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شود. در درون و بيرون تر از آن است كه تصور ميگيري در نظام آموزشي است، بسيار عميقتدريج در حال شكلتحولي كه به 
اي در اي پراكندهواكنشهاي زنجيرهمروز با آن دست به گريبان است، و در پاسخ به بحراني كه نظام آموزشي انظام آموزشي كهنه امروزي، 

محيط، بنيادهاي نظام آموزشي جديدي بنا خواهد شد كه با تحوالت سريع و عميق اين واكنشهابا به هم پيوستن .گيري استحال شكل
سازگاري بسيار زيادتري خواهد داشت. 

متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري
شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، اي توسط فراگيران و كالسهاي مجازي و نظاير آن محدود نميسيستمهاي رايانه

دچار تحول خواهند شد.كار، كالس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها 
، بر طبق نظريات و بشر دو دوران مشخص را در آموزش پشت سر گذاشته است. در دوران اول، آموزش از طريق استاد و شاگردي

اي را مرسوم ساخت. يك كليشه و قالب استاندارد در ... . دوران بعدي دوراني است كه آموزش كارخانهشدميانجامروشهاي مستقيم استاد 
شد ... . ما هنوز در اين دوران قرار داريم, اما شواهد متعددي از بي اعتبار شناختن اصول اين مورد مجموعه وسيعي از فراگيران اعمال مي

شود. اين دوران در حال اضمحالل, و ما در آستانه ورود به دوران سوم هستيم. ... اما دوران ها و تخطي مشاهده ميدوران و سنت شكني
كه در حال ورود به آن هستيم چه خصوصياتي دارد؟سومي

به نگاهي سريع به نظام آموزشي در ، بحران ناشي از آنو ، ماهيت ابعاد تحولاشاره اي به برخي از كنيم با در اين سخنراني سعي مي
شود، كه هر يك از زاويه اي مشخص به تبيين اين نظام مي پردازند. مدلهاي مختلفي انجام ميترسيم حال شكل گيري بپردازيم. اين نگاه با 

. كننداين مدلها در كنار يكديگر معماري نظام دوران آموزش آينده را براي ما تبيين مي
عبارت ديگر در اين بحث ما به ابعاد نظام جديد در حال شكل گيري، با اين تبيين معماري، يك تبيين و طراحي مهندسي است. به

در چهارچوب مهندسي و طراحي معماري نظامهاي كالن نگاه خواهيم كرد. اين نگاه مبتني بر بررسي ديده يك طراحي معماري نظام،
سازد.شود كه مدلهاي تبيين كننده معماري را ميتصاوير لحظه اي از سناريوهائي انجام مي

شكل گيري اين نظام، مختصرا مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنين در انتهاي بحث، مسير و ملزومات به عنوان نتيجه گيري،
اشاره اي بسيار مخنصر به برخي از خصوصيات نظام مورد بحث، مبتني بر شكل گيري مدلهاي مطرح شده، انجام خواهد شد. (ان شاء ا...). 
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