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 مقدمه
در یادداشــت شمارة قبل، با بیان مسئله ای دیگر در کالس های 
مرسوم و رفع آن با رویکرد کالس معکوس، به تجربه های زیسته 
برخی از معلمان در مورد فیلم آموزشی پرداختیم. در این شماره 
نیز با اشــاره به بعد دیگری از کالس معکــوس، به اهمیت فیلم 

آموزشی و نکات تکمیلی مربوط به تهیه آن خواهیم پرداخت.
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یادگیری معکوس با 

فیلم آموزشی 

 تغییرفضاوزمان
درکالسمعکوس

کاس معکــوس تجدید نظری بنیادی 
را در دو بعد مهــم آموزش، یعنی »زمان 
و فضا«، از مــا می خواهد. در کاس های 
مرسوم، یک تختة سیاه در جلوی کاس 
قرار دارد که در برخی مدرسه ها جای خود 
را به تخته وایت برد داده است. پس از آن، 
در بسیاری از کاس ها پردة نمایش، اورهد، 
صفحة نمایشگر و دیتاپروژکتور ظاهر شد. 
صندلی یا نیمکت هــای دانش آموزان نیز 
به طور منظم رو به ســمت جلوی کاس 
قرار می گیرد. در تمام این شرایط، کاس 
درس بیشــتر به مثابه یک مرکز نمایش 

پدیدار می شود تا مرکز یادگیری.

کاس معکــوس با بازنگری نســبت 
به فضای کاس، به دگرگون ســاختن 
در  می پــردازد.  آن  از  اســتفاده  روش 
ایــن روش، با تغییــر چیدمان صندلی 

و میزها به منظــور ارتباط چهره به چهره 
دانش آموزان برای تعامل و کار گروهی، 
جلــوی کاس معنی ســابق را نخواهد 
داشت. همچنین، در زمان اضافی کاس 

مقدمه
در یادداشــت شمارة قبل، با بیان مسئله ای دیگر در کالس های 
مرسوم و رفع آن با رویکرد کالس معکوس، به تجربه های زیسته 
برخی از معلمان در مورد فیلم آموزشی پرداختیم. در این شماره 
نیز با اشــاره به بعد دیگری از کالس معکــوس، به اهمیت فیلم 

آموزشی و نکات تکمیلی مربوط به تهیه آن خواهیم پرداخت.
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که به وسیلة محتوای آموزشی در اختیار 
دانش آمــوز ایجــاد می شــود، می توان 
برای بهره وری شایســته تر و عالی تر به 
اجــرای فعالیت های بیشــتر و متفاوت 

دانش آموزان در کاس اندیشید.

 ویژگیهایمفیدکالسمعکوس
 صرفه جویی در زمان تدریس: در 
کاس معکوس، مفاهیم درسی که به طور 
مرســوم معلم به دانش آمــوزان منتقل 
می کنــد، در قالب محتوایی آموزشــی 
از جمله فیلــم، در اختیار ایشــان قرار 
می گیرد. بدین ترتیب،  به زمان پیش روی 
معلــم در کاس افزوده می شــود. این 
شــرایط در بیشــتر درس ها امکان پذیر 
اســت. برای مثال، در درس های نظری 
چون علــوم، ریاضی، فارســی، تاریخ و 
اجتماعــی، حتــی در درس های عملی 
چون کار و فنــاوری، هنر و تربیت بدنی! 
بدین ترتیب که معلــم قواعد کار، نحوة 
اســتفاده از فنون و ابزار، دستورالعمل ها 
یا تکنیک ها را در فیلم ارائه می کند و در 
زمان کاس درس به انجام آزمایش های 
بیشــتر، پروژه، فعالیت و تمرین عملی و 

گروهی خواهد پرداخت.

بهره مندی  و  بازبینــی  امکان   
درس،  کاس هــای  در  غائبــان: 
دانش آموزانی با سرعت یادگیری و گیرایی 
متفاوت حضــور دارند. از این رو، تدریس 
معلم در هر ســطح، بــرای گروهی دیگر 
مال آور یا کم بازده می شود. تماشای فیلم 
آموزشــی در منزل، این فرصت را ایجاد 
می کند که مشکل تندی یا کندی سرعت 
یادگیری دانش آموزان برطرف شــود. در 
این حال، غائب های کاس نیز از تدریس 

معلم باز نخواهند ماند.

 بهره جویی از رسانه های متنوع: 
در مدل سه ضلعی کاس درس مطلوب 
که دکتر محمــود امانی در ویژه نامة 
پایة دهم مجلة رشــد معلم، با شناسة 
تصویری مقابل ارائه کرده اســت، ضلع 
اول به رسانه های پرشمار اشاره می کند. 
وجــود فیلم های آموزشــی در کاس 
معکوس، گذار از کتاب درسی به عنوان 
تنها رســانة محتوای آموزشــی را نوید 
می دهد. این موضوع با نظریة هوش های 
چندگانــه نیز ســازگار اســت. چرا که 
بنــا بر نظر گاردنر، تنهــا 20 درصد از 
دانش آمــوزان از هوش هــای کامی و 
ریاضی بــاال برخوردارنــد. بنابراین، در 
کاس معکــوس، هوشــمندان فضایی 
فرصــت بهره منــدی از ابــزار اصلی تر 
شــناختی خــود را در فرایند یاددهی ـ 
یادگیری می یابند و امکان بازنمایی های 
متعدد مفاهیم نیز از رهگذر بهره جویی 

از تنوع رسانه ها مهیا می شود.

آمادگی  نداشتن  عوارض  رفع   
و تمرکــز: به طور طبیعــی، برخی از 
دانش آمــوزان بــا پرش ذهنــی بدون 
آمادگی جســمی، فکری یــا روحی در 
کاس حضــور پیــدا می کننــد و بهرة 
الزم را از تدریــس معلم نمی برند. فیلم 
آموزشی این فرصت را ایجاد می کند که 
در زمان آمادگی کافی آن را مشــاهده 
کننــد و عارضة حواس پرتی احتمالی را 
با عقب بردن و تکرار دوبارة فیلم جبران 

کنند.

 بستر گسترده تر تعامل و توجه 
به سطوح باالتر شناختی: وقتی فیلم 
آموزشــی در خانه تماشــا شود، عرصة 
تعامل در کاس بیشــتر می شــود. این 
فرهنگی1  اجتماعی ـ  نظریة  با  شــرایط 
که بین تعامل و یادگیــری رابطة عّلی 
قائل اســت و یادگیری را اساسًا در گرو 
یادگیری عمیق  تعامل می داند، فرصت 
و ماندگار و در ســطوح باالتر شناختی 
را بیشتر فراهم می کند. به عبارت  دیگر، 
و  بهره مندی در ســطوح ذهن سپاری2 
فهمیدن3 با تماشــای فیلم آموزشی در 
منزل و فرصت ایجاد ســطوح شناختی 

باالتــر )به کارگیری٤، تحلیــل5، نقد و 
ارزیابی6 و آفرینــش7( در کاس فراهم 

می شود.

محبوبیت  و  پویایی  تســلط،   
در  به ویــژه  معلم،  معلــم:  مضاعف 
تدریــس کتاب جدید، با ســاخت فیلم 
آموزشی، قبل از کاس به قدری تسلط 
همچنین،  می یابــد.  دســت  محتوایی 
فضای تنــوع و لذت یادگیــری که در 
کاس معکوس ایجاد می شــود، مانع از 
روزمرگی و رخوت وی می شود و با خلق 
فیلم های آموزشی، پویایی انگیزه بخشی 
را بــه ارمغــان می برد. گفتنی اســت، 
دانش آموزانــی که بــه زحمت معلم در 
ســاخت این محتواهــای اثربخش پی 
می برنــد، ارادت و محبت خاصی به وی 

پیدا می کنند.

 نکاتیدربارۂفیلمآموزشی
نگارندگان، براساس تجربه های زیسته، 
اثربخشــی بیشــتر فیلم آموزشی را در 
گــرو چند نکته می داننــد. با این حال، 
برای مشــاهدة نمونه هایی از فیلم های 
آموزشــی، می توانید از شناسة تصویری 
مقابل8 استفاده کنید. الزم به ذکر است، 
در این وبگاه، آموزش نحوة اســتفاده از 
نرم افزار »کمتاســیا استودیو«9 به شکل 
فیلم در دســترس اســت. این نرم افزار 
برای ساخت فیلم آموزشی کاربرد دارد.

 مدت زمان فیلم را کوتاه بگیرید. 
با توجه به سن و حوصلة مخاطب، تا حد 
ممکن باید فیلم آموزشــی کوتاه باشد. 
نگاه کردن فیلم آموزشــی و یادگیری 
مبتنی بر آن، گاه چند برابر نگاه کردن 
فیلم ســرگرم کننده زمان می برد.  یک 
بنابراین، می تــوان یک یا یک ونیم برابر 
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پایة تحصیلی برحســب دقیقه را برای 
تعیین حداکثر مدت زمان فیلم آموزشی 
پیشــنهاد کرد. برای مثــال، برای پایة 
چهارم، فیلم آموزشــی می تواند حدود 
چهار تا شــش دقیقه باشد. اگر تدریس 
شما به زمانی بیش از این نیاز دارد، الزم 

است فیلم را در چند قطعه ارائه کنید.
 قالب ارائة مناسب را برگزینید. 
فیلم های آموزشی می توانند بر بسترهای 
متفاوتی ارائه شــوند. مرسوم ترین آن ها 
ضبط صفحة نمایش10 است؛ به ویژه اگر 
تصویر صفحة کتاب درســی در زمینة 
آن باشــد. پویانمایی های آموزشی و نیز 
حضور مدرس در مقابل دوربین از دیگر 
مواردی هســتند که هر یک مزیت های 
خاص خود را دارند. هر چند تلفیق این 
روش ها می تواند نتایج بهتری به همراه 

داشته باشد.
ولــی  بی تکلــف  و  ســاده   
غیرمالل آور ارائه کنید. از آنجا که در 
این نوع آموزش، مخاطب به طور مستقیم 
با معلم تعامل ندارد، بهتر است مطالب 
آموزشی به ساده ترین نحو ممکن بیان 
شوند تا جای هیچ گونه ابهامی برای وی 
باقی نماند. البته این موضوع بدین معنا 
نیســت که ما با توضیح واضحات، باعث 
خستگی یا دلزدگی مخاطب شویم. در 
عین حال، ارتبــاط صمیمی و بی تکلف 
و گاه همراه با شــوخی های مؤدبانه که 
در کاس های حضوری نیز رایج اســت، 

تنوع و رفع خستگی ایجاد می کند.
دهید.  اهمیت  صدا  کیفیت  به   
شــاید مخاطبان با کیفیت به نســبت 

بیایند، ولــی غالبًا  پایین ویدیو کنــار 
کیفیت پایین صــدا را بر نمی تابند. در 
این صورت، ارتبــاط خوبی با آن برقرار 
نمی کننــد. توصیة ما این اســت که تا 
حد ممکن از میکروفون داخلی لپ تاپ 
اســتفاده نکنید، چرا کــه معمواًل نویز 
بیشــتری دارد که ممکن است تمرکز 
را کم کند. بهتر است از میکروفون های 
بیرونی مانند مدل های یقه ای اســتفاده 
کنید. هنگام تهیة محتوای آموزشــی، 
هرگونه صدای اضافــی را حذف کنید؛ 
حتی صــدای موســیقی زمینــه. این 
راهــکار، مثل به کار نبــردن زمینه های 
متحرک، مانــع از حواس پرتی مخاطب 

می شود.
 ارتباط چشــمی برقرار کنید! 
بهتر اســت در مواردی کــه صرفًا در 
حال ضبط صفحة نمایش هســتید، باز 
هــم تصویر ویدیویی کوچکی از شــما 
وجود داشته باشــد. این کار به واقعی 
و ملموس بودن آموزش کمک شایانی 
می کند. در این حــال، به زبان بدن و 
لحن صدا کــه حامل بیشــترین پیام 

است، توجه کنید.
 فیلم تعاملی بسازید. از مخاطب 
بخواهید کاری برایتان انجام دهد. مانند 
انجــام بخش های فعالیت، تمرین یا کار 
در کاس کتاب درســی. به این منظور، 
مکث هایی بــرای انجام یا اندیشــیدن 
آموزش  نوعی  به این ترتیب  کنید.  ایجاد 
تعاملی ارائه خواهید کرد. بنابراین، الزم 
اســت پیش از ضبط ویدیو، سناریویی 
را با شــروع و پایان مشخص کنید و به  

نوعی هدف و مسیر دستیابی به آن را به 
مخاطب نشان دهید.

 فرمــت و حجم مناســب را 
برگزینید. فیلم هــا را با فرمتی ذخیره 
کنید که روی دســتگاه های بیشــتری 
بتوانند پخش شــوند. مرســوم ترین و 
بهتریــن فرمت ویدیویی mp٤ اســت 
که فشردگی بسیار مناسب دارد. با این 
وصف، حجــم فایل ها را با اســتفاده از 
برنامه های فشرده ساز به میزانی کاهش 
دهید که مخاطب با ســرعت و سهولت 

بیشتری بتواند آن ها را دریافت کند.
 کامل گرا نباشید. ایدئال گرایی را 
کنار بگذارید و از همان جلسات نخست 
ساخت محتوا، انتظار خروجی فوق العاده 
را نداشته باشــید. قرار نیست شما یک 
فیلم استودیویی کامًا حرفه ای بسازید، 
فقط کافی اســت هر محتــوای جدید، 
کمــی از قبل بهتر و کم نقص تر باشــد. 
کامل گرایــی بیش از حد ممکن اســت 
شــما را از ادامة این مســیر منصرف یا 
کار را برایتان دشــوار کند و وقت بسیار 

بیشتری از شما بگیرد.
 چنــد نکتة کوتــاه ولی مهم! 
هنگام ضبط فیلم از ســه پایه استفاده 
کنید تا دوربین حرکت کمتری داشــته 
باشــد و کادربندی شــما تغییر نکند. 
باکیفیــت  از عکس هــای  همچنیــن، 
اســتفاده کنید و در نهایت اشــکاالت 
موجود در محتوای آموزشــی خود را با 
اســتفاده از نرم افزارهــای تدوین فیلم، 
برطــرف کنید.  از جمله »کمتاســیا« 
نحوة دسترسی چندگانه )کانال، فلش،  
سی دی، وبگاه آپارات یا سامانة مدرسه( 
را برای فیلم ها ایجاد کنید. شکیبا باشید 
و از فرصت تابســتان بهرة ویژه ببرید و 
باالخره، قبل از خروجی گرفتن، فیلم را 

بازبینی نهایی کنید.

پی نوشت ها
1. Sociocultural Theory
2. Remembering
3. Understanding
4. Applying
5. Analyzing
6. Evaluating
7. Creating
8. http://www.yadgirieasan.com/
9. Camtasia Studio
10. screen capture
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پادکست در یادگیری معکوس
 مقدمه

در یادداشت قبلی دربارة چرایی و چگونگی فیلم آموزشی مطالبی بیان کردیم. معلم می تواند از 
برنامه هایی که از صفحه نمایش رایانه فیلم برداری می کنند اســتفاده کند و در حالی که برای مثال 
پاورپوینت یــا تصویر صفحة کتاب را نمایش می دهد، هم زمان صــدا و تصویر خود را در ضمیمة 
فیلم آموزشــی ضبط کند. به شکلی ساده تر، او می تواند با استفاده از دوربین فیلم برداری یا حتی 
گوشی تلفن همراه، از توضیحات خود فیلم تهیه کند. خاطرنشــان می شود، با استفاده از برخی 
نرم  افزارها می توان ویدیوهایی را که ضبط شــده است تدوین کرد. شاید مناسب ترین برنامه برای 
تولید فیلم های آموزشــی برنامه کمتاسیا استودیو1  باشد. استفاده از این نرم افزار به نسبت ساده 
اســت و در راهنمای ویدیویی آن که بعد از نصب برنامه به طور خودکار پخش می شود، توضیحاتی 
 دربارة شیوه کار با آن می آید. برخی دیگر از این نرم افزارها برای سیستم عامل ویندوز عبارت ند از:
Corel Video Studio، Adobe Premiere و Adobe After Effects. گفتنــی اســت، برای 

سیستم عامل اندروید و آی او اس می توان از اپلیکیشن KineMaster استفاده کرد.

 برخی چالش ها و اشتباه های رایج 
دربارۀ یادگیری معکوس

در موضــوع یادگیری یا کالس معکوس 
چند چالش و تصور اشتباه رایج است.

 همه چیز کالس معکوس فیلم یا 
ویدیوی آموزشی است. 

خیــر لزومــًا چنین نیســت. محتوای 
آموزشی می تواند شامل کاربرگ، جزوه، 
پاورپوینت، پادکســت صوتی و هر چیز 
دیگر باشــد. معلم با استفاده از هر کدام 
می تواند تدریسش را از منزل دانش آموز 
شــروع و به ســنجش آغازین و طراحی 
بپردازد و موقعیت هــای یادگیری را در 
کالس ایجاد کند. در بخش دوم یادداشت 
حاضر به ویژگی های پادکســت مناسب 

خواهیم پرداخت.
 برخی دانش آمــوزان به فناوری 
و اینترنت دسترسی ندارند و کالس 
معکوس در مناطــق محروم ممکن 

نیست. 
خوشــبختانه در حــال حاضــر اغلب 
شهر ها و روســتاهای کشور دسترسی به 
رایانه و اینترنت دسترســی دارند و بیشتر 
اولیة اســتفاده  فراگیرندگان مهارت های 
از آن هــا را دارند. همچنین معلم می تواند 
برای انتقال فیلم آموزشــی یا پادکســت 
صوتی خود از فلش یا سی دی استفاده کند 

یا از محتواهــای دیگر مانند جزوه و غیره 
بهره مند شود تا شیوة آموزش کالس خود 

را معکوس کند. 
 کالس معکوس آموزش نامناسب 
یا بدفهمی دانش آموز را در پی دارد. 

در اینجا گمان می رود چون دانش آموز 
در آغاز به تنهایی خواهد آموخت، بنابراین 
ممکن اســت یادگیری نادرست صورت 
گیــرد. در صورتی که اگر فرایند آموزش 
را از منزل تا کالس درس در نظر بگیریم، 
معلم برای درگیر کردن ایشان و اصالح یا 
تکمیل و تعمیق دانسته ها فرصت کافی 

خواهد داشت.
 کالس معکوس باعث می شــود 
غیرضروری  تکالیف  بچه ها  به  معلم 
بدهد و دانش آموزان در منزل درگیر 
غیرضروری  تکالیــف  و  فعالیت ها 

بشوند. 
معلم با طراحی آموزشــی و با تکالیف 
هدفمند و فیلم های مشــخص می تواند 
تکلیف را به محیط جذاب یادگیری تبدیل 
کند و بعــد آن را در کالس درس جهت 
بدهد. الزم به ذکر است، طراحی آموزشی 
در کالس معکوس، با شــیوه های مرسوم 
متفاوت اســت و اهمیت ویژه ای دارد؛ به 
طــوری که برخی ایــن مرحله را چالش 
اجرای یادگیری معکوس قلمداد می کنند. 

 به این معنا که چــون برخی معلمان در 
طرح درس نویسی معمول دچار مشکل اند 
و به سختی آن را که نقشة راه تدریسشان 
است، مدون می کنند؛ در طراحی آموزشی 
دانش آموزانی که قرار است موقعیت های 
یادگیــری متفاوت و متنوعــی را تجربه 
کنند، به چالش می افتند. طبیعی اســت 
در این شرایط الزم است به صالحیت های 
معلم افزوده شود. البته معلمان باانگیزه ای 
که به دنبــال پیامدهای بی بدیل و ارزندة 
این رویکرد هستند، جویای شایستگی و 

توانمندی های مربوطه خواهند بود.
 دانش آموزان قابل اعتماد نیستند. 
به این معنا که از کجا معلوم اســت که 
از محتوای آموزشــی در  دانش آمــوزان 
اختیارشان اســتفادة شایسته می کنند؟ 
معلــم می توانــد بــا توجیــه والدین و 
دانش آموزان و بیان ضرورت ها و فایده های 
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این رویکرد، با اعتماد اولیه به ایشــان و 
فرهنگ سازی و خلق بستر، همچنین با 
ســنجش آغازین از محتوای داده شده، 
از این چالش گــذر کند. این موضوع در 
شماره های آینده بیشــتر تبیین خواهد 

شد.
این ها تصورات اشتباه و گاه چالش هایی 
هســتند که برخی منتقــدان یادگیری 
معکوس بدان اشــاره می کنند، در حالی 
که می توان هریــک از آن ها را به فرصت 
تبدیــل کرد. البتــه برخــی معلمان در 
کارگاه های یادگیری معکوس سؤاالتی را 
مطرح می کنند که طرح آن ها در این مقال 
نمی گنجد و در شماره آینده به طور جامع 

بدان ها خواهیم پرداخت. 
خوب اســت بدانیم، رویکــرد یادگیری 
معکوس نوعی رویکرد معلمی اســت نه 
رویکرد مهندســی. به عبارت دیگر، مثل 
موضوع هوشمندسازی مدرسه نیست که 
با الگوبرداری از برخی کشــورها همچون 
مالزی )که خود تجربة موفقی را رقم نزد( 
آغاز شد و پس از سرازیر شدن تجهیزات 
الکترونیکی به مدرسه ها و صرف هزینه های 
گزاف ناکام ماند. اینجا در رویکردی معلمی 
و فــارغ از الزام ســخت افزارهای خاص و 
هزینه بر، بحث یاددهــی و یادگیری ارتقا 
پیــدا می کند. معلم می تواند با اســتفاده 
از یک موبایل هوشــمند معمولی کالس 
خود را معکوس کند. او حتی می تواند به 
محتواهای بسیاری که خود تولید نکرده و 
حتی حرفه ای هم نیستند دسترسی یابد 
و از آن ها به منظور اهداف درســی خود 

سازمان دهی و استفاده کند. 
نکتة دیگر این اســت که شــکل گیری 
کالس معکــوس حرکتــی از معلمان و 
جنبشــی از پایین به باال بوده اســت، نه 
بخش نامه هایــی از اداره هــای آمــوزش 
پرورش. کالس معکوس می تواند تغییری 
تدریجی برای معلم باشــد. او می تواند با 

موضوعــی خاص و با فیلم کوتاه، آرام آرام 
محتوای آموزشــی خود را تدارک ببیند و 
در سال های آینده نیز از آن ها استفاده کند. 

 آنچه باید درباره پادکست بدانید!
واژة پادکســت از ترکیــب واژه هــای 
گســترده  پخــش  و   )iPod( آی پــاد 
)broadcasting( پدیــد آمــده اســت. 
پادکست راهی آســان برای دستیابی به 
فایل هــای صوتی موجــود در اینترنت و 
پخش آن ها در زمان و مکان دلخواه است. 
پادکســت در همة دستگاه های دیجیتال 
پخش موســیقی و نیز گوشی های تلفن 

همراه قابل شنیدن است.

 پادکست چگونه منتشر می شود؟
عملکرد پادکست به این شکل است که 
شما آن را تولید و در سایت های معتبری که 
کار آن ها میزبانی پادکست است بارگذاری 
به تولیدکننده  این ســایت ها،  می کنید. 
لینکــی ارائــه می دهند کــه مخاطبان 
می تواننــد با اســتفاده از آن مشــترک 
پادکست شوند. البته شما می توانید مانند 
فایل های ویدیویی، پادکست را از راه های 
گوناگون در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

 چرا باید پادکست بشنویم؟
شاید بپرسید چرا باید به پادکست گوش 
دهیم؟ برای پاســخ دادن به این ســؤال، 
به مزیت های پادکســت اشــاره می کنم. 
بزرگ ترین مزیت پادکست این است که 
وقتی امکان مطالعه نداریم، مثل هنگامی 
که در حال رانندگی هستیم یا پیاده روی 
می کنیم یا داخل اتوبوسی شلوغ ایستاده ایم 
می توانیم محتواهای مورد عالقه و مفیدی 

را گوش دهیم. 
مزیت پادکست نسبت به رادیو این است 
که زمان شــنیدن آن را خودتان انتخاب 
می کنید، چرا کــه برنامه های رادیویی در 
زمان خاصی اجرا می شوند و شما ممکن 
است حتی به تکرار آن ها، هم نرسید ولی 
پادکســت این قابلیت را دارد که یک بار 
دانلود شود و شما هر زمان که مایل باشید 

به آن گوش دهید. 
یکی دیگــر از مزایــای گــوش دادن به 
پادکســت، تقویت قوة شنیداری برای یاد 
گرفتن زبان های خارجی اســت و از آنجا 

که پادکست های زیادی برای آموزش زبان  
وجود دارند، اســتفاده از پادکست یکی از 

بهترین گزینه ها برای تقویت زبان است.

 چرا باید پادکست تولید کنیم؟
 پادکست بهترین جایگزین برای ویدیو 
است، چرا که ســاخت ویدیو پرهزینه و 

تخصصی تر است.
 پادکست به برقراری ارتباط قوی تر با 

مخاطب کمک می کند.
 ساخت پادکست  بسیار آسان است.

 پادکست به طرز فوق العاده ای جذاب تر 
از متن است.

در دوره ای کــه محتواهــای متنی به 
اندازه ای تولید شــده اند که به حد اشباع 
رسیده اند، پادکست می تواند آموزش ها را 
از حالت یکنواختی بیرون بیاورد. البته مهم 
اســت که تا حد امکان سعی کنید روی 
کیفیت پادکست ها تمرکز داشته باشید و 
نه فقــط ارائة آن ها، چرا که کیفیت باالی 
پادکســت می تواند در مخاطبان بســیار 

تأثیرگذار باشد.

 سایت های ارائه پادکست
سایت هایی وجود دارند که می توانید در 
آن ها پادکست های خود را بارگذاری کنید 
و در عین حال پادکست های دیگران را هم 
بشــنوید. یکی از معروف ترین سایت های 
castbox.fm خارجی در این زمینه، سایت 

اســت که بیش از 95 میلیون پادکست را 
در خود جای داده اســت. اما اگر به دنبال 
سایت های ایرانی هســتید، می توانید به 
 shenoto.com سایت »شنوتو« به نشانی
 namlik.me و سایت »ناملیک« به نشانی

مراجعه کنید.

 نرم افزارهــای ویرایش و ســاخت 
پادکست های صوتی

برای سیســتم عامل ویندوز می توانید 
از نرم افزارهــای Adobe Audition یــا 
SONY Sound Forge Pro و بــرای 
سیســتم عامل اندروید از اپلیکیشن های
 Lexis یــا HI-Q MP3 RECORDER

Audio Editor  استفاده کنید.

 پی نوشت:
1. Camtasia Studio
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یادگیری
معکوس

 مقدمه
نگارندگان از سال 139۵ کالس های 
درس خود را به صورت کالس معکوس 
برگزار کرده و از مزایای آن بهره مند 
شده اند. همچنین، به منظور هم رسانی 
با دیگر  این تجربه ها، گفت وگوهایی 
معلمان در قالب کارگاه داشــته اند. 
مطرح  پرســش هایی  میان  این  در 
می شــدند که برخی از آن ها در این 

شماره بیان می شوند.

 پرســش های معلمــان دربــارۀ 
یادگیری معکوس

 در بحــث کالس معکوس این 
سؤال پیش می آید که آیا این شیوه 
در همة درس ها قابلیت اجرا دارد؟ 
با  دانش آموزان  تمام  آیا  همچنین، 
سطوح یادگیری متفاوت می توانند 

از آن بهره ببرند؟
پاســخ: بله، فقط کافی است به این 
شــیوه اعتقاد الزم را داشته باشیم. در 

این صــورت، حتی معلــم تربیت بدنی 
هم می تواند از روش معکوس اســتفاده 
کنــد! بدین ترتیب که اگر قرار باشــد 
معلم والیبال آموزش دهد، کافی اســت 
فیلم مربوط به این رشــته را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهد و در زمان محدود 
و مغتنــم زنــگ ورزش، از فعالیت های 

عملی استفاده کند.
همچنین، از آنجا که در این شیوه قرار 
اســت از فیلم آموزشی اســتفاده شود، 
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پس هــر دانش آموز می تواند با توجه به 
سطح دریافت خود یک یا چند بار فیلم 

را ببیند تا مفهوم را دریابد.

 چه موانعی بر سر راه تشکیل 
وجود  معکــوس  به صورت  کالس 
دارند؟ و راه از میان برداشتن آن ها 

چیست؟
یکــی از موانــع، نحــوة دسترســی 
به محتوای ســاخته شده  دانش آموزان 
توســط معلم اســت. پیش فــرض این 
از  شــیوه، اشــتراک محتوای آموزشی 
طریق اینترنت اســت که بــرای برخی 
مانــع مطرح  به عنــوان  دانش آمــوزان 
می شود. در این حال، می توان از سی دی 
یا فلش برای ارائة محتوا اســتفاده کرد. 
در موارد بسیار نادر هم می توان از رایانة 
مدرسه، در ساعات حین یا بعد از مدرسه، 
برای نمایش فیلم آموزشی استفاده کرد.

فیلم ها  تماشــای  نحوة  دیگــر،  مانع 
توســط دانش آموزان است. باید در نظر 
داشــت، مشــاهدة این گونه محتواها با 
دیدن فیلم سینمایی و سریال متفاوت 
است و الزم است حتمًا دانش آموزان را 

در این خصوص آموزش داد.
مانع بعدی، مدت زمان زیاد فیلم های 
آموزشــی اســت. توصیه می شود زمان 
تقریبی هر آموزش ویدیویی حدود یک 
و نیم دقیقه به ازای هر پایه باشد. یعنی 
برای کالس دهم حدود 15 دقیقه باشد 
و اگر زمان بیشــتری برای ارائة محتوا 
نیاز باشــد، می توان فیلــم را در چند 

قسمت ارائه کرد.
فیلم ها،  نکردن  تماشــا  چالش دیگر، 
قبــل از ورود به کالس، توســط برخی 
از دانش آموزان اســت. برای این مسئله 
نیز راهــکار وجود دارد. بعــد از ایجاد 
باز هم اگر  ضمانت های اجرایــی الزم، 
دانش آمــوزی بــه هر دلیــل موفق به 
تماشای محتوا نشده باشد، می توان در 
ابتدای زمان کالس برای او این فیلم را 

در رایانة مدرسه نمایش داد.
مانع دیگر شاید آشنایی با سخت افزار 
و نرم افــزار ضبط فیلم باشــد. گفتنی 
یا اســتودیوی  اســت، هیچ دســتگاه 
پیچیده ای برای بهره گیری از این روش 

الزم نیست. فقط کافی است یک رایانه و 
یک دستگاه ضبط تصویر داشته باشید. 
البته ممکن است کاربست این شیوه با 
مشکالت دیگری نیز همراه شود که عزم 
جدی در اجرای آن، رافع مسئله و یافتن 
راه حل آن باشد. به ویدیوی صحبت های 
آقایان برگمن و سمز1 که به دو سؤال 

نخست پاسخ داده اند، توجه کنید.

در  معلــم،  اســت  الزم  آیا   
شــرایطی که فیلم تدریس را در 
می دهد،  قرار  دانش آموزان  اختیار 
دوباره مطالب را در کالس تدریس 

کند؟
پاسخ: مزیت اصلی استفاده از کالس 
معکوس، آزاد کردن زمان برای پرداختن 
به موضوع اصلی، یعنی بهبود یادگیری 
است. کالس معکوس درواقع پلی است 
برای رســیدن به یادگیری. یعنی ابتدا 
بایــد زمان کالس را کــه به طور عمده 
به تدریس می گــذرد آزاد کرد تا معلم 
بتواند برای یادگیری تعاملی اســتفاده 
کند. پــس کالس جای تدریس صفر تا 
صد نیست، بلکه مکان تعمیق و تثبیت 
یادگیری در ســایة فعالیت های تعاملی 
اســت که البته طراحی آن توسط معلم 

بسی ضروری است.
صحیح  معکوس ســازی  فراینــد  اگر 
انجام شــود و فراگیرنده قبل از حضور 
در کالس حتمًا در جریان آموزش قرار 
گیــرد، دیگر نیازی به از دســت دادن 
زمان محــدود، بی بدیل و مغتنم کالس 
برای تدریس نیست. البته تجربه نشان 
می دهد، بهتر است در ابتدای هر جلسه، 
معلم یک بار به سرعت موضوع تدریس 
را برای بازخوانی و وحدت رویة مطالب 

در ذهن دانش آموزان، تکرار کند.

 یکی از ویژگی های مطرح شده 
کالس  ادارة  معکــوس،  کالس  در 
به صورت چندسطحی است. منظور 

چیست؟
ناهمگون  کالس هــای  در  پاســخ: 
)تقریبًا همة کالس های موجود(، ترکیب 
دانش آموزان از لحاظ آموزشی به صورت 
ضعیف، متوســط و قوی است و یکی از 
مشــکالت ادارة این نوع کالس ها تنوع 
میزان و سرعت فهم شاگردان است. در 
این حال، با استفاده از روش مشارکتی 
و کارگروهــی در کالس، دانش آموزان 
قوی تر نقش ســرگروهی و ارائة مطلب 
دانش آمــوزان  و  داشــت  را خواهنــد 
متوســط و ضعیف تر نیز به کمک هم و 
به کمک سرگروه، به تمرین و ممارست 

می پردازند.
در حالتی ارتقایافته از کالس معکوس، 
جدای از فعالیت های گروهی، زمانی نیز 
برای بهره مندی دانش آموزان از شــبکة 
اطالعات محدود شده به عنوان تدریس 
و حل تمرین های ســاده تا پیشرفته در 
نظر گرفتــه می شــود. دانش آموزان با 
توجه به ســطح توانمندی خود به یک 
یا چنــد تمرین خواهنــد پرداخت که 

پیشرفت آن ها را در پی دارد.

 یکــی از مشــکالت معلمان 
در کالس، بی انگیزگــی یا مقاومت 
دانش آمــوزان در مواجهــه بــا 
این  با  طرح هــای جدید اســت. 

موضوع چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ: به طــور معمول، در استفاده از 
هــر روش جدید آموزشــی، ابتدا کمی 
با مقاومت دانش آمــوزان، والدین و گاه 
دیگر همکاران مواجه خواهیم شــد. به 
نظر می رســد این مشــکل زمانی حل 
خواهد شــد که آن ها از کارشــان لذت 
ببرند و نتیجة آن را ببینند. با این حال، 
شــکیبایی معلم و توجه به تفاوت های 
فردی دانش آمــوزان )از جمله توجه به 
هوش هــای چندگانــه( در این رهگذر 
می تواند گرایش ایشــان و بهره وری باال 

را به همراه داشته باشد.
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۱۰

 در برخی مناطق مثل روستاها 
اینترنت  بــا  همــة دانش آموزان 
از  بنابراین،  ندارنــد.  ســروکار 
عرصه های مجــازی محروم اند. در 
چنین مواردی چه کاری باید انجام 

داد؟
محروم  مناطــق  از  جــدا  پاســخ: 
روســتایی، در جاهای دیگر نیز ممکن 
اســت این مشــکل وجود داشته باشد. 
یک راه، انتقال ویدیو از طریق ســی دی 
یــا فلش اســت. راه دیگــر، در اختیاِر 
دانش آمــوزان قرار دادِن ســایت رایانة 
مدرسه است؛ البته بعد از ساعت رسمی 

مدرسه.

 با توجه بــه اینکه عده ای از 
برای  کمی  انگیــزة  دانش آموزان 
از  پس  چنانچه  دارنــد،  یادگیری 
در  ایشان  از  تعدادی  ویدیو،  ارائة 
منزل کار را دنبال نکرده باشــند، 
کالس  بــرای  را  راهــکاری  چه 
پیشنهاد می کنید؟ در این شرایط، 
به نوعی بی نظمــی ایجاد و ادارة 

کالس مشکل می شود.
پاسخ: با اتخاذ شیوه ای قانونمند، باید 
تــا حد امکان از وقوع چنین شــرایطی 
اجتنــاب کــرد، اما گاهی بــاز هم این 
اشکال به وجود می آید. به عنوان راهکار، 
می تــوان در کار گروهی ابتدا فیلم را به 
نمایش گذاشت و سپس ادامة فعالیت ها 

را پی گرفت انجام شود.

معکوس  روش  از  می توان  آیا   
به خصوص  و  درس هــا  تمامی  در 

درس ریاضی نیز استفاده کرد؟
پاســخ: بله. این شــیوه به درســی 
خاص محدود نیســت و بــرای تمامی 
درس ها می توان آن را به کار بســت. با 
دانستن چارچوب کلی چگونگی آموزش 
معکوس و با داشــتن تخصص تدریس 

درس ریاضی، این شیوه قابل اجراست.

 بیــن روش تدریس معمول با 
روش معکوس چــه تفاوتی وجود 

دارد؟
پاســخ: در مدل تدریس به شــیوة 
ســخنرانی، معلم نقش محــوری را در 

آمــوزش دارد و در حیــن تدریــس، 
دانش آمــوزان اشــکاالت را بــه معلم 
حواله می کنند، امــا در مدل معکوس، 
دانش آموز در حیــن یادگیری در خانه 

روی اشکاالتش کار می کند.
 در مدل ســنتی، دانش آموز بیشتر 
می پرســد، اما در مدل معکوس، بیشتر 
معلم می پرسد. به عبارت دیگر، در مدل 
سنتی، معلم باید بیشتر پاسخ بدهد، اما 
در مدل معکوس این دانش آموز اســت 

که باید بیشتر پاسخ بدهد.
مــدل  نوعــی  معکــوس  مــدل   
یادگیری محور اســت کــه در آن وقت 
کالس صــرف واکاوی عمیق موضوعات 

درسی می شود.
 در مدل ســنتی، محتویات درسی 
به طور مســتقیم از معلم به دانش آموز 
منتقل می شــود،  اما در مدل معکوس 
محتویات درس با ویدیو یا موارد دیگر، 
در خارج از کالس در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد. در این مدل دانش آموز در 
فراینــد یادگیری و جمع آوری اطالعات 

نقش فعال تری دارد.

 چه ضرورتی برای استفاده از 
شیوة کالس معکوس وجود دارد؟

پاســخ: با توجه به تغییر کتاب های 
آموزشــی و حجم زیــاد مطالب کتاب، 
باید به دنبال روشــی بود که هم بتوان 
تمام موضوعات کتاب درسی را تدریس 
و هم اشکاالت دانش آموزان را رفع کرد، 
و هم بــه موضوع تفاوت هــای فردی و 
ایجاد رابطه پرداخت. بسیاری از معلمان 
می گوینــد: »ای کاش می شــد زمــان 
بیشتری برای تدریس در اختیار داشت 
تــا آن طور که دوســت دارم به آموزش 
بپــردازم!«؛ چه راه حلــی مطلوب تر از 

کالس معکوس!

 برای تهیة ویدیو باید دسترسی 
میسر  تصویربرداری  تجهیزات  به 
باشــد. اگر چنین امکانی نداشته 

باشیم، تکلیف چیست؟
باشد،  اگر تجهیزات فراهم  پاســخ: 
کیفیت فیلم تهیه شده باال خواهد بود. 
اما در شــروع کار، با توجه به باال رفتن 
قدرت تصویربرداری تلفن های همراه، با 

این وسیله نیز می توان کار قابل ارائه ای 
مهیا کرد.

ایــن روش دانش آموز  با  آیا   
متوسطه مجبور نمی شود روزانه در 
منزل بــه ازای چهار درس و چهار 

زنگ، ساعت ها فیلم تماشا کند؟
پاسخ: حتمًا آگاه هستید که معلمان 
هر روز و هر زنگ تدریس نمی کنند. چه 
بســا معلمی یک جلسه تدریس کند و 
تا دو یا ســه جلسه با دانش آموزان خود 
تمرین حل کند. ضمن اینکه بر اســاس 
زمان  معکــوس، حداکثر  قواعد کالس 
هر فیلم 20 دقیقه است که در مجموع 
زمــان زیادی از وقت خانــة دانش آموز 

گرفته نمی شود.

 آیا این روش برای دانش آموزان 
با سن و سال کم )ابتدایی( قابلیت 

عملیاتی شدن دارد؟
پاسخ: دانش آموزان ابتدایی، با توجه 
به مراحل رشــد شــناختی پیــاژه، در 
مرحلة عملیاتی ـ صوری قرار دارند و هر 
چیزی را که ببینند بهتر درک می کنند. 
لذا اگر محتوایی که بــرای آن ها آماده 
می شــود ترکیبی از انیمیشــن، فیلم، 
شعر، قصه و مواردی از این دست باشد، 
در جذابیت یادگیری تأثیر بســیار دارد 
و توجه دانش آمــوزان ابتدایی را جلب 

خواهد کرد.

 مخاطرات اســتفاده از فضای 
مجازی در این شیوه چگونه توجیه 

می شود؟
پاســخ: هر چه دانش آموز بیشــتر 
درگیر تحقیق و مطالعه باشــد، بیشتر 
از گزند خطــرات فضــای مجازی در 
امــان خواهند ماند و بــه اهداف بهتر 
و مفیدتــری هدایــت خواهــد شــد. 
دانش آموزی که بــه تحقیق می پردازد 
یــا مطلب آموزشــی را دنبال می کند، 
ذهنش کمتر درگیر مسائل غیراخالقی 
کــه آفت بزرگ فضای مجازی اســت، 
خواهد شد. البته این موضوع والدین و 
دانش آموزان را از آگاهی و توجه خاص 
نســبت به رسانه و سواد رسانه مربوطه 

بی نیاز نخواهد کرد. 
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 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دکتراى برنامه ریزى درسى

 در زمانی نه چندان دور تابلوی سر در 
مدرسه هايی را مشاهده می کرديم که روی 
آن ها، قبل از اسم مدرسه نوشته شده بود 
هوشمند سازی  داســتان  «هوشــمند». 
درکشــور ما بــا الگو بــرداری از برخی 
کشورها همچون مالزی (که خود تجربة 
ناموفقی را پشت سر گذاشــت)، از دهة 
٨٠، با بحث آموزش ICDL برای معلمان 
شروع شد. بعد هم بحث هوشمند سازی 
مدرســه ها خيلی شــتاب گرفت. تالش 
بســياری از مســئوالن آموزش و پرورش 
برای کارامد و به روز کردن مدرسه ها، به 

ابالغ بخش نامه های متعدد برای مديران 
به منظور تهية تختة  هوشــمند و وسايل 
مرتبط معطوف بود و بعد هم تغيير تابلوی 
سر در مدرسه. اما از هوشمندانه استفاده 
کردن از فناوری های نوين خبری نبود و 
استفاده از اين ابزار موفقيت زيادی برای 

معلمان به ارمغان نياورد. 
رويکرد  نوعــی  معکــوس  يادگيــری 
معلمی است نه مهندسی و صرفًا موضوع 
سخت افزار نيست. در آغاز، اين شيوه يک 
حرکت از طرف معلمان بود، نه بخش نامه ای 
از ادارة آموزش و پرورش. برخی از معلمان 
دور يکديگر جمع شدند و مطالبشان را به 

اشتراک گذاشتند و خودشان تالش کردند 
فرايند ياددهی و يادگيری کالس خود را با 
انتخاب، سازمان دهی و ارائة محتوا اصالح 
کنند. بنابراين، يک جنبش از پايين به باال 

بوده است و نه برعکس. 
يادگيری معکوس می تواند نوعی تغيير 
تدريجی باشــد. معلم ها ممکن است در 
موضوعی خاص با يک فيلم کوتاه، آرام آرام 
محتوای آموزشی خود را تدارک ببينند و 
سال های بعد بتوانند از آن ها به طور جامع 
استفاده کنند. بنابراين، انتظار می رود اين 
تغيير از يادگيری مســتقيم به معکوس، 
به تدريج صــورت گيــرد. در اين حال، 

درسى برنامه ریزى دکتراى و ریاضى دبیر د دکتر محمد نیرو،

۱۵ | | |  



۱۶

روش نوپای معکوس نيازمند ثبت و نشر 
تجربه های بومی مربوطه؛ به منظور نقد و 

ترويج آن، است. 
نگارنده در يادداشت های قبلی به تجربه های 
محتوايی پرداخت کــه غالباً به ويديو های 
آموزشی و همچنين ترسيم کلی و تبيين 
سؤال ها و ابهامات مطرح شده در يادگيری 
معکوس ناظر بود. از اين شماره تجربه های 

فرايندی در اين روش مطرح می شوند.

با  معکــوس  کالس  اجــرای  فراينــد 
تجربه هايــی از نگارنــده و برخی ديگر از 
معلمان همراه بود که از طريق مصاحبه با 
آن ها به دست آمد. اين تجربه ها هم بعد از 
مقوله بندی، در دياگرام زير ترسيم شد. در 
اين شماره به بخش همسو سازی و تعامل 

ناهم تراز اشاره می کنيم: 

يکی از نــکات مهم در اجــرای روش 
معکوس، توجيه گروه هدف اســت. نقطة 
آغاز ايــن روش متوجه مديــر، کارکنان 
اجرايی و مسئوالن مدرسه است که الزم 
است پشتيبان و حمايت کنندة هم باشند؛ 
به خصوص اگــر اجرای ايــن رويکرد در 
مدرسه مسبوق به سابقه نباشد و فرهنگ 

برنامة درســی به گونــه ای متفاوت رقم 
خورده باشد. 

نکتة قابل ذکر در مورد ديگر معلمان است؛ 
معلمانی که از اين روش استفاده نکرده اند و 
معموالً به شيوه های سنتی تدريس می کنند. 
چرا که ممکن اســت بــه تخريب ذهنی 
دانش آموزان اقدام کنند. اظهار همکارمان در 

اين خصوص شاهد مثال است: 

مرحلة بعدی، توجيه ساير معلمان است، 
چون واکنش معلمان هم خاص می شود. 
کافی است معلمی به کالس برود و بگويد: 
اين مطالب تئوری و دانشگاهی هستند و 
اين روش ها جواب نمی دهد؛ در حالی که 

اين طور نيست. 

در اين حــال، نبايد از توجيه والدين نيز 
غافل شد، چرا که حمايت آن ها می تواند در 
سرعت بخشی همراهی دانش آموزان نقش 
بسزايی ايفا کند. در نقطة مقابل هم ممکن 
است مشــروعيت و اثربخشی معلم را نزد 
دانش آموز کم کند. اين مطلب مورد وفاق 

عموم معلمان مورد مصاحبه بوده است. 
از جمله کارهــای صورت گرفته در اين 
خصوص، توجيه والدين در جلسة عمومی 
است. ليکن معموًال يکی از محدوديت هايی 
که ايجاد می شود، شرکت نکردن برخی از 

ايشان است. اين امر مورد تصديق يکی از 
همکاران بود که در زير آمده اســت. البته 
وی راهــکاری نيز در ايــن خصوص ارائه 
می کند، مبنی بر آنکه مانند رويکرد کالس 
معکوس، فيلم جلســه در اختيار غائبان 
قرار گيرد. نگارنده در اين مورد يک فيلم 
با عنوان «سخنی با والدين» ساخته است 
که از طريق فرزندانشان در اختيار ايشان 
قرار می دهد يا در نخستين جلسة عمومی 
والدين، آن را به نمايش می گذارد. شناسة 
تصويــری (QR Code) ايــن صفحه راه 

دسترسی به اين فيلم را ايجاد می کند. 

شما جلســه برگزار می کنيد و دعوت 
هم می کنيد، ولی همه نمی آيند. اين يک 
ماجراســت و البته اين هم راهکار دارد، 
ولی هيچ وقت به ١٠٠ درصد نمی رســد. 
می شود از همان جلسة توجيهی هم فيلم 

گرفت و در اختيار خانواده ها قرار داد. 

توجيه مسئوالن مدرسه

توجيه ديگر معلمان

توجيه والدين

توجيه کالمی و عملی دانش آموزان

بودجه بندی ساعات تکليف درس ها 

انجام تکليف به روز 

تصحيح تکاليف با نمايش پاسخ نهايی 

سؤاالت چالشی تکاليف

پيش کوييز 

پس کوييز 

معلم به مثابة طراح آموزشی 

جمع بندی و تکميل تدريس با فيلم 

تدريس قسمت های سفيد کتاب! 

تضعيف يا تقويت رابطه؟ 

فرهنگ سازی و مهارت زايی کار گروهی 

تعداد اعضای گروه 

گروه های ناهمگن

گروه بندی انتصابی منعطف 

بازه های زمانی ترکيب گروه 

نقش بسزای سرگروه

همسو سازی

تکليف

ارزشيابی

تعادل  ناهم تراز

کارگروهی

تجربه های فرايندی 
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امــا از همــة اين هــا مهم تــر، توجيه 
دانش آموزان به  عنوان اصلی ترين ذی نفعان 
اين شيوه است. يک همکار، ضمن تأکيد 
بــر اينکه «وقتی مقبوليــت و محبوبيت 
معلم اتفاق بيفتد، معمول اين اســت که 
معلم هر چه بگويــد بچه ها می پذيرند»، 
با توجه به توان منطقی و قدرت انتزاعی 
دانش آموزان دبيرستانی، ارائة نتايج ممتاز 
در کالس های مشــابه و مستندات علمی 
در اين خصوص را مجاب کننده می داند. با 
اين وصف، تغيير عادت و سياق يادگيری 
ايشان نيز به تدريج حاصل می شود و لذا 
نيازمند عاملی مؤثر و مستمر در اين گذار 
است که نقش کاريزماتيک معلم می تواند 

چنين عملگری باشد. 
برای مثال، يکی از مسئله های اجرای اين 
روش آن است که دانش آ موزان فيلم های 
آموزشی را نگاه نمی کنند. گفتنی است، 
در اين ميان شخصيت فرهمندانة معلم و 
همچنين مشروعيت و مقبوليت وی تأثير 
بســزايی دارد؛ همچنــان که نظر همکار 

ديگری هم مؤيد آن است: 

«مــن فکر می کنم کًال در اين روش آن 
کاريزمای معلــم، آنکه بچه ها آن معلم را 
چقدر قبول دارند، هم دخيل است؛ هم در 

پذيرش بچه ها و هم در يادگيری.»

با اين وصــف، برخــی از معلمان مورد 
مصاحبه به شــکل غيرمستقيم و عملی 
به توجيــه دانش آموزان و شــيوة اجرای 
اين رويکرد می پردازند و ايشــان را با مزايا 
و ضرورت های اجــرای آن آگاه می کنند 
و همراهی خود خواســتة ايشان را شکل 
می  دهند. تجربة يکی از ايشان چنين است: 

تقريبــًا فکر کنم دو جلســه در ابتدای 
سال از ما وقت گرفت. تقريبًا يک جلسه را 
دربارة اين روش که چه محاسن يا معايب 
احتمالی دارد توضيــح دادم و اينکه چرا 
اين کار را انجام می دهيم. جلسة بعد فيلم 
را گذاشــتم و با فيلم آشنا شدند. برخی 
وسط فيلم می گفتند اين جا را نفهميديم. 
بــه جای اينکه توضيح دهــم، فيلم را به 
عقب می زدم و می گفتم دوباره نگاه کنيد. 
می گفتم هميــن کار را بايد در خانه هم 
انجــام دهيد. و جاهايی کــه ابهام داريد، 
برگرديد. خالصه درس را بايد کامل کنيد. 

از  برخــی  ســؤاالت  ميــان  در  وی 
دانش آمــوزان که مورد ابهام يا پرســش 
ديگران نيســت، يادآور می شود که نگاه 
کــردن فيلم و حتی ديــدن چند بارة آن 
براســاس نياز هر يک از شــما، خلل يا 
اتالفــی در وقت ديگر دانش آموزان ايجاد 
نخواهــد کرد، بلکه کــه گامی در جهت 
شخصی ســازی آموزش برداشته خواهد 
شــد. مضاف بر آنکه اگر اکنون آمادگی 
جسمی، ذهنی يا روانی نداشته باشيد، در 
اختيار داشــتن فيلم اين فرصت را ايجاد 
می کند که در هر زمان آمادگی ايجاد شد، 
از فيلم استفاده کنيد و هر چند بار که الزم 
بود، آن را نگاه کنيد. اين ويژگی  برای افراد 
غايب در کالس يک فرصت است و مانع از 
توقف کالس يا جا ماندن ايشان می شود. 
در ايــن حال، با انتقال تدريس آغازين به 
خانه، فرصت تعامل و فعاليت های گروهی، 
حل مســئله و رفع اشــکال گسترده تر 
می شود. آن ها همچنين ياد می گيرند در 
مواقعی بايد فيلم را متوقف کنند و فعاليتی 

را انجام دهند.

در روش معکوس، معلم به مثابة فرزانه ای 
در صحنه١ نيست، بلکه راهنمايی درکنار٢ 
است. گاهی در مورد حضور معلم در اين 
روش بدفهمی صورت می گيرد و برخی با 
بيان اينکه هدف يادگيری است، در عمل 
معلم را در کالس برکنار قلمداد می کنند؛ 
در صورتی که حضور معلم ضروری است، 
ليکن نقش او تغيير می کند. معلم در اين 
حال بيش از گذشته طراح آموزش است 
و نيازمند طراحی خالقانه و پيوسته برای 

کالس درس است. 
در نخســتين جلسه، بعد از نگاه کردن 
فيلــم از ســوی دانش آمــوزان، معلــم 
پيش کوييز يا پرســش شــفاهی برگزار 
می کند که هم نقش ارزشيابی تشخيصی 
را دارد و هم  متضمن اســتفاده از فيلم 
اســت. ســپس به جمع بندی و مرور و 
گاهی تکميل مطالب می پردازد. معلم با 
اين کار ضمــن اينکه ذهن دانش آموزان 
را مرتــب می کند، به تصريح يا تلويحی، 
انتظارات خود و موضوعات کوييز پايانی 
را که بعد از فعاليت گروهی ايشان انجام 
می شود نيز تبيين می کند. جمع بندی و 
تدريس مکمل، ضمن ايجاد تنوع بخشی 

در فرايند ياددهــی- يادگيری که مهم 
است، در موضوعات دشوارتر کتاب بيشتر 
مورد تأکيد معلمان مورد مصاحبه بود و 
البته سهم زمانِی کمتر از نصف يک زنگ 

کالسی را به خود اختصاص می داد. 
در روش معکوس، معلم می تواند سهم 
بيشتری را به مطالب مرتبط ولی مکمل 
و خــارج از کتاب اختصاص دهد؛ چيزی 
که غالبــًا برای دانش آمــوزان جذاب  تر 
و گاه کاربردی تــر و ماندگارتــر خواهد 
بود و گاه در دايرة برنامة درســی پنهان 
جای می گيرد. در اين بــاره، تعبير يکی 
از معلمان در مورد تدريس قسمت های 
ســفيد کتاب جالب  بود! او ضمن اينکه 
اين امــر را مالزم دانــش و تجربه های 

گسترده تر معلم می داند، گفت: 

کار معلم درس دادن قسمت های سفيد 
کتاب است! کتاب که هست، درس را خود 
بچه ها بايد بخوانند. آن قسمت هايی را که 
نيست، بايد بگوييم تا کمکی کرده باشيم 
برای يادگيری. قســمت های ســفيد که 

خيلی بيشتر اثر دارد در يادگيری. 

نکتــة ديگری که معلمــی ديگر اظهار 
کرد، کاستی ارتباط معلم با دانش آموزان 
و تأخير در حفظ اسامی ايشان بود که در 

زير آمده است: 

من در روش قديم اسامی بچه ها را بعد 
از يــک ماه ياد می گرفتم و راحت با آن ها 
ارتباط برقرار می کردم. در اين مدل، دو ماه 
يا يک ماه و نيم طول می کشد. اين فاصله 
مقــداری ارتباط معلم را با بچه ها ضعيف 

می کند!

 ناگفته نمانــد، برخی ديگر از معلم ها، 
در نقطة مقابل، اين روش را فرصتی برای 
توجهات فردِی معلم برشمردند؛ به طوری 
که او در حالی که تمام دانش آموزان در 
فعاليت های گروهی مشــغول هســتند، 
می تواند در کنار هر يک از ايشــان قرار 
گيرد و ضمن ايجاد رابطة عاطفی بيشتر، 
به تفاوت ها و نيازهــای انفرادی بچه ها 

رسيدگی بيشتر کند. 

پی نوشت ها
1.The sage on the stage
2. The guide on the side
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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 
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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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  دکتر محمد نیرو

ههندطی صنایع،کارػناطی ارػد هدیزیت آهىسػی و دکتزی بزناهه ریشی درطی 

30 طال طابقه تدریض در هدارص و هظئىل واحد تحقیك و تىطعه هجتمع صلحا 
هدرص دانؼگاه خاتن و دانؼگاه آساد اطالهی 
 بیغ  هقاله علمی و پژوهؼی،هجزی طه طزح پژوهؼی و بزگشار کننده 45دارنده

 کارگاه در هىضىعات: 100اس 
،ههارتهای تدریض ، راهنمای هىع های چندگانه، یادگیزی تعاهلی

تعلیماتی،بزناهه درطی پنهاو ،کالص هعکىص ، طاخت فیلن های آهىسػی با 
و تحلیل هحتىاهای کیفی با اطتفاده اس نزم افشار   camtasia9اطتفاده اس نزم افشار 

Maxqda 10.12  آهىسػی ورػه عمل الذکاءات فی صفىف  در ایزاو و دوره های
الدراطه، ههارات التدریض و التعلن بالتعاهل در کؼىر عزاق و دوره آهىسػی 

participatory teacging methods  در کؼىر تانشانیا 
: راه ارتباطی با دکتز هحمد نیزو 

@drniroo 

 بله  کانال، نظتاگزامیا صفحه،در تلگزام یگزوه آهىسع پژوهآدرص 

@amozeshpazhohi 

 

 


