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پيشگفتار
کنگره جھانی منابع آموزشی آزاد  ،در سازمان آموزشی ،علمی و فرھنگی سازمان ملل متحد )يونسکو -پاريس( ،از بيست تا بيستم
ژوئن  ٢٠١٢برگزار شد،
بيانيه ھای بين المللی مطرح شده به قرار زير ھستند:
بيانيه جھانی حقوق بشر )ماده ،(٢٦٫١بيان می کند که" :ھر کس حق برخورداری از آموزش و پرورش را داراست"؛
پيمان بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی )ماده " ،(١٣٫١حق آموزش و پرورش رايگان برای ھمگان" را به
رسميت می شناسد؛
کنوانسيون  ١٩٧١برن برای پشتيبانی از آثار ادبی و ھنری و پيمان  ١٩٩٦حق تکثير ويپو ؛
اعالميه ھزاره داکار و چارچوبی برای عمل سال  ، ٢٠٠٠پيمان ھای جھانی که آموزش با کيفيت برای ھمه کودکان،
جوانان و بزرگساالن را فراھم می سازد؛
1
درنشست جھانی  ٢٠٠٣درباره جامعه اطالعاتی  ،بيانيه بنيان ھا پايبند می گردد "برای ساخت
جامعه اطالعاتی مردم محور ،فراگير و توسعه گرا ،ھر کس بايد بتواند در پديد آوردن ،دسترسی ،بکارگيری و به اشتراک
گذاری داده ھا و دانش سھيم باشد"؛
راھبرد  ٢٠٠٣يونسکو درباره گسترش و بکارگيری چندزبانی و دسترسی جھانی به فضای مجازی؛
کنوانسيون  ٢٠٠٥يونسکو در پشتيبانی و گسترش گوناگونی فرھنگی می گويد" :دسترسی عادالنه در گستره بيان فرھنگی
غنی و گوناگون از سراسر جھان و دسترسی به فرھنگ به منظور بيان و گستردن آن ،ازعناصر مھمی ھستند که به
باالبردن گوناگونی فرھنگی و تشويق ھمگيرايی فرھنگی ياری می رساند"؛
کنوانسيون  ٢٠٠٦حقوق افراد معلول )ماده  ،(٢٤که حقوق آنھا در آموزش و پرورش را به رسميت می شناسد ؛
بيانيه ششگانه کنفرانس بين المللی درباره آموزش و پرورش در ھمايش آموزش برای بزرگساالن 2بر نقش
اساسی يادگيری و آموزش بزرگساالن تاکيد دارد.
اين بيانيه بر اين امر پافشاری می کند که واژه "منابع آموزشی آزاد" در گردھمايی سال  ٢٠٠٢يونسکو درباره افزارھای درسی
آزاد ،برای نخستين بار بکار برده شد و به منابع" آموزشی ،پژوھشی به روش ديجيتال و يا غير از آن گفته می شود که در گستره
ھمگانی قراردارد و يا تحت يک پروانه آزاد پخش گرديده و دسترسی بدون ھزينه ،بکارگيری ،سازگاری و پخش دوباره آن توسط
ديگران يا بدون محدوديت و يا با دسترسی اندک باشد .پروانه آزاد در چارچوب حقوق مالکيت معنوی برپايه کنوانسيون ھای بين
المللی معتبر و با احترام به حق نويسنده تعريف شده است"؛
با يادآوری بيانيه ھا و راھبردھای موجود در منابع آموزشی آزاد مانند بيانيه  ٢٠٠٧کيپ تاون درباره آموزش و پرورش آزاد ،بيانيه
 ٢٠٠٩داکار درباره منابع آموزشی آزاد و راھبرد ھای انجمن آموزشی کول 3و يونسکو در منابع آموزشی آزاد در زمينه آموزش
عالی سال ٢٠٠١؛
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گفتنی است منابع آموزشی آزاد از اھداف بيانيه ھای بين المللی که در باال اشاره شد پشتيبانی می کند؛
پيشنھاد می کند که دولت ھا ،به فراخور گنجايش و توانايی خود:
الف .بانی آگاھی بخشی و بکارگيری منابع آموزشی آزاد بشوند.
گسترش دادن و بکارگيری منابع آموزشی آزاد در آموزش و پرورش در تمام سطوح ،اعم از رسمی و غير رسمی ،در راستای
يادگيری ھميشگی ،که به فراگيری اجتماعی  ،برابری جنسيتی و آموزش نيازھای ويژه ياری رساند .بھبود بھره وری-ھزينه و
چگونگی آموزش دادن و يادگيری نتايج از راه بکارگيری بيشتر منابع آموزشی آزاد.،
ب .بکارگيری فن آوری داده ھا و ارتباطات 4را آسان سازند.
پرکردن شکاف ديجيتالی با گسترش زيرساخت ھای مناسب ،به طور ويژه ،برقراری پھنای باند مقرون به صرفه ،فن آوری ھای
گسترده ای برای موبايل و منبع تغذيه الکتريکی قابل اعتماد  .بھبود رسانه ھا و دانش اطالعاتی و تشويق گسترش و بکارگيری منابع
آموزشی آزاد در فرمت استاندارد ديجيتال و آزاد.
پ .راھبرد ھا و سياست ھای منابع آموزشی آزاد را گسترش دھند .
گسترش توسعه سياست ھای ويژه برای توليد و بکارگيری از منابع آموزشی آزاد در راھبردھای گسترده تر برای پيشبرد آموزش و
پرورش.
ت .افزايش گيرايی و بکارگيری چارچوب ھای پروانه آزاد.
آسان سازی در بکارگيری دوباره ،بازنگری ،درھم آميختن و پراکندن دوباره نوشتارھای آموزشی در سراسر جھان از راه صدور
پروانه آزاد ،با ارج نھادن به حق تکثيرو بکارکيری گوناگون از اين منابع ،در دامنه وسيعی از چارچوب ھا
ث پشتيبانی ازظرفيت سازی برای توسعه پايدار مواد آموزشی با کيفيت .
پشتيبانی از نھادھا ،آموزگاران پر انگيزه و ديگر پرسنل برای توليد و به اشتراک گذاری منابع آموزشی در دسترس و با کيفيت باال ،
با توجه به نيازھای محلی و گوناگونی ھمه گير دانش آموزان  .باال بردن تضمين کيفيت و بررسی منابع آموزشی آزاد از طريق داوری
ھمتا .گسترش مکانيسم ھا برای ارزيابی و صدور گواھينامه از نتايج به دست آمده از راه منابع آموزشی آزاد.
ث  .ايجاد ھمبستگی ھای راھبردی برای منابع آموزشی آزاد.
بکاربردن فن آوری رو به رشد برای به اشتراک گذاشتن مواد آموزشی که تحت نام پروانه آزاد در رسانه ھای گوناگون پراکنده شده
است و با ھمکاری ھای راھبردی نوين در بين بخش ھای آموزشی ،صنعتی ،کتابخانه ای ،رسانه ای و ارتباطات از راه دور پايداری
آنرا تضمين کنند.
ج .بانی گسترش منابع آموزشی آزاد و برداشت ھای تازه ازآن در انواع زبان ھا و زمينه ھای فرھنگی.
پشتيبانی از توليد و بکارگيری منابع آموزشی آزاد در زبان ھای محلی و زمينه ھای فرھنگی گوناگون برای اطمينان از شايستگی و
در دسترسی بودن آنھا .سازمان ھای بين دولتی با ارج نھادن به دانش و حقوق بومی ،بايد اشتراک گذاری منابع آموزشی آزاد را در
سراسر زبان ھا و فرھنگ ھا تشويق کنند.
چ .ياری رسانی به امر پژوھش در منابع آموزشی آزاد.
توسعه در امر پژوھش ،گسترش ،بکارگيری ،ارزيابی و زمينه بخشی دوباره منابع آموزشی آزاد و ھمچنين در مورد فرصت ھا و
چالش ھای که ايجاد می کنند و تاثير آنھا بر روی کيفيت و بھره وری ھزينه آموزشی به منظور توان بخشيدن به سرمايه گذاری
ھمگانی در منابع آموزشی آزاد.
ح  .آسان سازی يافتن ،بازيابی و به اشتراک گذاری منابع آموزشی آزاد.
گسترش ابزارھای کاربر پسند به منظور شناسايی و بازيابی منابع آموزشی آزاد مربوط به نيازھای ويژه ھستند .فراگرفتن
استانداردھای مناسب و آزاد برای بدست آوردن اطمينان از قابليت ھمکاری و آسان سازی بکارگيری از منابع آموزشی ازاد در رسانه
ھای گوناگون.
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خ .ياری رسانی به پروانه آزاد مواد آموزشی توليد شده با ھزينه ھمگانی.
به منظور افزيش تاثير سرمايه گذاری )بدون ھيچ محدوديتی( ،دولت ھا /مقامات درخور می توانند مزايای قابل توجھی برای
شھروندان خود را فراھم کنند تا مواد آموزشی توسعه يافته با ھزينه ھمگانی و تحت پروانه آزاد در دسترس ھمگان قرار گيرد.
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