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توليد فيلم هاي 
آموزشي 
معلم ساخته و 
خالق

اشاره
فيلم هــاي آموزشــي ویژگي هاي ارزشــمندي 
چون چند رســانه اي بودن، درگير كردن  حواس 
مختلــف دانش آموزان، امكان مشــاهدة مكرر و 
بازبيني مطالب توســط فراگيرنده در مدرســه، 
خانه و ... ، نقش بسيار مؤثري در بهبود یادگيري 
دانش  آموزان بــا توانایي هاي مختلف دارد. امروزه 
نيز با افزایش استفاده از روش هاي فعال تدریس، 
از جمله آمــوزش معكوس و آمــوزش نامحدود 
جایــگاه و نقش فيلم هــا در كميــت و كيفيت 
یادگيري و یادگيري براســاس توانایي هاي فردي 
دانش آموزان، پررنگ تر شده است؛ چرا كه در این 
روش ها، دانش آموزان براساس توانایي ها و شرایط 
فردي و گروهي، اقدام به یادگيري مي كنند. حال 
اگــر عالوه بر فيلم هاي آمــاده در منابع مختلف، 
معلم شخصًا به توليد فيلم هاي آموزشي متناسب 
با تدریس و كالس خود اقدام كند، بر غناي كار و 

جذابيت و بهبود یادگيري خواهد افزود. 
از آنجا كه ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش 
نيز به این امور توجه جدي دارد، از جمله به راهبرد  
كالِن بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوین 
در نظام تعليم و تربيت رســمي عمومي مبتني بر 

نظام معيار اسالمي )هدف هاي كالن 3، 2، 1، 5، 
7(1، در این نوشتار، نحوة توليد فيلم هاي آموزشي 
متنوع و خالق براي درس ادبيات به كمك یكي از 
بهترین نرم افزارهاي كاربردي توليد فيلم آموزشي 
توضيح داده مي شــود تا معلم ادبيــات بتواند به 
سادگي و در كمترین زمان، فيلم هاي آموزشِي با 

كيفيت و تعاملي و خالقانه توليد كند. 
كلیدواژهها: درس ادبيات، نرم افزار توليد فيلم، 
فيلم آموزشي، آموزش معكوس، آموزش تعاملي 

تولیدفیلمهايآموزشيتعاملي
Camtasiaومتنوعبانرمافزار

Studio
این نرم افزار قدرتمند بــا برخورداري از امكانات 
و ابزارهاي مختلف در ســه زمينة ضبط، ویرایش 
و انتشــار حرفه اي فيلم، در خلــق و توليد انواع 
فيلم هاي آموزشــي و چند رســانه اي ها به كمك 
معلم ادبيــات و دانش آموزان مي آیــد. در ادامه، 
فرایند توليد فيلم و ســه بخش حرفه اي آن ارائه 

مي شود: 

مصطفيسهرابلو
دبير شهرستان بيجار، كردستان

ویژگيبسیاركاربردي
وبهروزنرمافزاراین
استكهميتوانبراي
فیلمساختهشده،از
طریقمسیرزیردر
برنامهویاتصویر،
خروجيهايمتنوعي
ازجملهفرمتهاي
قابلپخشدرانواع
تلفنهايهمراه،
فایلاجرایيرایانه،
اشتراكدرگوگل
درایویایوتیوبو....
دریافتكردكهاین
خودمزیتبزرگي
براياستفادهكنندگان
است؛ازجملهبراي
معلمكهميتوانددر
آموزشمعكوسو
تدریسفعالوتعاملي
ازآنهابهرهببرد
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1. بعــد از اجراي نرم افــزار، صفحة اصلي 
آن نمایان مي شــود كه بــراي توليد فيلم 
آموزشــي بسيار جذاب و ســاده است. در 
مرحلــة اول مي توان اقدام به ضبط فيلم از 
بخش هاي مختلف صفحــه نمایش رایانة 
معلم، نرم افزارها، فيلم هاي آموزشي ادبيات، 
وبگاه ها و ... كرد و یا اینكه از بخش نشــان 
داده شــده در تصویر، فيلم هــا و تصاویر و 
متون و صداهــا را براي تركيب و ویرایش، 

وارد نرم افزار نمود )تصویر1(. 

2. ابتــدا چند رســانه اي ها را از طریق 
گزینــة Import media وارد بخش 
Clip Bin نرم افزار مي كنيم. ســپس 
فيلم ها و تصاویر با كشيدن آن ها به پایين 
صفحه در تایم الین2 اضافه مي شوند و 
قابل تغيير و ویرایش حرفه اي خواهند 
بود. براي مثال، مي توان هم روي فيلم ها 
و هــم قبل و بعد از آن هــا و تصویرها، 
متن هاي دلخواه نوشت یا صداي معلم و 
... را اضافه كرد و یا بين دو قطعه فيلم، 

تصویر یا انيميشن قرار داد )تصویر2(.

همچنيــن، مي توان بــراي بخش ها و 
زمان هاي خاصــي از فيلم مانند اجراي 
نمایشــنامه و خوانش شــعر كه نياز به 
توضيح براي دانش آموزان دارند، از طریق 
مسير زیر در برنامه یادداشت و توضيح 
اضافه كرد كه در حين نمایش فيلم، به 
ترتيب و به دقت نمایان مي شــوند و بر 
جذابيت و كيفيت فيلم هاي آموزشــي 

مي افزایند )تصویر3(. 

همچنيــن مي توان بــراي بخش هاي 
حســاس فيلم از طریق مســير زیر در 
برنامه، بزرگ نمایي ایجاد كرد تا در زمان 
نمایش فيلم با برجســته شــدن بخش 
مورد نظر، توجه دانش آموزان به موضوع 

جلب گردد )تصویر4(. 
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ویژگي دیگــر نرم افــزار، امــكان ایجــاد 
آزمون هــاي الكترونيكي در قســمت هاي 
مختلف فيلم است كه به صورت تعاملي براي 
معلم مي تواند  ارائه مي گردد.  دانش آموزان 
این آزمون ها را در نقاط مشــخصي از فيلم 
و یا در ابتدا یا پایان آن به عنوان ارزشــيابي 

آغازین و ... نمایش بدهد )تصاویر 5 و 6(. 

ابزارهاي دیگري مانند: جلوه هاي تصویري 
و صوتي و .... نيز از طریق مسيرهاي زیر در 
برنامه  با آساني قابل دسترسي و استفاده در 

فيلم ها مي باشند. 
 Tools/ Transitions
View/ Library

در هر لحظه نيز مي تــوان اجراي صحيح 
بخش هاي مختلف فيلم را بررســي كرد؛ از 
جمله، به آســاني به كليك چپ موش واره 
)ماوس( در بين بخش هاي چند رســانه اي 
و فيلم  ســاخته شده، جابه جا شد و نقایص 

آن ها را برطرف كرد )تصویر 7(. 
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پينوشتها
1. ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش مصوب شوراي 

عالي انقالب فرهنگي آذرماه 1390
2.Timeline

منابع
1. ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش مصوب شوراي 

عالي انقالب فرهنگي، آذرماه 1390.
2. ســایت محتواها و نرم افزارهاي آموزشــي و كاربردي 

معلمان و دانش آموزان به نشانِي 
www. amuzeshikarbordi. sellfile. ir

درپایان
نرم افــزار كمتاســيا كه در این نوشــتار 
معرفي شــد، با ابزارهاي حرفه اي و متنوع 
براي ضبط و ویرایش و انتشــار فيلم یكي 
از بهترین و جامع ترین نرم افزارهاي خلق و 
توليد فيلم هاي آموزشي و كاربردي است و 
از این روي در حوزة آموزش و یادگيري، نيز 
در بهبود تدریس معلم و كاربرد روش هاي 
تدریســي چون آموزش معكــوس نقش 
مؤثري دارد. دانش آموزان مي توانند به روش 
معكوس و با مشاهدة فيلم هاي جذاب و با 
كيفيتي كه معلمشــان در خانه مي سازد، 
براساس توانایي هاي یادگيري خود، مراحل 

یادگيري را طي كنند. 

توجه:
دسترسي به نرم افزار مذكور از طرق زیر به آساني امكان پذیر است.

1. ایميل نگارنده به نشاني
mus. sa92@ yahoo. com

2. سایت محتواها و نرم افزارهاي آموزشي و كاربردي به نشاني 
www. amuzeshikarbordi. sellfile. ir

ویژگي  بسيار كاربردي و به روز  نرم افزار این 
اســت كه مي توان براي فيلم ساخته شده، 
از طریق مســير زیر در برنامه و یا تصویر، 
خروجي هــاي متنوعي از جمله فرمت هاي 
قابل پخش در انواع تلفن هاي همراه، فایل 
اجرایي رایانه، اشــتراك در گوگل درایو یا 
یوتيوب و .... دریافت كرد كه این خود مزیت 
بزرگي براي استفاده كنندگان است؛ از جمله 
براي معلم كه مي تواند در آموزش معكوس 
و تدریس فعال و تعاملي از آن ها بهره ببرد 

)تصویر8(. 

همچنين، طي مراحــل گرفتن خروجي 
مي تــوان برخي تنظيمــات آزمون فيلم را 
ایجاد كرد؛ مثاًل نتایج آزمون دانش آموزان 
به پست الكترونيكي معلمشان ارسال شود 

و ...  )تصویر9(.


