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 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دکتراى برنامه ریزى درسى

 
همه ساله به طور معمول در بسياری از شهرها با تعطيالت غيرتقويمی مدرسه ها که غالبًا ناشی از آلودگی هوا يا بارش برف است 
مواجه بوده ايم. از آن رو که تعطيالت مزبور خيلی طوالنی نبودند، معلمان با فشرده  کردن کالس های درس خود يا با برگزاری چند 
کالس جبرانی، مانع از عقب ماندگی دانش آموزان می شدند. ليکن ورود ويروس کرونا به کشور ما و تعطيلی طوالنی مدت مدرسه ها 

در پی آن، شرايط خاصی را رقم زد که متفاوت از تعطيلی يکی دو هفتة سال های قبل بود.
در اين ايام، دغدغه های آموزشــی معلمان و مديران شــکلی ديگر به خود گرفت که شيوه های جبرانی گذشته را برنمی تابيد. 
صدا وسيما، همچون دوران دفاع مقدس، طريق تدريس از رسانة ملی را پيش گرفت که به داليل گوناگون، چندان اثربخش نبود. 

نابسامانی، سرگردانی و نگرانی سالمتی و آموزشی، و همچنين آفت بی کاری دانش آموزان در منزل، نمودار بود.
در اين برهه، توانمندســازی معلمان برای توليد محتوای آموزشــی و برگزاری کالس های مجازی ضرورت يافت. در اين راستا، 
عده ای از جمله نگارنده، در راستای ايفاي مسئوليت اجتماعی خود، به ياری معلمان شتافتند. بسياری از مدرسه ها به شيوه های 

مختلف و خالقانه به دنبال جبران عقب ماندگی درسی بچه ها با آموزش های غيرحضوری و ارائة محتوا در فضای مجازی بودند.
بنابراين، تهديد کرونا و تعطيلی مدرســه ها فرصتی پديدار ســاخت تــا معلمان در غياب دانش آموزان در مدرســه، از طريق 
فيلم های آموزشــی، در منزل دانش آموزان حضور يابند! بدين ترتيب، بســتری ناخواســته فراهم شــد تا گام نخست برگزاري 
 کالس معکوس که تهية محتوا و ترجيحًا فيلم آموزشــی معلم  ساخته و اســتفادة دانش آموز از آن در منزل است، برداشته شود. 
بر اين اساس، اميد می رود شرايط ايجادشده، نهضت يادگيری معکوس را در کشور تسريع بخشد؛ شيوه ای که می تواند بسياری از 

مسائل کالس های درس را رفع كند و لذت يادگيری را همراه با تسهيل و تعميق آن به ارمغان آورد.
در آخرين شماره از دورة اخير قصد داشتم به مالحظات و پيامدهای يادگيری معکوس که غالبًا به طراحی آموزشی در کالس 
درس مربوط  است، بپردازم. ليکن با جنبش و نياز فوری ساخت محتواهای آموزشی در پي تعطيلی مدرسه ها، ترجيح دادم نکاتی 

تکميلی را در ساخت فيلم آموزشی ارائه کنم و ديگر موارد را به فرصت و يادداشتی ديگر واسپارم.
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تصور اينکه قرار است کسانی تدريس ما را 
نگاه کنند، ممکن است قدری استرس در ما 
ايجاد کند. بنابرايــن، تدريس ما را در مقابل 
دوربين تحت تأثير قــرار دهد. در اين بخش 
١٠ نکته ارائه می شود که به شما معلم گرامی 
برای تدريــس بهتر در اين شــرايط کمک 

خواهد کرد.

 در ابتــداي كار از صدا و تصوير 
تصوير  معموًال  ما  نشويد.  ناخشنود  خود 
خود را در آيينه ای می بينيم که برخالف آنچه 
در فيلم خود مشــاهده می کنيم، هم بسيار 
شفاف اســت و هم حرکاتی که در آنجا از ما 
سر می زند قرينة حالت واقعی است. از اين رو، 
ابتدا ممکن است با ديدن تصوير خود در فيلم، 
حس آشنايی و رضايتمندی در ما شکل نگيرد. 
از سوی ديگر، هنگامی که صحبت می کنيم، 
لرزش تارهای صوتی با عبــور هوای گذرا از 
نــای، ايجاد صدا می کند. در اين حال، گوش 
ما بيشتر صدا را با ارتعاش اين تارها از درون 
بدنمان دريافت می کنــد که به طور طبيعی 
برای ما احســاس طنين و دلنشينی خاصی 
دارد. ليکن افراد ديگر صدای ما را با واســطة 
هــوا و از طريق امواج صوتی خارج  شــده از 
دهانمان می شنوند که به طور طبيعی نازک تر 
و ضعيف تر خواهد بود. چنين تفاوتی را ما با 
مشاهدة فيلم خود تجربه می کنيم و ممکن 
است در ابتدا احساس خوبی پيدا نکنيم. در 
هر دو حالت، اين حس به  مرور زايل و اين امر 
طبيعی قلمداد می شود. پس نسبت به تصوير 
خود حساسيت خاصی نداشته باشيد و صدای 
خود را بدون تغييــر در زير و بمی و صرفًا با 
حجمی باالتر، در مقابل دوربين به کار گيريد.

ممکن  كنيد.  اصالح  را  اشتبا  ه ها   
است در هنگام فيلم برداری از تدريس خود، 
دچار اشتباه لپی يا حتی علمی شويد. دقت 
در اين موضوع تأکيد مي شود، زيرا در فضای 
مجازی شــاهد بوده ايم کــه برخی، چنين 
مواردی را برجسته و حتی به شکل دابسمش 
نشر می دهند! البته معلم می تواند به محض 
توجــه و آگاهی، با خنده از آن رد شــود و يا 
اصالح  شــدة آن را (که توصيه بر اين است) 
تکرار کند. در انتخاب دوم، بهتر است حالت 
خــود را بر هم نزند و بعد از قدری ســکوت، 

مطلــب را تكرار كنــد و در تدوين فيلم، آن 
قسمت را حذف کند. در هر حال خوب است 
که آرام و شمرده صحبت کنيد تا کمتر دچار 

اشتباه شويد.

به  داشته  باشيد.  اعتمادبه نفس    
اين منظور الزم است به محتوا مسلط باشيد. 
همچنين، تصور کنيد بــرای محبوب ترين 
دانش آموزان کالستان تدريس می کنيد. حتی 
احساس کنيد قرار است با اين کار، به ايشان 
هديه بدهيد. در اين حال، کمی بلندتر سخن 
گفتن، قيافة افراد با اعتمادبه نفس را گرفتن و 
القاي «من می توانم» نيز مؤثر است. با وجود 
اين، در ابتدا منتظر انتقاد، قضاوت و تمسخر 
احتمالی باشيد، به خود هراس راه ندهيد و آن 
را فرصت تقويت خود بدانيد. گفتنی است که 

اغلب معلمان شرايطی مشابه دارند!

به  که  کســانی  نباشيد.  کامل گرا   
دنبال انجام کار بی نقص هســتند، معموًال با 
دچارشدن به وسواس، هم رنج زيادي می برند 
و هم حاصل کارشان يا به تأخير می افتد يا به 
سرانجام نمی رسد. برای اصالح اين وضعيت، 
توصيه می شــود در آغاز، تدريــس خود را 
مانند يک کالس حضوری، بدون قطع کردن 
فيلم، انجام چنانچه اشکاالتي جزئی در فيلم 
مشاهده کرديد، با صرف نظر از تغيير آن، در 
فيلم های بعدی اشكال را اصالح کنيد. با اين 
حال، واقع گرا باشيد. ما معلم هستيم و احتماًال 
دنبال کنندگان پرشماري نداريم. با اين محتوا 
می خواهيم به دانش آموزانمان آموزش بدهيم، 

نه اينكه فيلم هاليوودی بسازيم!

 ســناريو را به  مثابة طرح درس 
بدانيد. سناريوی فيلم آموزشی به  مثابة طرح 
درس اســت. اين هنر معلم است که اجزای 
فيلم همچــون اطالعات، مثال ها، تحقيقات، 
داستان، پرسش، کار عملی، شوخی و غيره را 
به شايستگی در جای خودش  به کار ببرد تا آن 
را برای دانش آموز لذت بخش و اثربخش کند. 
خوب است در ابتدای فيلم محتوای آموزشی 
خود را دسته بندی کنيد تا دانش آموز در هر 
مرحله از فيلم بداند در کدام قسمت قرار دارد. 
گفتنی است زمان فيلم آموزشی، به دليل نبود 
عوامل حاشيه ای معمول در کالس، به نصف 

تا ثلث زمان تدريس حضوری کاهش می يابد.

 به بچه هــا بگوييد فيلم آموزش 
مجازی سرگرمي نيســت. دانش آموزان 
بايد روش نگاه کردن فيلم آموزشــی معلم 
را يــاد بگيرند. آن ها بايد بدانند که اين فيلم 
با فيلم های مرســوم کــه در تلويزيون نگاه 
می کنند فرق دارد. بايد شــکيبا باشند و در 
پی جذابيت ويژه يا سرگرمی خاصی نباشند! 
بلکه الزم است وسايل موردنياز همچون قلم، 
دفتر يا کتاب را همراه داشــته  باشــند و به 
شــکل متمرکز و فعال از آن بهره مند شوند. 
البته ممکن اســت معلمان هنرمندی وجود 
داشته  باشند که بتوانند با روش سرگرم آموزی 
تدريس کنند. نگارنده در فيلم های خود، گاه 
کليپ های مرتبط و کوتاه جذاب يا خنده دار 
نيز اضافه می کند تا به عنوان زنگ تفريح، بر 

رغبت و همراهی مخاطب بيفزايد.

 هنر بيان داشته  باشيد. توجه به اين 
چند نکته در مقابل دوربين بسيار مفيد است. 
انرژی شــما در ارائه، با وجود نبود مخاطب 
حاضر، نبايد پايين باشد يا به  مرور پايين بيايد. 
صدای خود را باال و پايين ببريد و احساسات 
خود را در کالمتان بــروز دهيد. مخاطب را 
درگير کنيد و با مکثی کوتاه يا توقف فيلم از او 
فعاليتی را بخواهيد. بی تکلف و صميمی سخن 
بگوييد و گاه از خاطره يا شــوخی، همچون 

کالس درس، استفاده کنيد.

 پوشش خود را متناسب با كالس 
رعايت كنيد. پوشش شما می تواند رسمی 
يا غيررسمی باشد. اين موضوع به مخاطب، 
محتوا، جايگاه، خالقيت و شــخصيت شما 
بســتگی دارد. البته کسی از پوشش رسمی 
زيان نکرده  اســت. توصيه می شود با همان 
پوششی که ســر کالس برای دانش آموزان 
خود تدريس می کنيد در مقابل دوربين ظاهر 
شويد. طبيعی است که معلمان محترم خانم، 
مالحظات انتشار احتمالی فيلم را نيز خواهند 

کرد.

 تمرين و تحليــل كنيد و الهام 
بگيريد. برای معلمی که تدريس در مقابل 
دوربين را تجربه نکرده، بسيار مهم است که 

        

| | |  



۱۵

فيلم برخی از معلمانی را که به  زعم وی ارائه ای 
شايسته داشته اند، با دقت نگاه کند. سپس با 
الهام از ايشان، سناريويی برای تدريس خود 
در مقابل دوربين تنظيم و ارائه کند. باالخره 
در بازبينی و تحليل آن، يا با بهره گيری از نظر 
ديگران، نقاط قوت و ضعف خود را بشناســد 

و با دقت و ممارست، سبک خود را برگزيند.

 در فيلم بــرداری با تلفن همراه 
امروزه  بگيريد.  نظــر  در  را  نكته  چند 
بسياری از گوشی های همراه قابليت بااليي در 
فيلم برداری دارند. از اين رو می توانيد از دوربين 
گوشی، با رعايت نکات زير، به جای دوربين 

فيلم برداری استفاده کنيد:

zoom

 از باالتريــن کيفيت ضبــط و بدون زوم 
استفاده کنيد. وقتی تصوير را زوم می کنيد، 
پيکســل های مربوطه بزرگ می شوند و افت 

کيفيت زيادی را شاهد خواهيد بود.

 دوربين را به صورت افقی در دست بگيريد 
يا روی ســه پايه قرار دهيد، زيرا در غير اين 
صورت در دو طرف ويديو حاشــيه ای سياه 
ايجاد می شــود. ابعاد اســتاندارد برای ضبط 

ويديو ۱٦*٩ است. وقتی دوربين را به صورت 
افقی قرار می دهيد، لنز دوربين در سمت چپ 
شما واقع شــود تا تصوير وارونه ضبط نشود. 
تنها در موارد خاص، مانند ضبط ويدئو برای 
IGTV اينستاگرام، به  ناچار بايد دوربين را در 

حالت عمودی قرار دهيد.

 قبل از ضبط فيلــم، لنز دوربين را تميز 
کنيد. لنز دوربين در تماس با دست موجب 

تاری تصوير  يا خطا در فوکوس می شود.

 ميزان شارژ باتری و حافظة گوشی را قبل 
از ضبط کنترل کنيد و گوشــی را در حالت 

پرواز يا بی صدا قرار دهيد.

 ترجيحًا در زمان فيلم برداری، ســوژه در 
وسط کادر باشــد، مگر زمانی که قرار است 
بــا روش های حذف پردة ســبز، تصويرها يا 

نوشته هايی نمايش داده شوند. در اين حالت 
بهتر است شــما در يک سوم سمت راست يا 
يک ســوم ســمت چپ تصوير قرار بگيريد. 
همچنين، حتمًا سوژه در مقابل نور و دوربين 

پشت به نور باشد.

 نرم افزارهای فيلم برداری گوشی قابليت 
فوکوس خودکار دارند. به اين معنا که با تغيير 
موقعيت ســوژه، فوکوس تغيير می کند. اين 
قابليت هميشه خوب نيست و گاه مشکل ساز 
می شود! مثًال وقتی دستتان حرکت می کند، 
دوربين می خواهد فوکوس مجدد انجام دهد 
و اين باعث می شــود لحظه ای تصوير شما از 
حالت وضوح خارج شود. لذا توصيه می شود 
در نرم افزارهای گوشی، چند لحظه انگشتتان 
را در دايره ای ســفيدرنگ که وســط صفحه 
اســت، نگه  داريد تا تنظيم روی سوژه قفل 
شود. در اين حال، اگر از نرم افزار ضبط فيلم 
خود گوشی راضی نيستيد، توصيه می کنم از 

اپليکيشن «Filmic Pro» استفاده کنيد.

 بهتر اســت بــرای ضبط صــدا از يک 
ميکروفون بيرونی، از جمله هدفون گوشــی، 

استفاده کنيد تا کيفيت صدا بهتر شود. 
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