شییغل و اف ایش
حقوی مشییموالن این طرح موکول به رعراندن دورههای  ICDLو شییرکت در آزمون و دریافت رواهینامه شییده اسییت،
مشموالن مل م به دریافت رواهینامه شدند.
ه ینه دورههای آموزشیی و آزمون از طریق بانک مرک ی عم وری اسیی م ایران پرداخت م رردد .با توعه به اینکه در
برخ از نقاط کشور نمایندر از بنیاد  ICDLایران وعود نداشت ،بنیاد اقدام به راهاندازی مراک سیار نموده تا مشموالن
دورهها در این مناطق بتوانند از آموزش و آزمون مناس برخوردار رردند.
تأثیرگذاری
از آنجای که بانک مرک ی عم وری ا س م ایران از تأثیررعاری باالی در بین بانکهای ک شور برخوردار ا ست ،م تواند
عامل ترغیب ع ت استفاده از دورههای  ICDLدر بین دیگر بانکهای خصوص و دولت کشور رردد.

برر اری این دورهها و اف ایش سطح دانش ا ستفاده از  ICTدر میان کارمندان ،کار شنا سان و مدیران ار شد بانک مرک ی
عم وری ا س م ایران ،روند کاری آنها را ت س یل و ت سریع نموده و همچنین موع ر ضایتمندی م شتریان و مدیران
شده است.
اعرای این طرح موع رردیده از وسایل و تج ی ات و اق م مصرف در محیط کار بهصورت ب ینه استفاده شود.
با توعه به ضرورت سپری نمودن دورهها برای م شموالن در را ستای ارتقاء شغلی شان تاکنون  1300نفر ثبتنام و لوگ
بوک دریافت نموده که  500نفر از ایشیییان موفق به دریافت رواهینامه  ICDL Profileشیییدهاند .تعداد  1000نفر نی در
پروسه رعراندن دورههای آموزش و آزمون قرار دارند.
نقل قولها
مراک آزمون:
 -1این پروژه باعث رردید بازار عدیدی ع ت آموزش و آزمون ایجاد رردد.
 -2با توعه به رضایت که کاربران از آموزش و آزمون م ارتها داشتهاند تمایل به معرف آن به دیگر اعضای خانواده
و همچنین شرکت در دورههای پیشرفته نمودهاند.
کارمندان بانک:
 -1م ارتهای  ICDLع ت ارتقا و کس رتبه شغل آنان ضروری بوده
 -2ع ت تسریع فرآیند کاری خود از این م ارتها استفاده کردهاند.
 -3از اینکه رواهینامهها دارای اعتبار بینالملل بوده و در کشیییورهای دیگر دارای اعتبار یکسیییان م باشییید ابراز
خرسندی نمودند.
تأثیرگذاری
 -1طراح این دوره برای سییوادآموزان موع رردید تا سییازمان ن ضییت سییوادآموزی برنامههای آموزش ی بسییط و
رسییترش سییواد دیجیتال برای مشییموالن خود را بهعنوان یک ضییرورت اعتنابناپعیر در برنامههای درسیی
سوادآموزان قرار دهد.
 -2این طرح موع کسییی م ارت های اولیه دیجیتال در سیییوادآموزان رردید تا بتوانند بهعنوان یک شییی روند
الکترونیک در عامعه حضور یابند.
 -3کسییی م ارتهای اولیه کامپیوتر توسیییط این افراد موع رردید بتوانند در احراز موقعیتهای عدید شیییغل
موفقتر بوده و از وعه اعتماع ب تری برخوردار رردند.
نقل قولها
سوادآموزان:
-

همه مطال ارائه شده در زندر مورد نیاز ما بوده است و م توانیم از رایانه بهطور مؤثر استفاده نماییم.

-

با یادریری این دوره توانستیم عملکرد فرزندان خود را در استفاده امن از رایانه نظارت کنیم.

-

دوره  EqualSkillsبه ما کمک کرد تا بتوانیم حجم وسیع از اط عات مورد نیاز را در اینترنت عستجو کنیم.

کارشناسان ن ضت سوادآموزی:
برنامه آموزش  EqualSkillsموع رردید:
-

سطح یادریری سواد در بین سوادآموزان اف ایش یابد.

-

تا سوادآموزان به مطالعه و خواندن کتابهای تعامل ترغی و تشویق شوند.

-

سوادآموزان به انجام امور مشارکت تشویق شوند و باعث پیشرفت یادریری سواد در آنان م شود.

-

تا سوادآموزان بهطور مستقل و منعطف در زمان و مکان دلخواه آموزش ببینند.

-

هیجان و انگی ه آموزش سوادآموزان بیشتر شود.

دولتی/عمومی
مقدمه
نام پروژه :دریافت تأییدیه اعتبار رواهینامه  ICDLبرای کارکنان دولت ایران
این برنامه از ب من ماه  1392شروع رردید و در تاریخ  5مرداد  1393تأییدیه برنامه اخع رردید.
هدف از دریافت این تأییدیهها توسط بنیاد  ICDLایران نخ ست تو سعه مف وم سواد دیجیتال در میان کارمندان دولت و
دوم ترویج رواهینامههای  ICDLو استفاده از م ایای آن در کشور بوده است.

شرح برنامه
در همایش سراسری مراک بنیاد  ICDLایران در سال  1392از طرف مراک بنیاد  ICDLایران موضوع مبن بر اینکه
رواهینامههای بنیاد بهعنوان رواهینامه ضیییمن خدمت کارکنان مورد پعیرش نیسیییت مطرح رردید .پس از آن از طریق
رای ن با وزیر محترم آموزش و پرورش ،مقدمات ت یه نامهای از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش به وزیر محترم کشور
فرآهم رردید .از آنعای که متول آموزشهای ضمن خدمت کارکنان ،وزارت ک شور و ا ستانداری ا ست و رواهینامههای
به صورت مجدانه در صدد
صادره نی باید از شرایط خا ص برخوردار با شند؛ بنیاد  ICDLایران از ابتدای سال ٌ 2014
دریافت این تأییدیه برآمد .با م ساعدت وزیر محترم ک شور ،عل سات و رای ن های کار شنا س بی شماری در ع ت احراز
شرایط رواهینامهها برر ار شد که در نتیجه در دوم آرو ست  2014بنیاد  ICDLایران توان ست تأییدیه اعتبار رواهینامه
برای دورههای ضمن خدمت کل کارکنان دولت را از وزارت کشور ایران دریافت کند .پس از دریافت تأییدیه ،وزارت کشور
ط بخشییینامهای به تمام ن ادهای ذیربط خود و دولت تأییدیه رواهینامههای بنیاد  ICDLایران را بدون آنکه در آن
قیدی از نام دوره خاص باشد ،صادر و اب غ نمود.

بر طبق این تأیید یه کلیه کارکنان دولت کشیییور که در حدود بیش از  2.000.000نفر م ّ باشیییند ،م توانند ع وهبر
برخورداری از م ایای بینالملل رواهینامه  ICDLاز م ایای پرسنل آن نی برخوردار رردند .بنیاد  ICDLایران با رای ن
و شییفافسییازی م ایای رواهینامه برای فرهنگیان و معلمان در دفتر نیروی انسییان وزارت آموزش و پرورش تأییدیه این
دفتر را نی دریافت نموده و در ن ایت ط اب غ بخش نامهای از سیییوی این دفتر کلیه فرهنگیان و معلمان م توانند از
م ایای بینالملل و پرسنل رواهینامههای بنیاد برخوردار رردند.
تأثیرگذاری
با توعه به اهمیت تأییدیه دریافت شییده و اعتبار رواهینامههای بنیاد تاکنون اسییتانداری و دفاتر ضییمن خدمت آموزش و
پرورش  4ا ستان ک شور م ستقیماا وارد ف ضای آموز ش رردیده و در دیگر ا ستانها ،آموزش کارکنان از طریق مراک تحت
پوشش بنیاد انجام م ریرد.
با اخع این تأییدیه  23مرک عدید به تعداد مراک تحت پوشییش بنیاد اضییافه رردید .ع وهبر این مراک  7 ،مرک آموزشی
دولت نی به دنبال اخع این تأییدیه ،مجوز نمایندر بنیاد  ICDLایران را دریافت نمودند.
بر ا ساس هدف این طرح که تو سعه سواد دیجیتال در میان کارمندان دولت بود ،ب سیاری از کارمندان و معلمان سازمان
آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشییور برای دورههای  ICDLثبتنام نمودهاند و این امر موع رردیده اسییت باعث
ارتقای سواد دیجیتال و ارتقای شغل آنان رردیده است.

نقل قولها
نمایندگیهای بنیاد :ICDL
رضیایتمندی خود را از دریافت این تأییدیه بیان کرده و اع م نمودهاند که بازار عدیدی ع ت توسیعه فعالیت آنان ایجاد
رردید و م توانند کاربران بیشتری را ععب نمایند.
متقاضیان (کارکنان دولت) دریافت گواهینامه:
از اینکه پس از ط دورههای  ICDLو دریافت رواهینامه ،این رواهینامه مورد پعیرش سییازمان مربوطه م باشیید و در
ارتقاء شغل آنان مؤثر است احساس رضایتمندی داشتند.
استانداریهای کشور:
برخ از اسیییتانداری های کشیییور اظ ار داشیییتند با توعه به اخع این تأییدیه از سیییوی بنیاد  ICDLایران و اعتبار
رواهینامههای بنیاد ،بسیییاری از مراک ی که متقاض ی مجوز ع ت آموزش کارکنان دولت م باشییند را ترغی به دریافت
مجوز از بنیاد  ICDLایران م نمایند.

