ويژگيهاي اختصاصي نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي

دفترانتشارات و تكنولوژي آموزشي
دبيرخانه شوراي هماهنگي علمي سازمان

 .1مقدمه
نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي به عنوان بخش مهم منابع و مواد آموزشي و تربيتي نقش ويژه اي درتعامل يادگيرنده با محيط
يادگيري دارد و سبب مي شود يادگيرنده موقعيت ياد گيري را درك و آن را باز سازي و يا تغيير دهد و در يك خود ارزيابي
تجربه هاي خود را در محيط خود ساخته معنادار نمايد.
لذا عالوه بر ويژگيهاي عمومي منابع و مواد آموزشي برابر با بند ب ماده  4مصوبه  ،828استاندارهاي اختصاصي نرم
افزارهاي آموزشي و تربيتي مصوب در جلسه  ....شوراي هماهنگي علمي سازمان به شرح زير اعالم ميگردد تا فعاالن بخش
خصوصي با توجه به سنجه هاي منطبق بر ويژگي ها ،نرم افرارها را توليد نمايند و پس از ارزيابي و تاييد توسط سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي ،نشان استاندارد به آن اعطا شود و مديران مدارس مجاز به استفاده آنها در محيط هاي آموزشي و تربيتي
باشند.
 .2تعريف
نرم افزار آموزشي و تربيتي  :چند رسانه اي،كاربردي تعاملي است كه براي تسهيل ،تثبيت وتعميق فرايند ياددهي –
يادگيري برمبناي علوم تربيتي و علوم رايانه اي توليد شده است.
 .3طبقه بندي نرم افزارهاي آموزشي  -تربيتي
با توجه به كاربرد هاي مختلف نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي به لحاظ نوع مخاطب ومحيط مورد استفاده ازآن ،نرم افزارهاي
آموزشي و تربيتي به سه طبقه نرم افزاهاي دانش آموزي ،نرم افزارهاي معلمان ونرم افزارهاي كالس درس دسته بندي ميشود؛
كه به دوصورت برخط (  ) on lineوبرون خط (  ) Off lineاستفاده مي شوند .
.1.3

نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزي :اين طبقه از نرم افزارها مخاطب آن دانش آموزاست و در مدرسه
و بيرون آن استفاده مي شود .ازجمله انواع نرم افزارهاي دانش آموزي مي توان به نرم افزارهاي خود آموز – نرم
افزارهاي مكمل آموزشي _ نرم افزارهاي فرهنگ ودايره المعارف – نرم افزارهاي بازي وسرگمي آموزشي – نرم
افزارهاي تمرين وتكليف الكترونيكي – نرم افزارهاي شبيه سازي – نرم افزارهاي آزمايشگاه وكارگاه مجازي ،كتاب
هاي الكترونيكي  ،نرم افزارهاي آزمون ساز را نام برد .

.1.3

نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي معلمان :اين طبقه از نرم افزارها مخاطب و استفاده كننده آن ،معلم است و
براي حمايت از شايستگي هاي عمومي ،حرفه اي و تخصصي معلمان توليد مي شوند .ازجمله اين نرم افزارها مي
توان به نرم افزارهاي راهنماي معلم ونرم افرارهاي ابزار معلم وكتاب الكترونيكي اشاره نمود.
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.1.1

نرم افزارهاي آموزشي وتربيتي ويژه كالس درس:اين طبقه از نرم افزارها مخاطب آن دانش آموز و استفاده
كننده آن معلم در فرآيند ياددهي – يادگيري در كالس درس است .ازجمله نرم افزارهاي اين دسته مي توان به
نرم افزارهاي ابزار معلم  ،اجزاي آموزشي  ،نرم افزارهاي شبيه ساز –نرم افزارهاي ازمايشگاه وكارگاه مجازي،كتاب
هاي الكترونيكي  ،نرم افزارهاي آزمون سازاشاره نمود .

 .4ويژگي هاي اختصاصي نرم افزارهاي آموزشي – تربيتي
به منظور توليد وارزشيابي هر نرم افزارآموزشي-تربيتي چهار گروه از ويژگي ها ضرورت دارد:
 -3محتوايي
 -3طراحي آموزشي
 -1فني
 -4طراحي هنري
 -1ويژگي هاي محتوايي نرم افزارهاي آموزشي-تربيتي
 )3محتوا،مفاهيم و مهارت هاي اساسي وايده هاي كليدي و شايستگي هاي برنامه درسي حوزه تربيت و يادگيري مورد
نظر را پوشش ،تقويت و توسعه مي دهد؛
 )3در انتخاب و سازماندهي محتوا ،ارتباط عمودي وافقي مفاهيم و مهارتها و ايده هاي كليدي رعايت شده است؛
 )1محتوا و تصاوير نرم افزار ضمن اجتناب از ترويج خشونت و امور غيراخالقي ،ارزش هاي نظام معيار (اسالم) را رعايت
و تقويت كرده است؛
-2ويژگي هاي طراحي آموزشي -تربيتي
 )3در طراحي آموزشي ،راهبردهاي ياددهي – يادگيري (حل مسئله ،كاوشگري ) ... ،متناسب با برنامه حوزه هاي
تربيت و يادگيري انتخاب شده است؛
 )3طراحي آموزشي باعث ايجاد تعامل ( ارتباط دوسويه محتوا ومخاطب ) شده است؛
 )1طراحي آموزشي به تنوع و غني سازي محيط يادگيري توجه دارد؛
 )4طراحي آموزشي ارائه بازخورد مناسب مخاطب از فرآيند يادگيري را با توجه به سوابق و پيشرفت ذخيره شده در
نرم افزار به مخاطب فراهم كرده است؛
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 )5طراحي آموزشي ،استفاده از رسانه هاي مختلف ومناسب را در ايجاد موقعيت مبتني بر محتوا مدنظر قرار داده
است؛
 )6طر احي آموزشي ،اصول طراحي پيام را رعايت كرده است؛
 )7در طراحي آموزشي باتوجه به رويكرد فرآيند محور و نتيجه محور از انواع ارزشيابي (تشخيصي ،تكويني وپاياني )
بهره برده است؛
 )8روش ارزشيابي در تعداد  ،انواع وسطوح دشواري سواالت با محتوا متناسب است؛
 )9درطراحي آموزشي ،ارتباط وهماهنگي قالب گرافيك مورداستفاده با مراحل رشد مخاطب و هويت اسالمي-ايراني
رعايت شده است؛
 -3ويژگي هاي فني نرم افزار
 )3نرم افزار به سادگي با سخت افزارهاي رايج قابل نصب واستفاده است؛
 )3اجزاي فني نرم افزار( نمادهاي جابجائي  ،كنترل گرهاي صداو تصوير و)...داراي كاركرد صحيح هستند؛
 )1حجم رسانه هاي مورد استفاده ( به لحاظ ظرفيت فضاي مورد استفاده )متناسب با محيط انتشار و بر اساس
استانداردهاي روز است؛
 )4نرم افزار در سيستم عامل ها ومرورگرهاي رايج قابل اجرا است؛
 )5نرم افزار از تكنيك هاي جديد توليد محتوا در توليد نرم افزار آموزشي ،بهره برده است؛
 )6در تهيه نرم افزار حقوق مالكيت و آفرينش فكري و امنيت آن رعايت شده است.
 -4ويژگيهاي طراحي هنري
 )3رسانه هاي مورد استفاده [تصاوير ( ثابت ومتحرك ) ،صدا و ]...از كيفيت مناسب برخوردار است؛
 )3در نرم افزار ،تصاوير ،فيلم و صدا (موارد تركيبي) فرآيند آموزش را بهبود ،تسريع و پيام آموزشي را منتقل مي
كند؛
 )1نرم افزار با انتخاب مناسب تصاوير ،نوع موسيقي و انتخاب شخصيت واكنش مثبت كاربران را برمي انگيزاند؛

تبصره :سنجه هاي كليه نرم افزارها براساس اين ويژگيها تدوين خواهد شد و هر يك از نرم افزارهايي كه به سنجههاي
اختصاصي نياز داشته باشد سنجه ها با عنوان همان نرم افزارتوليد ميگردد و برابر باتبصره 3بند ب ماده  4مصوب  838به
اطالع توليد كنندگان خواهد رسيد.
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