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ǽȊƤ ǴƤƝǊ Ǹǀȅƨ ȁƶƤȅǺ ȁǷƣǋǺ Ȅǀ Ȅ ǴƤƝËËǊ ĲȊ ƥƨ ǹǷǣǺ ǼƤȅǿǢȁƨ ȁĳ ǀȅƨ ƥȂƬǁǺ
ǽȊǅƮǁǿǻËËǎǆǄƤ ĹǄƥĳ ȁĭ ȁƨ ǽƯƾƤǀǅĥ ®ǈǄǀ ǈȓĳ ǀȄǁƻǺ Ȅ ǹǿƯǧǺ ǼƥǺǆ Ǆǀ ȁĳ ǀȅƨ
ĺǢƥǻƯƶƤ ƫȊǅǟǾ ƥƨ ȁĳ ĺǺƥĸǿȂ °ƭǎƤǀ ǁȂƤȅƾ ĹǅȋķǀƥȊ¨ĺȂǀǀƥȊ ǁǿȊƤǅǪ Ǆǀ ƤǄ Ȁǀǆƥƨ
ǽȋǿĭ ®ǹƯǪƥȊ ǵǺƥǣƮ Ȅǅķ Ǆǀ ƥÖ ǊƥǊƤ ƤǄ ĹǅȋķǀƥȊ ǼƘ ǈƥǊƤ ǅƨ Ȅ Ǹǁǎ ƥǿËËǎƘ ßĺĸǿȂǅǪ
ĹǅƳĳƤǁƺ ǵǺƥǣƮ ǀƥƷȊƤ :Ǹǀǅĳ Ƥǁȋĥ ǀȅƾ ĹƤǅƨ ƤǄ ĺƿǊƥĥ
ǍǊǅĥ ƧǶƥǮ Ǆǀ ƤǄ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ƥƨ ǀȅƾ ǆƤǅƮǹȂƥǾ ǵǺƥǣƮ Ǹǀǅĳ ĺǣËËǊ ®ǼƘ ǆƤ ǉĥ
ƧǶƥǦ ȁƶȄ ®ĺȂȄǅķ ĹƥȂǄƥĳ ǵĴǎ ȁƨ ƤǄ ǅĸȊǁĴȊ ƥƨ ǼƥËËǏȊƤ ǆƤǅƮǹȂ ǵǺƥǣƮ Ȅ ƽǊƥĥ Ȅ
ĹǅȋķǀƥȊ ǴǁǺ ®ȀǄƥƨǽȊƤ Ǆǀ ǄƤǁǺǍȂȄİĥ ƫƨǅƷƮ ǴƥǊ ȁǊ ǆƤ ǉĥ ǹȂǀ ǄƤǅǮ ǈǄǀ ǈȓĳ
ĺǷȋǓƻƮ ǴƥǊ Ǆǀ ǹǷǣǺ ǁǎǄ ƭǎƤǀǀƥȊ ƭǏȂ Ǆǀ ǼƘ Ƹǅǎ ȁĳ Ǹǀǅĳ ǹȋǟǿƮ ƤǄ ĺǷǺƥǣƮ
ǆƤ ȀǀƥǫƯËËǊƤ ƥƨ ƥȊ àȁǷƷǺ ƭȊƥËËǊ ĺǾƥĸȊƥƨ ǆƤ ǁȋǾƤȅƮĺǺ ƤǄ ȁǢȅǻƷǺ ǽȊƤ ǁǺƘ ÿü¨çý
ǁȋǿĳ ƭǪƥȊǄǀ ȄǄȁƨȄǄ ĹǅȊȅǓƮ ƫǊƥǿǎ
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:ǀǅĳ ǴƥƩǾǀ ǁȊƥƨ ƤǄ ȁǷƺǅǺ ȁǊ ǈȅĴǣǺ ǈȓĳ ǀƥƷȊƤ ĹƤǅƨ

ĹƥȂƭȋǶƥǣǪ ĺƺƤǅǚ
ĹǅȋķǀƥȊ

ƬƥǢȓǚƤ ĺƨƥȊǆǄƤ
ǆȅǺƘǍǾƤǀ

ǀȅƾ ȀƤǅǻȂ ǇȋǾ ƤǄ ĺËËȊƥȂǀƥǯƯǾƤ ĺƯƺ Ȅ
ǍȊƥǏķ ǁȂƥǎ ǼƘ ƭǋƨǄƥĳ Ǆǀ ĺǶȄ ®ǀǄƤǀ
ĹǅƳĳƤǁƺ ƭËËǒǅǪ Ȅ ƭËËǮȄ ǩËËǢƥǗǺ
ĹǅȋķǀƥȊ ǭȋǻǣƮ Ȅ ƬǃǶ ƥƨ ȀƤǅǻȂ ®ǵǺƥǣƮ
.ǹȊǀȅƨ ĹǄȅǗƺ ǉȊǄǁƮ ƬƥǪƘ ǆƤ ǄȄǀ ȁƨ
ƭĳǅƺ Ȅ ǁǺƥȋĥ ǽȊƤ ȁĳ ƭËËǊƤ ǅĳǂ ǵƨƥǮ
ǸǇǷƯǋǺ ®ǈȅĴǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ ǅȋËËǋǺ Ǆǀ
ǍȊƥǺǅǪ ȁËËƨ .ƭËËǊƤ ĺǪƥĳ ƭƾƥǿËËǎ
ĬȋȂ ǸȓËËǋǶƤȁȋǷǢ ĺǷǢ ǼƥǿǺƝǺǅȋǺƤ
ǼƘ Ǆǀ ȅƮ ȁËËĴǾƘ ǅĸǺ ®ƭËËǋȋǾ ĺƯĳǅƺ
.åĺǎƥƨ ƭƾƥǿǎ ǁǿǺǆƥȋǾ
ƱƺƥƩǺ ȁƨ ȀǄƥǻËËǎ ǽȊƤ Ǆǀ ®ǽËËȊƤǅƨƥǿƨ
Ǆǀ Ȅ ǸǆƤǀǅĥĺǺ ǠȅËËǖȅǺ ƬƥȋƨǀƤ Ȅ ĺǷĳ
ȁƨ ®ǼƘ ǵȋǻĴƮ ǽǻǖ ®Ĺǁǣƨ ĹƥȂȀǄƥǻǎ
ĹƥȂȁƨǅƷƮ ǵǒƥƺ ȁËËĳ ĹǀǅƨǄƥĳ ĺƮƥĴǾ
ƭǊƤ ǼƥǻǷǣǺ ǆƤ ĺƾǅƨ Ȅ ȀǁǾǄƥĸǾ ƫƯǋȊǆ
.ƭƾƤǀǅĥ ǹȂƤȅƾ
\Þ/À'Ü ÞV Ý

ǴƥËËǊ ǆƤ ǈȅĴǣǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ ȁËËĭǅķƤ
ǽǻķǅƨ ĹƥȂǸƥǾ ȁËËƨ ǹǷǣǺ Ȅǀ ƥËËƨ øööý
Ǆǀ ĺǶȄ ®ƭËËǊƤ Ȁǁǎ ȁƯƾƥǿËËǎ æǇǻǊÙ Ȅ
ƫǯƨƥËËǊ ®ȁǣǶƥǛǺǍȋĥ ǸƥǾ ƥƨ ®ƥǺ ĶËËǿȂǅǪ
ȁǾ ƤǄ ǀȅƾ Ȅǀ ǼƘ ®ǽËËȊƤǅƨƥǿƨ .ǀǄƤǀ ĺËËǷƩǮ
ĹǅȋķǀƥȊ ǼƥǺƥĸǏȋĥ ƪǅǺǆ Ǆǀ ȁĴǷƨ ®ǠǁƩǺ
Ǆǀ ǹǷǣǺ Ȅǀ ǽȊƤ .ǁǿǿĳĺǺ ĺǪǅǣǺ ǈȅĴǣǺ
ĹǅȊȅǓƮ ƫǊƥǿǎ ȁĳ ĹƤȁǯȋǮǀ ÿ ĺȊȅƢǁȊȄ
ĹǅȋķǀƥȊ ®ƭǊƤ ȀǁǺƘ ȁƻǫǒ ǽȋǻȂ Ǆǀ ǼƘ
Ǆǀ ƤǄ ĹǁȋǫǺ ƬƥĴǾ Ȅ ĺǪǅǣǺ ƤǄ ǈȅĴǣǺ
ƬȅǢǀ ƥǻËËǎ ǆƤ .ǁǿǿĳĺǺ Ǽƥȋƨ ȀǄƥËËƨǽȊƤ
.ǁȋǿĳ ȀǁȂƥǏǺ ƤǄ ǼƘ ǹǿĳĺǺ
Ǆǀ ǹǷǣǺ ®ƵËËȊƤǄ Ȅ ĺǷǣǪ ǹƯËËǋȋǊ Ǆǀ
ǆȅǺƘǍǾƤǀ Ȅ ǁËËǿĳĺǺ ǉËËȊǄǁƮ ǈȓĳ
.ǁȂǀĺǺ ǸƥËËƷǾƤ ƤǄ ǍǫȋǶƥĴƮ ȁËËǾƥƾ Ǆǀ
ǁǿȊƤǅǪ ǽËËȊƤ ǈȅËËĴǣǺ ǈȓĳ Ǆǀ ƥËËǺƤ
Ǆǀ ǆȅǺƘǍǾƤǀ ĺǿǣȊ .ǀȅËËǎĺǺ ǉĴǢǅƨ

ÿ
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ƤȅƯƻǺ ƫȋȃƮ

.ǁǿĳ ƥȋȃǺ ǅƯȃƨ ƤǄ ĹǀǅËËǪ ĹƥȂƬȄƥǫƮ ǆƤ
Ȅ ƭǮȄ ǀȅËËƩǻĳ ƫǷƣËËǋǺ ®ǽȊƤ ǅƨ ȀȄȓǢ
.ǀǅĳ ǁȂƤȅƾ ǵƺ ƤǄ ƧǶƥǛǺ ǀƥȊǆ ǹƷƺ
ǆƤ ®ǼȅǿĳƥƮ ǴƥËËǊ ǼƥǻȂ ǆƤ ®ǽËËȊƤǅƨƥǿƨ
ĹǅȋķǀƥȊ ǄƥËËǿĳ Ǆǀ ǈȅĴǣǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ
ǁȊǁƶ ƫƨǅƷƮ ǽȊƤ .ǸƤȀǀǅËËƨ Ȁǅȃƨ ĺǷǺƥǣƮ
ƤǄ ĺǛȊƤǅËËǎ ǹǾƤǆȅǺƘǍǾƤǀ Ȅ ǽËËǺ ĹƤǅƨ
®ĹǄƤȅǎǀ ƥƨ ǆƥǦƘ Ǆǀ ȁĳ ƭƾƥËËǊ ǄƤǁȊǁĥ
.ǀȅƨ ȀƤǅǻȂ ĺǒƥƾ ƭǺȄƥǯǺ Ȅ ƬƥǟƺȓǺ
ǽȊȅǾ ǵȋǶǀ ȁËËƨ ǹƯËËǎƤǀ ǁǓǮ ǽǺ ǽĴȋǶ
ǙȊƤǅËËǎ Ǆǀ ƤǄ ǌȄǄ ǽȊƤ ®Ǽǀȅƨ ǁȋǫǺ Ȅ
ƤǄ ȀƤǄ Ȅ ǸǁËËǿƨ Ǆƥĳ ȁƨ ǼƥǺǄȅËËǏĳ ĺǺȅƨ
.ǹǿĳ ǄƤȅǻȂ ǼƥǻǷǣǺ ǅËËĸȊǀ Ȅ ǀȅƾ ĹƤǅƨ
ǹǊǄǀ ǈȓĳ ƬƥËËǋǷƶ ĺǺƥǻƮ ®ȄǄǽȊƤǆƤ
ĹƥȂƭǎƤǀǀƥȊ ĵȓƨȄ ƭǎȅǾƦȄ Ǆǀ ƤǄ
ǹȂ ǸȄǀ ǴƥǊ ǆƤ .Ǹǀǅĳ ǌǄƤǇķ äǹǷǣǺ ƥǮƘ
Ǹǀǅĳ ƧȋǦǅƮ ƤǄ ǼƥǻǷǣǺ ǆƤ ǅËËĸȊǀ ĺƾǅƨ
.ǁǿǿĳ Ȁǀƥȋĥ ƤǄ ĹƤȁƨǅƷƮ ǽȋǿĭ
ĺǶƤȅƯǺ ǴƥǊ ȁǊ ĹƤǅƶƤ ǆƤ ǁǣƨ ®ǼȅǿĳƤ
ǈǁƺ ǅËËȊǇķƥǾ ƫËËǒǅǢ ǆƤ ǄƤǃËËķ Ȁƥķ Ȅ
Ȅ ȁƨǅƷƮ ®ȁËËǣǶƥǛǺ ǵËËǒƥƺ ®ǼȅËËǺǆƘ Ȅ
ȁƩƺƥǓǺ Ȅ ȀǁȂƥǏǺ ®ƭǎƥĸǾǆȄǄ ǵȋǷƻƮ
ƧǶƥǮ Ǆǀ ƤǄ ǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀ Ȅ ǼƥǻǷǣǺ ƥËËƨ
ǇȊǇǢ ǼƥǻǷǣǺ ǹËËȊǁǯƮ ĺȊƥȂƭËËǎƤǀǀƥȊ
ǇȋǾ ǈȅĴǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ ȁËËĭǅķƤ .ǹǿĳĺǺ
ƭǋȋǾ ĺǎǆȅǺƘ ǵƢƥǋǺ ǸƥǻƮ ĹȄǄƤǀǌȅǾ

ƭËËǊƤ ǁǺƘǄƥĳ ĺǷǺƥǣƮ ĹǅȋķǀƥȊ ǴǁǺ
á
ĺȊƤǅķƭƾƥËËǊ ǀǅĴȊȄǄ ǹȋȂƤȅƿǾ ǅķƤ ƥǺƤ
ǹȊǅȋĸƨ Ǎȋĥ ƤǄ ĺǪƥËËǏƯĳƤ ĹƥȂǌȄǄ Ȅ
ǴƥĴËËǎƤǡǪǄ Ȅ ǵƢƥËËǋǺ ǵƺ ǴƥƩǾǀ ȁƨ Ȅ
®ǹȋǎƥƨ ĺǷǺƥǣƮ ǵĴËËǎ ȁƨ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ
.ǹȋƯËËǋȂ ǽȊǆƥǦƘ ǉËËȊǄǁƮ ǁËËǿǺǆƥȋǾ
ǆƥȋǾǀǄȅǺ ĹƥȂĺǿƯËËǋǾƤǀ ǀƥËËȊǆ ǹËËƷƺ
ǸȄǀ ƫǛËËǊȅƯǺ Ǆǀ ȀİȊȄȁƨ ®ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ
Ȁǁǎ ƱǢƥƨ ®ĹƤȁǷƣËËǋǺ ĹƥȂǈǄǀ Ǆǀ Ȅ
ǄȅƻǺǹǷǣǺ ǉȊǄǁƮ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ƭËËǊƤ
.ǁǿȂǀ ƹȋƶǅƮ ƤǄ ǄƤǁËËǺȀȄǅķ ǽËËȊǅǻƮ Ȅ
ĹƤȅƯƻǺ ȀǆȄǅǺƤ ȁĳ ƭËËǊƤ ĺǶƥƺ Ǆǀ ǽȊƤ
ƥȃǿƮ ȄƤ Ȅ ƭǋȋǾ ǇĳǅǻƯǺ ǹǷǣǺ Ǆǀ ĺǊǄǀ
.ƭǋȋǾ ǀȅƾ ǐƥƾ ĺǻǷǢ ƪǆȅƺ ǅĸƯȊƤȄǄ
ĺǶƥƯȋƷȊǀ ǼȅķƥǾȅķ ǡƨƥǿǺ Ǆǀ ƤȅƯƻǺ ȁĴǷƨ
ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ Ȅ ȀǁËËǎ ǡȊǆȅƮ ĹǃËËǦƥĳ Ȅ
ĹƥȂƥǗǪ ȁǷǻƶ ǆƤ ®ǀǁǣƯǺ ĹƥȂȀƤǄ ǆƤ ǇȋǾ
ǼƘ ȁƨ ®ĺǢƥǻƯƶƤ ĹƥȂȁĴƩËËǎ Ȅ ĹǆƥƷǺ
ǼƤǄƤǁǪǅǚ ®ȄǄǽËËȊƤǆƤ .ǁǾǄƤǀ ĺËËǊǅƯǊǀ
®ǁËËǾǁǯƯǣǺ âĺËËȊƤǅķǘƥƩƮǄƤ ƫËËȊǅǟǾ
ĺǷƾƤǀ ƬƥËËǚƥƩƮǄƤ ƫǢȅǻƷǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ
ƬȄƥǫƯǺ ǡƨƥǿǺ ƥËËƨ ȀǁǾǅȋķǀƥȊ ĺƶǄƥƾ Ȅ
®ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ®ǹËËǷǣǺ ǁǿǾƥǺ ĹǅȋķǀƥȊ
®ǼȒƥǊǹȂ ®ƥȂĺĴȊȄ ®ƥȂƭȊƥËËǊ ®ƥȂĵȓƨ
ƭËËǊƤ ...Ȅ ĺËËǢƥǻƯƶƤ ĹƥËËȂǄƤǇǪƤǸǅǾ
. ßÞÞËßàß:ßáææ ®ĺƶƤǅǊ
ǉȊǄǁƮ ǼƥȊǅƶ Ǆǀ ®ǴȅËËǻǣǺ ǄȅËËǚ ȁƨ
ǹǷǣǺ ǆƤ ǼƥËËȃǿĥ Ȁƥķ ƫǷƣËËǋǺ ®ĹǄȅǗƺ
ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ǆƤ ĺËËƾǅƨ ȁĳ ƭËËǊƤ ǽȊƤ
ǸǆȒ ĺǻËËǋƶ ƥȊ ĺƺȄǄ ®ĺǿȂǂ ĺķǀƥǺƘ
.ǁǾǅƨĺǻǾ ĺǪƥĳ ƪǅȃƨ ®ǽȊƤǅƨƥǿƨ .ǁǾǄƤǁǾ ƤǄ
ĺȊƤǅȋķ ǽȋȊƥĥ ƭǢǅǊ ǵȋǶǀ ȁƨ ǹȂ ĺƾǅƨ
ǌǅĥ Ȅ ǇĳǅǻƮ ǵĴËËǏǺ ƥȊ ®ĹǅËËȋķǀƥȊ Ȅ
Ȅ ǁǾǁǿǺǆƥȋǾ ƧËËǷǛǺ ǄƤǅËËĴƮ ȁƨ ®ǽËËȂǂ
ǡǾƥǺ ®ĹǄƥĳȁǟƺȓǺ ƥȊ ĺËËǶȅƷƾ ®ǈƤǅȂ
®ǽȊƤǅƨƥǿƨ .ǀȅǎĺǺ ǹǷǣǺ ǆƤ ĹǅĸǏǊǅĥ ǆƤ
ȁƨ ®ĺǶƥǻƯƺƤ ǼƥËËƩƢƥǦ ǄƥËËǿĳ Ǆǀ ǼƥËËǏȊƤ
ǸƥƷǾƤ Ǆǀ Ȅ ǁǾǅȋķĺǻǾ ƤǅǪ ƤǄ ǈǄǀ ĺƨȅƾ
ȁƶƤȅǺ ǵĴËËǏǺ ƥƨ ǴǇǿǺ Ǆǀ ǀȅƾ ǩȋǶƥĴƮ
.ǁǎ ǁǿȂƤȅƾ
ǠȅǖȅǺ Ǆǀ ƦƥƯĳ ǽȋǶȄƤ ÷ùÿã ǴƥǊ Ǆǀ
ȁǻƶǅƮ ƧǶƥǮ Ǆǀ ƤǄ ãǈȅËËĴǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ
ǈƥËËǋƺƤ ǼƘ ǆƤ ǁǣƨ .ǸǀǅËËĳ ȁËËǣǶƥǛǺ
ǁǾƤȅƮĺǺ ǀǅĴȊȄǄ ǽȊƤ ǆƤ ȀǀƥǫƯËËǊƤ Ǹǀǅĳ
ƫǿȋǺǆ ǹȂ Ȅ ǁǎƥƨ ȁǷƣËËǋǺ ǽȊƤ ǡǪƤǄ ǹȂ
ĹǁǿǺȀǅȃƨ Ȅ ǌǆȅËËǺƘ ĹǆƥËËǊĺǓƿǎ

Ȅ ƥȊȅĥ ĺǎǆȅǺƘ ǙȋƻǺ ȁƨ ǈȓĳ ĹƥǗǪ
ǹǷǣǺ ȁĳ ĺȊƥǗǪ ¯ǀȅǎĺǺ ǵȊǁƩƮ ĺǷǺƥǣƮ
ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ®ȁǾƤǁǿǻËËǎȅȂ ĺËËƺƤǅǚ ƥƨ
ǵǺƥǣƮ Ȅ ǹȋȂƥǫǺ ǼǀǅËËƨ Ǆƥĳȁƨ ĹƤǅËËƨ ƤǄ
ĺȊƥǻǿȂƤǄ ®ĺËËǎǆȅǺƘ ǠȅǖȅǺ ƥƨ ȁǾƥǮȓƾ
ǆƤ ĺĴȊ ȁËËƨ ǼƤȅËËƮĺǺ ǴƥËËƺ .ǁËËǿĳĺǺ
ǴȅƻƮ ǁǿǊ Ǆǀ ǽȊǅǪƘǴȅƻƮ ĹƥȂǍƾǅĭ
®ǁǿËËǊ ǽȊƤ Ǆǀ .ǀǅĳ ȀǄƥËËǎƤ ǇȋǾ ǽȊǀƥȋǿƨ
ǹȋǯƯËËǋǺ ƪǁǿȂǀǌǆȅǺƘ ǆƤ ǹǷǣǺ ǍǯǾ
ĹǅȋķǀƥȊ ƪǁǿǿĳǵȋȃËËǋƮ Ȅ ǅĸƯȊƤǁȂ ȁƨ
.ƭǊƤ Ȁǁǎ ǵȊǁƩƮ

ƪȅȋǎ Ǆǀ ȁĳĺǶƥƺ Ǆǀ .ǀȅƨ ǁȂƤȅƿǾ ǼƥǊƘ
ƥȊ ǹǷȋǪ ǁǾƤȅƮĺǺ ǆȅËËǺƘǍǾƤǀ ®ǈȅĴǣǺ
ƥȂǄƥƨ Ȅ ƥȂǄƥƨ ƤǄ ǹǷǣǺ ǉËËȊǄǁƮ ĹƤȅƯƻǺ
®ƱĴǺ ®ǁǿĳ ȅËËǷƶ Ȅ ƧǯǢ ®ǁǿĳ ƥËËǎƥǻƮ
ƧȋƮǅƮ ǽËËȊǁƨ .ǁǿĳ ǄƤǅËËĴƮ ƥȊ ǇËËĳǅǻƮ
ǉȊǄǁƮ ĺĸƯËËǋƨƤȄ Ȅ ĹȄǅǏȋĥ ǵĴǏǺ
ĺǊǄǀ ƸȅǛËËǊ Ȅ ĹǀǅǪ ĹƥȂƬȄƥǫƮ ȁƨ
.ǁǎ ǁȂƤȅƾ Ǩǅǚǅƨ ǇȋǾ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ
ȁƨ Ȁǅȃĭ ǵǺƥǣƮ ĹƤǅƨ ĺƯǒǅǪ ®ǽȊƤǅƨƥǿƨ
ǅƮǄƤǀĺǿǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ ĹƥȂȁƨǅƷƮ Ȅ Ȁǅȃĭ
Ȅ ǀƥƷȊƤ ǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀ ĹƤǅËËƨ ǅƮĺǿǦ Ȅ

ǈȅĴǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ
:ǁǿĳĺǺ ǩȊǅǣƮ
ĺËËǎǆȅǺƘ ĹǀǅĴȊȄǄ ǈȅĴǣǺ ĹǅȋķǀƥȊ
ǈȓĳ Ǆǀ Ǆƥĳ ǵķÚ
ǆƤ ǹȋǯƯËËǋǺ ǌǆȅǺƘ ǼƘ Ǆǀ ȁËËĳ ƭËËǊƤ
ĹǅȋķǀƥȊ ĺƺƤǅǚ ǀǅĴȊȄǄ ƥƨ ĺǋȊȅǾǈǄǀ Ƹǅǚ
ǌǆȅǺƘ ĹƥǗǪ ȁƨ ĺȂȄǅķ ǌǆȅǺƘ ĹƥǗǪ
ƸƤǅǚ ƫƨƥƳǺ ȁƨ ǹǷǣǺ /ǅĸǷȋȃǋƮ ƫƨƥƳǺ ȁƨ ǹǷǣǺ
ȁƷȋƯǾ Ǆǀ Ȅ ǀȅËËǎĺǺ ǵǯƯǿǺ ĺǓƿËËǎ
ƥƶȁǻȂ Ǆǀ ǈǄǀ
ĺǷǺƥǣƮ ĺǎǆȅǺƘ ǙȋƻǺ ȁƨ ĺȂȄǅķ ĹƥǗǪ
ǄȅƻǺǆȅǺƘǍǾƤǀ ǴƥǣǪ ǆȅǺƘǍǾƤǀ
ȁĳ ĺȊƥǗǪ ¯ǀȅËËǎĺǺ ǵȊǁƩƮ ĺËËȊƥȊȅĥ Ȅ
Ǽǀǅƨ Ǆƥĳȁƨ ĹƤǅƨ ®ƤǄ ǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀ ǹǷǣǺ
ǌǆȅǺƘ ĹǆƥǊĺǓƿǎ Ȅ ĹǀǅǪ ĹƥȂƬȄƥǫƮ ȁƨ ȁƶȅƮ
ǠȅǖȅǺ ƥËËƨ ȁǾƥǮȓƾ ǵËËǺƥǣƮ Ȅ ǹËËȋȂƥǫǺ
ĺȂȄǅķ Ǆƥĳ ȁƨ ȁƶȅƮ
Ȅ ǽǻķǅƨ ǁǿĳĺǺ ĺȊƥǻǿȂƤǄ ĺËËǎǆȅǺƘ
ƭƾƥǿǎ ĹȒƥƨ ƸȅǛǊ ȁƨ ȁƶȅƮ
. ÷ùÿã ®ǇǻǊ
ĹǅȋķǀƥȊ ǽËËȋƨ ĹƤȁËËǋȊƥǯǺ ®ǼƥȊƥĥ Ǆǀ
ǵǺƥǣƮ Ȅ ĹȄƥĴƷǿĳ ®ƤȅƯƻǺ ǅƨ ǼǆƤȅƯǺ ǁȋĳƛƮ
ƬǄȅǒ ǈȅĴǣǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ Ȅ ǹȋǯƯËËǋǺ
ǆƤ ȁĳ ĺǶȄǁƶ Ǆǀ ȁËËǋȊƥǯǺ ǽȊƤ .ǀǅȋķĺǺ
ǇȋĭȁǻȂ ĹǅȋķǀƥȊ
ƭǊƤ Ȁǁǎ ǈƥƩƯǮƤ ßÞȀǁǾǅȋķǀƥȊ ƭȊƥǊ
.ǀȅǎĺǺ ȀǁȂƥǏǺ ǼƥĴǺƤ ǁȋǾƤȅƮĺǺ ®ĹǅȋķǀƥȊ ĹƥȂƭȋǶƥǣǪ
.ǁȋȂǁƨ ƥȂȁĮƨ ȁƨ ƤǄ ǈǄǀ ǅƯȃƨ ĹǅȋķǀƥȊ
ĹǀǅǪ ƥȊ ĺȂȄǅķ ǁǿǾƤȅƮĺǺ ƥȂƭȋǶƥǣǪ ǽȊƤ
ƥȂƭǎȅǾĺĥ
ǈȓĳ ȁĳ ǁǊǄĺǻǾ ǅǟǾ ȁƨ ȁƯƩǶƤ .ǁǿǎƥƨ
1. Sociocultural Theory
2. https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showisȀǄƤǀƤ ǼƤȅƯƨ ĺķǀƥǊ ǽȋǻȂ ȁƨ ƤǄ ǈȅĴǣǺ
sue/1548
ǀǅĳ
3. Constructivism
4. Connectivism Theory
ȀǁǺƘ
ǼƘ
ĹǅȊȅǓƮ
ƫËËǊƥǿǎ
ȁĳ
ĺǻǷȋǪ
5. Flipped learning
6. http://niroo.mihanblog.com
ĹƥȂǸƥķ ǐȅǓƾ Ǆǀ ȁƯĴǾ ǁǿĭ ȁƨ ®ƭǊƤ
ĺǶƞ ƥȃȋǪ ƴƥƯƻǺ ƭǾƚ Ȅ Ȓƞ ơĳǅƺ ǽǺ ƥǺ ǵȋǻĳ ƥȊ .ý
:ȁǷǻƶ ǆƤ .ǁǿĳĺǺ ȀǄƥǎƤ ǸȄǀ Ȅ ǴȄƤ
. øäý:ýâ ǁǷƶ ®ǄƤȅǾȒƤǄƥƻƨ ȁǪǅǣǺ ĺËËǊǅƯǊǀ ǆƤ ǼƥǿȋǻǚƤ ĺËËĸǾȅĸĭ Ë
8. Jon Bergmann and Aaron Sams
9. Ramsey Musallam
.ƤȅƯƻǺ ȁƨ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ
10. www.yadgirandeh.com
Ȅ ƥȂȅƢǁȊȄ ĹƥËËǎƥǻƮ ƪȅƻǾ ǌǆȅËËǺƘ Ë
.ǹǷȋǪ ǅȂ ƧǊƥǿǺ ǼƥǺǆ ƬǁǺ
ǡƨƥǿǺ ǼǁËËǎ ȀǁȊǀ ǆƤ ǼƥǿȋǻǚƤ ĺËËĸǾȅĸĭ Ë
ĺƺƤǅǚ ȁƨ ȅǾ ĺȂƥĸǾ . ÷ùþþ ǀƥËËȂǅǪ ®ĺƶƤǅËËǊ .÷
.ƥȂǹǷȋǪ
ƬƥǣǶƥǛǺ ƫǺƥǿǷǓǪ .ĺĴȋǾȄǅƯĴǶƤ ĹǅȋķǀƥȊ ĹƥȂǙȋƻǺ
.ƥȂǹǷȋǪ ǽƯƾƥǊ ǐȅǓƾ Ǆǀ ĺƮƥĴǾ Ë
.÷ø ƪǄƥǻǎ .ù ƪǄȄǀ .ĺǊǄǀ ƫǺƥǾǅƨ
ĹǅȋķǀƥȊ . ÷ùÿã ǼȄǄÙƤ ®ǇǻËËǊ Ȅ Ǽƥƶ ®ǽǻķǅƨ .ø ǀȄǄȄ ĹƤǅƨ ĹƤȀǆƤȄǄǀ ǈȅËËĴǣǺ ǈȓĳ
ǹȊǅǺ Ȅ ǼƤǄƥËËǛǢ ǁǻƻǺ ǅËËƯĳǀ ƫǻƶǅƮ .ǈȅËËĴǣǺ ĹǇǺǄ .ƭËËǊƤ ǈȅĴǣǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ ȁËËƨ
ç
.ǼƤǅȃƮ .ƬƘǅǺ .ȀƥǯǾƥƾ ǁǿǻƺǅǪ ǽȋǿĭ ƤǄ ǈȅĴǣǺ ĹǅËËȋķǀƥȊ ǹÙǶǆÛ ȅȋǺ

ǁȊȓǊƤ ®ȀȄǇƶ ƥȊ ĺǎǆȅǺƘ ǹǷȋǪ ǆƤ ȁǾƥƾ
ƦƥƿƯǾƤ ƥȊ ȁƯƾƥǊ ǹǷǣǺ ȁĳ ƭËËǋĳǀƥĥ Ȅ
ĹǅȋķƤǅǪ ƥƨ Ȅ ǁǿĳĺǺ ȀǀƥǫƯËËǊƤ ®Ȁǀǅĳ
ǆƤ ĹǅȋķǀƥȊ ĹƥȂƭȋǶƥǣǪ ®ƧËËǶƥǛǺ ƫȋǶȄƤ
ǵĴËËǎ ȁƨ ǈȓĳ Ǆǀ ƤǄ ǩȋǶƥĴƮ ȁËËǷǻƶ
ǸƥƷǾƤ ǹǷǣǺ ƬǄƥǟǾ ƥƨ Ȅ ĺȂȄǅķ ƥȊ ĹǀǅǪ
.ǁȂǀĺǺ
ÖȒȅǻǣǺ ǉËËȊǄǁƮ ®ĺǾȅǿĳ ƪȅȋËËǎ Ǆǀ
Ȅ ǀȅËËǎĺǺ ǸƥƷǾƤ ǈȓĳ Ǆǀ ǄƥËËƨ ĲËËȊ
ƧǷǛǺ ǵȋǶǀ ǅËËȂ ȁƨ ĹǆȅǺƘǍǾƤǀ ǅËËķƤ
ȄƤ ĹƤǅƨ ǼƘ ĹǅȋķǀƥȊ ®ǁǿĴǾ ƭËËǪƥȊǄǀ ƤǄ
ǹȋǯƯǋǺ ĹǅȋķǀƥȊ

ǩȊǀǄ

ǈȓĳ Ǆǀ Ǆƥĳ ǵÛķ

ß

ǉȊǄǁƮ ĺƺƤǅǚ ǀǅĴȊȄǄ ƥƨ ĺǋȊȅǾǈǄǀ Ƹǅǚ

à

ǹǷǣǺ ƫƨƥƳǺ ȁƨ ǹǷǣǺ

á

ǈȓĳ Ǆǀ ǈǄǀ

â

ǄȅƻǺǹǷǣǺ ǵǣǫǿǺ ǆȅǺƘǍǾƤǀ

ã

ĺǾƥĸǻȂ Ȅ ƭƾƤȅǿĴȊ ǌǆȅǺƘ

ä

ĺǾƤǅǿƿǊ ƬǄȅǒ ȁƨ ƧǶƥǛǺ ƫƢƤǄƤ ȁƨ ȁƶȅƮ

å

ƭƾƥǿǎ ǽȋȊƥĥ ƸȅǛǊ ȁƨ ȁƶȅƮ

æ

ȁƨ ǼǀǅĴǾ ȁƶȅƮ Ȅ ƤȅƯƻǺ ƫƢƤǄƤ ǅƨ ǁȋĳƛƮ
ǵǺƥǣƮ Ȅ ĹȄƥĴƷǿĳ
ǇȋĭȁǻȂ ǉȊǄǁƮ

ç
ßÞ

/À'3¿ ÝÜ+&V

ĺȊȅƢǁȊȄ ÖƥËËƻȋƶǅƮ :ƤȅƯƻǺ ƫȋȃƮ ß
ǀǄȅǺ ƱËËƻƩǺ ȁĳ ǁËËȋǿĳ Ƥǁȋĥ ȀƥËËƮȅĳ
Ö ËËƳǺ .ǁǿĳ ȁƢƤǄƤ ƤǄ ǼƥËËƮǅǟǾ
ƫȊƥĥ Ǆǀ ǅķƤ ȓ
ƤǄ ǹȋËËǋǯƮ ǁȋȂƤȅƾĺǺ ĺȊƤǁƯƨƤ ǸǄƥËËȃĭ
ĺȊƥȂƭȊƥËËǊ ǆƤ ǁȋǾƤȅƮĺǺ ®ǁȋȂǁƨ ǈǄǀ
ǁȋǿĳ ȅƶȄƭǋƶ ĺǻǷȋǪ ®ƬƤǄƥĥƘ ȁǷǻƶ ǆƤ
ƥƨ Ȅ ǁȋǿĳ ǉȊǄǁƮ ƤǄ ǹȋËËǋǯƮ ǼƥƮǀȅƾ ƥȊ
ǹǷȋǪ ǼƥƯǋȊǄǁƮ ǆƤ ǽȋƨǄȄǀ ƥȊ ȀƤǅǻȂ ǽǫǷƮ
.ǁȋȂǁƨ ƥȂȁĮƨ ȁƨ ƤǄ ǼƘ Ȅ ǁȊǅȋĸƨ
:ǆȅǺƘǍǾƤǀ ƬƥǢȓǚƤ ĺËËƨƥȊǆǄƤ à
ǔǅǪ Ȅ ǁǾƤȀǁǺƘ ǈȓĳ ȁËËƨ ƥȂȁĮƨ Ȓƥƺ
ǹȋËËǋǯƮ ǌǆȅǺƘ ǹǷȋǪ ȁĳ ƭËËǊƤ ǽȊƤ ƥǺ
ǔǅǪ ǽȊƤ ȁƨ ȀƥķĬȋȂ ȁËËƯƩǶƤ .ǁǾƤȀǁȊǀ ƤǄ
ǍƷǿǊ ƥƨ ƭËËǊƤ ǅƯȃƨ .ǁȋǿĴǾ ǼƥǿȋǻǚƤ
ƤǄ ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ ƬƥǢȓǚƤ ǼƤǇȋǺ ®ǽȊǆƥǦƘ
.ǁȋǿĳ ĺƨƥȊǆǄƤ
:ĹǅȋķǀƥȊ ĹƥȂƭȋǶƥǣǪ ĺƺƤǅǚ á
ĺƺƤǅǚ ƥËËƨ ®ƬƥǢȓǚƤ ĺËËƨƥȊǆǄƤ ǆƤ ǁËËǣƨ
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ÑxmÂ²?³7glªk8¦
ȁĳǁǁǿƯƯǋȂĺȊƥȂƭȋǶƥǣǪȁǷǻƶǆƤ
ǽȊǅǻƮǵƺ
ȁĳǁǿƯǋȂĺȊƥȂ
ƭȋǶƥǣǪȁǷǻƶǆƤǆƤǽ
ǽȊǅǻƮ
ĺȊƥƥȂƭȋǶƥǣǪ¯ǁǿȂǀĺǺƼǄǈǄǀǈ
ǈȓĳǄǀ
ĺȊƥȂ
ȋǶƥǣǪ¯ǁǿȂǀĺǺƼǄǈǄǀǈȓĳǄǀ
ǽȊǇǇĸȊȊƥƶ®ǁǿƯǫȋƨǬƥǫƮƤȁǾƥƾǄǀƭǊƤ
ȁǾƥƾǄǀƭǊ
ǊƤǄƤǅǮȁĳ
ǽȊǇĸȊƥƶ®ǁǿƯǫȋƨ
ǽȊƤȁƨȄǄǽȊƤ
ȄǄ ǽȊƤȊǆƤǆƤǁǾȅǎ
ǁǾȅǎĺǺǈȓĳǄǀ
ǀǉ
ǉȊǄǁƮ
ǽȊƤ
ĺǺǈȓĳǄǀǉȊǄǁƮ
ǁǿȊ
ȅķĺǺ
ķĺǺǈȅĴǣǺǌȄǄ
Ǻ ǈȅ
ǈȅĴǣǣǺǌȄǄ
ǁǿȊȅķ
Ï($'ÓÝ©Ü+-
Ï($'ÓÝ©Ü+
- 
ß°©/')$ÞÂ /'

ĹƤǅƶƤƫǷƺǅǺǽËËȋǶȄƤǀǄȅǺǄǀȀǁËËǾǄƥĸǾ
ĹƤǅƶƤƫǷƺǅǺǽËËȋǶȄƤǀǄȅǺǄǀȀǁËËËǾǄƥĸǾ
ĺǎǆȅǺƘĹƤȅƯƻǺȁȋȃƮȁĳǈȅĴǣǺǈȓĳ
ĺǎǆ
ǎǆȅǺ
ȅ ƘƘĹƤ
ĹȅƯ
ȅ ƻǺȁȋȃ
ȋȃƮȁĳǈȅĴǣǺǺǈȓĳ
ƪǄƥǻǎǄǀȄƭǊƤĺǎǆȅǺƘǹǷȋǪǅƨȁȋĴƮƥƨ
ƪǄƥǻǎǄǀȄƭǊƤĺǎǆȅǺƘǹǷȋǪǅƨƨ ȁȋĴƮƥƨ
ĹƤ
ȁǣǶƥǛǺǄǀ®ǁËËǺƘǼƘƸǅËËǎȁƯËËǎǃķ
ĹƤȁǣǶƥǛǺǄǀ®ǁËËǺƘǼƘƸǅËËǎȁƯ
ȁƯƯËËǎǃķ
ǀȅƾƫƯǋȊǆĹƥȂ
ȁƨǅƷƮǆƤĺƯƾƥǿǎ
ǄƤǁȊǁĥ
ǀȅƾƫƯǋȊǆĹƥȂȁƨǅƷƮǆƤĺƯƾƥǿǎ
ǎǄƤǁȊǁĥ
ȁƨǉȊǄǁƮǄǀǼƥËËǻǷǣǺǆƤǅĸȊǀĺËËƾǅƨȄ
ȁƨǉȊ
ǉȊǄǁ
ǄǁƮǄǀ
Ǆǀ ǼƥËËǻǷǷǣǺǆƤǅĸȊǀĺ
Ƥ
ĺË
ĺËËƾǅƨȄ
ǽȊƤǄǀǀǅƨĺĥĺËËƮƥĴǾȁƨǈȅĴǣǺǌȄǄ
ǽȊƤǄǀǀǀǅƨ ĺĥ ĺËËƮƥƮƥĴǾ
ĴǾ ȁƨǈȅĴǣ
ǈȅĴĴǣǣǺǌȄǄ
®ȁƯƾƥǊ
ǹǷǣǺǹǷȋǪǼȅĭĺƮƥǢȅǖȅǺ®ƬƥĴǾ
®ȁƯƾƥǊǹǷ
ǹǷǣǺ
ǣ ǹǷȋǪǼȅĭĺƮƥǢǢȅǖ
ȅ ȅǺ®ƬƥĴǾ
ȄȀǀȄǁƻǺ®ĺǷǺƥǣƮĹƥȂ
ȄȀǀȄǁƻ
ƻǺ
Ǻ®ĺǷǺƥǣƮĹƥ
Ĺ ȂǹǷ
Ĺƥ
ǹǷȋǪ®ǹǷȋǪƭȋǫȋĳ
ǹǷȋǪ
ǷȋǪ ®ǹǷ
ǹ ȋǪǪƭȋǫȋĳ
ǆƤǼƥǿȋǻǚƤȀǅƾȒƥƨȄǹǷȋǪĹƥȂ
ǆƤǼƥǿȋǻǚǚƤȀǅ
ȀǅƾȒ
Ȁǅ
ƾȒƥƥƨ Ȅ ǹǷȋǪĹƥȂƭ
ƾȒ
ƭȊȊǀȄǁƻǺ
ǀȄǁƻǺ
ǀǄƤǀǀȅƶȄǹǷȋǪȁƨǼƤǆȅǺƘ
ǍǾƤǀĺǊǅƯǊǀ
ǀǄƤǄǀ
ǀ ǀȅƶȄ
ƶȄǹǷǷȋǪǪȁƨ ǼƤǆƤǆȅǺ
ȅǺƘƘǍǾ
ǍǾƤǀ
Ƥǀ ĺǊǅƯǊǀ
ǀȅǎ
ǼƘȁƨȁǺƤǀƤ
ǀȅǎ
ȅǎĺǺ
ĺǺȁƯƾƤǀǅĥƥȂ
ĺǺ
ȁƯƾƤǀ
ƾ ǀǅĥ ƥȂǼƘ
ǼƘȁƨ
ƨ ȁǺ
ȁǺƤƤǀƤǄǀȁĳ
ƹȋƶǅƮǼƥËËǻǷǣǺǸƥËËǻƮȁĴǾƘƭËËǋƿǾ
ƹȋƶǅƮ
ǼƥË
ƥËËǻǷǣǣǺǸƥ
ǸƥËËǻƮ
ǻƮȁĴǾ
ĴǾƘƘƭË
ƭËËËǋƿǾ
ȁËËĳƤǄĺËËǻǷȋǪǁËËǾǀƤǀ
ĺǺ
ȁËËĳ
ĳ ƤǄĺËËǻǷȋǪǁËËǾǀƤǀ
ƤǀĺǺ
ǄƥȋƯƾƤ
Ǆƥȋ
ƥȋƯƾ
ƯƾƤƤǄǀǁǾƤ
ǄǀǁǁǾƤǾƤȁƯ
Ǆǀ
ȁȁƯƯƯƾƥǊǼƥǎǀȅƾ
ƾƥǊ
ƾƥ
ǊǼƥ
Ǽ ǎǀ
Ǽƥ
ǎ ȅƾ
ȅ
ƥƨƥƨĺƾǅƨǁǿȂǀǄƤǅǮǼƤǆȅǺƘ
ǍǾƤǀ
ǁǿȂǀǄƤǅǮǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ
ƤǁǒǹȂȁĳǵȋǶǀǽȊƤȁƨ®ǵȊǂǵǯǾ
ƤǁǒǹȂȁĳǵȋǶǀǽȊƤ
ǅƮƦƤǃƶƥȂȁĮƨĹƤǅƨǹǷǣǺǅȊȅǓƮȄ
ǅƮƦƤǃƶƥȂȁĮƨĹƤǅƨǹǷǣǺǅȊȅǓƮȄ
ƬȄƥǫƮƥȊǀƥǗƮƧȋƮǅƮǽȊƤȁƨǹȂȄƭǊƤ
ǹȋȂƥǫǺıǄǀȄƭǎƤǀǅƨ
ǹȋȂƥǫǺıǄǀȄƭǎƤǀǅƨǄǀ
ǀƥƷȊƤǼƥǏȊƤĹȅǊǆƤ
ǀȅǎĺǻǾ
ǀȅǎĺǻǾ

-'pÊ'
ĺķǀƥǺƘǹȋƯƾƤǀǅĥǸȅǊǅǺĹƥȂ
ĺķǀƥǺƘƘǹ
ǹȋƯ
ȋƯƾƤ
ƾƤǀǅ
ǀǅĥĥǸȅ
ǸȅǊ
ǊǅǺĹƥȂǈȓĳǄ
ǈȓĳǄǀȁǷƣǋǺȄǀǼƥȋƨ
ǄǀȁǷƣǋǺȄǀǼƥȋƨȁƨǵƩ
ǵƩǮƪǄƥǻǎƭǎƤǀǀƥȊǄǀ
ƩǮǮƪǄǄƥǻǎƭǎƤǀǀƥȊǄǀ
ƭǊƤȅƾǄǀǆƤǼƥǏȊƤǇȋȂǅĥȄǹǷǣǺǉȊǄǁƮǸƥĸǿȂǼƤǆȅǺƘ
ƭǊƤȅƾǄǀǆƤǼƥƥǏȊ
Ǐ ƤǇȋ
ǇȋȋȂǅĥȄǹǷǣǺǉȊȊǄǁƮ
ǁ Ǹƥĸ
ƥĸǿȂǼƤǆȅǺƘǍ
ǍǾǾƤǀǆƤĺƾǅƨǽƯËËǎƤǁǾ
ǍǾƤǀ
ǀ ǆƤĺƾǅƨǽƯËËǎƤǁǾ
ǼƥǺǆȁƨƭƩǋǾĺËËǊǄǀĹƤȅƯƻǺǀƥȊǆǹƷƺ¯ǈƤǅȂƥȊƭǶƥƷƾǵȋǶǀȁƨǼƘǄƤǅĴƮǆƥƨ
ǼƥǺǆȁƨƭƩǋǾĺËËǊǄǄǀĹƤȅƯƻǺǀƥȊǆǆ ǹƷƺ
ƺ ¯ǈƤǅȂƥȊƭǶƥƷ
Ʒƾ
ƾǵ
ǵȋǶǀȁƨǼƘǄƤǅĴƮǆƥƨ
ǈȓĳǀȄǁƻǺ
ǈȓĳǀȄǁƻǺ
ĺǪǅǣǺƤǄǼƘĹƤǅƶƤƫǾƥķ
ĺǪǅ
ǪǅǣǺ
ǣǺ ƤǄ
ǄǼƘ
ǼƘ ĹƤǅ
ƤǅƶƤ
ƶ ƫǾƥƥķȁǊǵƺƤǅǺȄ
ȁǊǵƺƤǅǺȄǼƥȋƨƥȂ
ǼƥȋƨƥȂǼƘǡǪǄĹƤǅƨƤǄ
ƥȋȋ ǼƘǡǪǄĹƤǅƨƤǄǈȅĴǣǺĹǅȋķǀƥȊǌȄǄ
ǈȅĴ
ĴǣǺĹǅȋķǀƥȊǌȄǄ
ĹǅȋķǀƥȊǌȄǄƥƨǼƘǡǪǄȄǅĸȊǀĹƤ
ĹǅȋķǀƥȊǌȄǄƥƨǼƘ ǡǪǄǄȄǅĸȊǀĹƤȁǷƣË
ȁǷƣËËǋǺǼƥȋƨǽǻǖ®ǇȋǾȀǄƥǻËËǎǽȊƤǄǀǹȊǀǅĳ
ƣËËËǋ
ËǋǺǺǼƥ
Ǽƥȋƨ
ȋƨ ǽǻǖ ®Ǉȋ
ǇȋǾȀǄǄƥǻǻËËǎǽȊƤǄǀǹȊǀǅĳ
ĹƤǅƶƤƭǋƿǾƫǷƺǅǺǀǄȅǺǄǀƤǄǼƥǻǷǣǺǆƤǅĸȊǀĺƾǅƨȄȀǁǾǄƥĸǾĹƥȂ
ĹƤǅ
ƤǅƶƤƭǋƿǾƫǷƺǅǺǀǄǄȅǺǄǀƤǄǼƥǻǷǣǣǺǆƤǅĸȊǀĺƾǅƨȄȀǁǾǄƥƥĸǾ
ĸǾĹƥȂȁƨǅƷ
ȁƨǅƷƮ®ǈȅĴǣǺ
ƷƮ®ǈ
®ǈȅĴ
ȅ ǣǺ
ǀǅĳǹȋȂƤȅƾǽȋȋƩƮ®ƭǊƤĺǎǆȅǺƘǹǷȋǪǅƨ
ǀǅĳǹȋȂƤȅƾǽȋȋƩƮƮ®ƭǊƤĺǎǆȅǺǺƘǹǷȋǪǅƨȁȋĴƮƥƨƤȅƯƻǺƫȋ
ƤȅƯƻǺƫȋȃƮȁĳǈȅĴǣǺǈȓĳ
ƫȋȃƮ
ȃ ȁĳǈȅ
ǈȅĴǣǣǺǺǈȓ
ǈ ĳ

ƭǋȋǾȋĺËËǊǄǀƧǶƥǛǺǴƥǯǯƯǾƤƥȃǿƮǹǷǣǺ
ƭǋȋǾĺËËǊǄǀƧǶƥǛǺǴƥǯƯǾƤƥȃǿƮǹǷǣǺ
ĹǀǅǪǵ
ǵĴËËǎȁƨ®ƦȅǷǛǺĺ
ĺƯȋǣǮȅǺǁȊƥƨȄƤ
ĹǀǅǪǵĴËËǎȁƨ®ƦȅǷǛǺĺƯȋǣǮȅǺǁȊƥƨȄƤ
ĹƤǅƨǘ
ǘƥǏǾ Ȅ Ǆȅǎ
ȅ ǆƤǄƥ
Ǆ ËË
Ǆƥ
ËËǎǅ
ǎǅǊ
ǅǊȄ®ĺȂȄǅķȄ
ĹƤǅƨǘƥǏǾȄǄȅǎǆƤǄƥËËǎǅǊȄ®ĺȂȄǅķȄ
ǀǄȄƘ
Ƙ ǹȂƤǅǪĹǅȋķǀƥȊ
ǀǄȄƘǹȂƤǅǪĹǅȋķǀƥȊ
˽/À'¯. ˶%
˶%*
*

ĺĴȊ®ȀȀǁËËǎǅĳǂǔǄ
ĺĴȊ®ȀǁËËǎǅĳǂǔǄƤȅËËǢǡǪǄĹƤǅËËƨ
ǔ ƤȅËËǢǢǡǪǄĹƤǅËËƨ
Ë
ËĺȂǀǀ
ĺȂǀǀƥȊǁËËǿȊƤǅǪǄǀǽȊȅǾĹƥËËȂ
ǀƥȊ ǁËËËǿȊ
ǿȊƤǅƤǅǪǄǀ
Ǆǀ ǽȊȅǾǾĹƥËËȂǌȄǄǆƤ
ǌȄǄǆƤ
ĹƥȂǄȅȅǏĳ ǆƤĺƾ
ĺƾǅƨ
ƾǅƨ ǄǀȀǆ
ȀǆȄǅ
ȄǅǺƤȁĳĹǅȋķǀƥȊ
ĹƥȂǄȅǏĳǆƤĺƾǅƨǄǀȀǆȄǅǺƤȁĳĹǅȋķǀƥȊ
ȁƯǪǅķǄƥĳ
ȁƯǪǅķ ǄƥĳȁËËƨ
ȁËËƨƭȋƨǅƮȄ
ƨ ƭȋƨǅƮȄǹȋǷǣƮ
ǹȋǷǣƮǄǀȄǅËËǏȋĥ
Ǆǀ ȄǅË
ǅ ËǏ
ËǏȋĥ
Ǐȋĥ
ǌȄǄ ǄǀƭËËǊƤ
ǊƤ ǈȅĴ
ȅĴǣǺ
ǣǺ ǌȄǄ
Ȅ ®ǀȅǎĺǺ
ǌȄǄǄǀƭËËǊƤǈȅĴǣǺǌȄǄ®ǀȅǎ
ĺǺ
ǌǆȅǺƘǼƥĴǺ®ǈȅĴǣǺǈȓĳƥȊǈȅĴǣǺ
ǌǆȅǺƘ ǼƥĴ
ƥĴǺ
Ǻ®ǈ
®ǈȅĴ
ȅ ǣǺ ǈȓĳ
ȓĳƥȊȊǈȅĴǣǺ
®ǽȋ
ǽȋǿĮ
ǿĮǻȂǀȅȅǎĺǺ
ĺǺƥƶ
ƥƶ
ƶȁƨ
ƥƶ ĺǊǄǀǽȊǅǻƮȄ
®ǽȋǿĮǻȂǀȅǎ
ȁƨƨƥƶĺǊǄǀǽȊǅǻƮ
ȁƨȁȊȅǊĲȊĹǅȋķǀƥȊǆƤĺËËǎǆȅǺƘĹƥǗǪ
ȁƨȁȊȅǊĲȊĹǅȋķǀƥȊǆƤĺËËǎǆȅǺƘĹƥǗǪ
ǅȋȋǧƮĺǷǺƥǣƮƥËËȊĹǀǅǪĹǅȋķǀƥȊĹƥǗǪ
ĺǎǆȅǺƘĹƥȂƤȅƯƻǺ®ǌȄǄǽȊƤǄǀǁƨƥȊĺǺ
ĺǎǆȅǺƘĹƥȂƤȅƯƻǺ®ǌȄǄǽȊƤǄǀǁƨƥȊ
ĺǺ
ǈǄǀǠȄǅǎǆƤǵƩǮ®ĺȊȅȊǁȊȄǵȊƥǪȁǷǻƶǆƤ
ȄǀǅȋķĺǺǄƤǅËËǮǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǄƥËËȋƯƾƤ
ȄǀǅȋķĺǺǄƤǅËËǮǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǄƥËËȋƯƾƤǄǀ
®ǈǄǀǈȓĳǆƤǵƩǮǀǆƥǊĺǺǄǀƥǮƤǄƥȂǼƘ
®ǈǄǀǈȓĳǆƤǵƩǮǀǆƥǊĺǺǄǀƥǮƤǄƥȂǼƘ
ƧËËǋĳĹǅȋķǀƥȊĹƤǅƨĹǅËËƯȃƨĺķǀƥǺƘ
ȁĳǀǄƤǀǀȅƶȄǇȋǾǼƥĴǺƤǽËËȊƤȁƯƩǶƤǁǿǿĳ
ǇȋǾǡƨƥǿǺǅȊƥǊȁƨǅĸȊǀĹƥȂȀƤǄǆƤ
ǅĸȊǀĹƥȂȀƤǄǆƤȀǁǾǅȋķǀƥȊ
ǁǎƥƨȁƯǎƤǀĺǊǅƯǊǀ
ȅķȄƭǫķĹƤǅƨĺǾƥĴǺǈȓĳ®ǴƥƺǽȊƤ
ȅķȄ
ƭǫķĹƤǅƨĺǾƥĴǺǈȓĳ®ǴƥƺǽȊƤǄǀ
ȀǁǎƧǋĳǍǾƤǀȄƥȂȁƯǋǾƤǀƪǄƥƨǄǀ
ȀǁǎƧǋĳǍǾƤǀȄƥȂ
ȁƯǋǾƤǀƪǄƥƨǄǀ
ǈǅƯǊǀǄǀǡƨƥǿǺǆƤ
ǈǅƯǊǀǄǀǡƨƥǿǺǆƤȀǀƥǫƯǊƤƥƨ
®ǴƥĴËËǎƤǡËËǪǄƭËËǊƤ
®ǴƥĴËËǎƤ
Ȅ ƽǊƥĥ Ȅ ǍǊǅĥ
ȄƽǊƥĥȄǍǊǅĥ

\Þ-$ä'

ƬǄȅËËǒ
ƬǄȅËËǒȁƨǼƥËËǻǷ
ȁƨǼƥËËǻǷǣǺ®ĺƯǿËËǊǌȄǄǄǀ
ǷǣǺ®ĺƯǿËËǊǌȄ
ǌȄǄǄǄǄǀ
ÖƥƩǶƥ
ƩǶƥǦȄǈȓĳǀȄǁƻǺǼƥǺǆǄǀȄǹȋǯƯǋǺ
ǶƥǦǦȄǈȓ
ǈȓĳĳǀȄ
ǀ ǁƻǺ
Ǻ ǼƥǺǆǄǀȄǹȋǯƯǋǺ
ǙȊƤǅËËǎȁƨȁƶȅƮȄǄƤǅĴƮƭËËȋǷƨƥǮǼȄǁƨ
ǙȊƤȊƤǅË
ǅËËǎ
ËǎȁƨȁƶȅƮ Ȅ ǄƤǅĴƮƭËËȋǷƨƥǮǼȄǁƨ
ĹƤȅƯƻǺ
ĹƤȅƤȅƯƻ
ƯƻǺ ®ǼƤǆȅËËǺƘ
®Ǽ
®ǼƤǆȅËËǺǺƘǍǾƤǀ
ǍǾǾƤǀ ĹǀǅǪ ĹǅȋķǀƥȊ
ǆƤȄ
Ȅĺĥ
ĺĥƥĭ
ƥĭƧǶƥǛǺ ǆƤȀǀ
ȀȀǀǀƥǫƯËËǊƤƥƨƤǄĺǊǄǀ
ǆƤȄĺĥƥĭƧǶƥǛǺǆƤȀǀƥǫƯËËǊƤƥƨƤǄĺǊǄǀ
ĹǄȅǚ®ǁǿǿĳ
ĹǄȅ
Ǆȅǚ
ǚ®ǁ
®ǁǿǿ
ǿǿǿĳĺǺ
ĺǺȁËËƢƤǄƤ
ȁËËƢƤƢƤǄǄƤǄƤĺǾƤǅǿƿËËǊǭȊǅǚ
ĺǾƤǅǿ
ǅ ƿËËǊ ǭȊǅǚ
ƫƢƤǄƤǨǁȂƥƨȀǁǾǅȋķ
ȋķƤǅƤǅǅǪȄǹǷ
Ǫ ǹ ǣǺ ǘƥƩƮǄƤȁĳ
ƫƢƤǄƤǨǁȂƥƨȀǁǾǅȋķƤǅǪȄǹǷǣǺǘƥƩƮǄƤȁĳ
ƭǊƤȁǪǅǚ
ƭǊƤ
ǊƤ ȁǪǅ
ǪǅǚǚĲ
ĲȊȊƬǄȅǒ
ƬǄȅ
Ǆȅǒ
ǒȁƨĺǎǆȅǺƘƧǶƥǛǺ
ƨ ĺǎǆȅǺƘƧǶƥǛǺ
ĺǶƥǣǪǍǯǾǭȊƥǯƺǩǏĳǄǀǆȅǺƘ
ĺǶƥǣǪǍǯǾǭȊƥƥǯƺ
ǯƺǩǏĳǄǀǆȅǺƘǍǾƤǀ
ǍǾƤǀȄȄ
ǬƥǫƮƤĺƻǛǊƬǄ
ƬǄȅǒ
ȅ ȁƨĹǅȋķǀƥȊȄǀǄƤǁǾ
ǬƥǫƮƤĺƻǛǊƬǄȅǒ
ȁƨĹǅȋķǀƥȊȄǀǄƤǁǾ
ǩǓǾ
ǩǓǾǆƤǍȋƨĺȊ
ĺȊƥȃ
ĺȊƥȃǿƮ
ƥȃǿƮȁƨ
ȁƨÖƥƩǶƥǦǹǷǣǺǁƯǪƤ
ƩǶƥǦǹǷǣǺǁƯǪƤĺǺ
ĺǺ
ǼƤǆƤǆȅǺ
ȅ ƘǍǾ
ǍǾƤǀ
ƤǀƥƥƨƭƩƻǒǨǅǒƤǄǈȓĳƭǮȄ
ǼƤǆȅǺƘ
ǍǾƤǀƥƨ
ǼȄǁƨǼƤǆȅǺƘ
ǼȄǁƨǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀ®ǌȄǄ
ǍǾƤǀ®ǌȄǄǽȊƤǄǀǁǿĳ
ǽȊƤǄǀǁǿĳĺǺ
ĺǺ
ǁǾȅǎ
ǁǾȅǎĺǺǅǖƥƺǈȓĳǄǀĺķǀƥǺƘƧǋĳ
ĺǺǅǖƥƺǈȓĳǄǀĺķǀƥǺƘƧǋĳ
ǄǀǁǿȂǀĺǺǌȅķĺËËǎǆȅǺƘƧǶƥǛǺȁƨ
ǄǀǁǿȂǀ
ĺǺǌȅķĺËËǎǆȅǺƘƧǶƥǛǺȁƨȄ
ǩȊƥǞȄǵȋǻĴƮȄĺËËǟǫƺƧǶƥǛǺȁƷȋƯǾ
ǩȊƥǞȄǵȋǻĴƮȄĺËËǟǫƺƧǶƥǛǺȁƷȋƯǾ
ǁǾǅȋķĺǺǄƤǅǮƭȊȅǶȄƤ
ǁǾǅȋķ
ĺǺǄƤǅǮƭȊȅǶȄƤǄǀĺǊǄǀ
ǼƥǻǷǣǺǆƤĹǄƥȋǋƨȁĳƭǊƤĺǶƥƺǄǀǽȊƤ
ȄĲËËǏƾǙȊƤǅËËǎȄǴƥǣǪǅȋǦĹƥǗǪǆƤ
ĺǖƤǄƥǾǀȅƾǈȓĳĺǣǮƤȄǅȋǦ
ǴƥƩǾǀȁƨȄǁǾƤ
ȄǁǾƤĺǖƤǄƥǾ
ĹƤǅƨĺǪƥĳƪǇȋĸǾƤǁǾƤȅƯƨȁĳǁǿƯǋȂĺǎȄǄ
ƤǄĺǎǆȅǺƘƭȋǶƥǣǪǸƥƷǾƤȄǍǾƤǀƧËËǋĳ
ƬǄƥƩǢȁƨǁËËǿĳǀƥƷȊƤǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀǄǀ
ƬǄƥƩǢȁƨǁËËǿĳǀƥƷȊƤǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀǄǀ
ǹǷǣǺƪǀƥǺƘƧǶƥǛǺȄƥȂǵƺȀƤǄƫƢƤǄƤ®ǅĸȊǀ
ǹǷǣǺƪǀƥǺƘƧǶƥǛǺȄƥȂǵƺȀƤǄƫƢƤǄƤ®ǅĸȊǀ
ĺȊƥǊƥǿǎĹƤǅƨĺǪƥĳǼƥǺǆǼǀǅĴǾǨǅǒȄ
®ǼƤǆȅǺƘ
Ǎ
 ǾƤǀǭȋǮǀĺȊƥǻǿȂƤǄȄǩǣǖǘƥǯǾ
®ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǭȋǮǀĺȊƥǻǿȂƤǄȄǩǣǖǘƥǯǾ
ǌƥĴǿĳĹƤǅƨĺǪƥĳƪǇȋĸǾƤƭǊƤȀǁǎƱǢƥƨ
ǀȅǏǾǀƥƷȊƤǼƤǆȅǺƘ
ǍǾƤǀǄǀĹȄƥĴƷǿĳȄ
ǀȅǏǾǀƥƷȊƤǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǄǀĹȄƥĴƷǿĳȄ
ĺǯȋǻǢıǄǀǴƥƩǾǀȁƨǼƥËËǏȊƤ®ȄǄǽȊƤǆƤ
ǆƤǆƤȄǁǿƯËËǋȋǾǍǾƤǀȄǹËËȋȂƥǫǺǆƤ
Ƥǁȋĥ
ƤǁȋĥĺǪƥĳƭƾƥǿǎĺǊǄǀĹƤȅƯƻǺ
ƫǫȋǞȄȁĳĺƮǄȅǒǄǀǁǿǿĳ
ĺǻǾ
ƫǫȋǞȄȁĳĺƮǄȅǒǄǀǁǿǿĳĺǻǾ
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ȄƭǣȋƩǚǉĴǢĲȊƥƨƤǄǼƘȄǹƯËËǎƤǃķ
ǹƯËËǊƤȅƾǸǀǅĳȀƤǅǻȂǹȊȓǺĶǿȂƘĲȊ
ǹȂĺǾǀǅĳ
ǹȂĺǾǀǅĳȀǆƥƮǉǫǾȄǀȅǎǔȅǢǹȂƥǗǪ
ȀǆƥƮǉǫǾȄǀȅǎǔȅǢǹȂƥǗǪ
ǄƤǀ
ǄƤǀȀȀǁǿƾǉĴǢĲȊƬƥǮȄƤĺǗǣƨǁËËǎƥƨ
ǁǿƾ ǉĴǢĲȊƬƥǮȄƤĺǗǣƨǁËËǎƥƨ
ĲȊ®ƹȊǅǫƮĶǾǆǼƤȅǿǢ
ĲȊȊ®ƹ
ƹȊǅ
ȊǅǫƮ
ǫƮ ĶǾǆǾǆǼƤȅǿǢȁƨƥȊǹƯËËǎƤǃķĺǺ
ȁƨƥȊǹƯËËǎƤǃķĺǺ
Ǹǀǅĳ
Ǹǀǅ
Ǹ
ǀǅĳĳĺ
ĺǺǺȁǪƥǖƤ
ȁǪƥǪƥǖƤ
ǖǹȂǀƥǎĤȋǷĳ
ǹȂǀƥǎĤȋǷĳ
ǼƤǆȅǺƘ
ǼƤǆȅǺƘƘǍ
ǍǾƤǀ
ǾƤǀȁĴǿȊƤĹƤǅƨ
ȁĴǿ
ĴǿȊƤȊƤ ĹƤǅƤǅƨ®ƭ
®ƭËËǊƤĺǿƯǫķ
ƭËËǊƤƤ ĺǿƯǫķ
ĺǎǆȅǺƘǹǷȋǪǆƤƭËËǊǄǀƪǀƥǫƯËËǊƤƪȅƻǾ
ĺǎǆǆȅǺƘǹǷȋǪǆƤƭË
ƭËËǊǄǀ
Ǆǀǀ ƪǀƥǫƯËËǊ
ǊƤƪȅƻ
ƻǾ
ǹǷȋǪǽȋƯǋƿǾ
ǹǷȋ
ǷȋǪǪǽȋƯǋƿǾǾ®ǁǾǅȋĸƨ
®ǁǾ
ǁǾǅȋ
ǅ ĸƨ
ĸ ƤǅǪǵĴËËǎǽȊǁƨ
ƤǅǪ
ǅ ǵĴËËǎ
ǎ ǽȊǁƨƤǄ
ǁǎĺǺǍƿĥǈǄǀǈȓĳǄǀĺËËǎǆȅǺƘ
ǁǎĺǺǍƿĥ
ĥ ǈǄǀǈȓ
ȓĳ Ǆǀĺ
ĺËËǎ
Ëǎǆȅ
ǆȅǺƘ
ǽȊƤǄǀĺȊƥȂǽȊǅǻ
ǽȊƤǄǀĺȊƥȂǽ
ȊǅǻƮȄƥËËȂ
ǅǻƮȄƥËËËȂǌ
ǌǆȅǺ
ǆȅǺƘǹǷǣǺȄ
ǺƘǹǷ
ǹǷǣǺ Ȅ
ǀƤǀ
ǀǀƤǀĺǺ
ĺǺǐȅǓƾ
ǐȅǓƾ
ƾ
ĹįǅǾƤȄƸȅǖȄǸȄǇǶȁƨ
ĹįǅǾƤȄƸȅǖȄǸȄǇǶȁƨǼƥǻǷǣǺǆƤĺƾǅƨ
ƨ ǼƥǻǻǷǣǺǆƤƤĺƾ
ĺƾǅƨ
ǄǀǸȓ
Ǹȓĳ
ĳ ǼǀȅËËƨ ǩǷĴƮĺƨ
ĺƨƨǽȋǿĮǻȂ®Ƥǁǒ
ǽȋǿ
ȋ Įǻ
ĮǻȂ®Ƥǁǒ
ǒ
ǄǀǸȓĳǼǀȅËËƨǩǷĴƮ
ĺ
®ǽȋǿĮ
ĮǻȂǁǁǾǀǅǅĳĺǺȀǄƥ
ǄƥǎƤ
ǎƤǄȅǾƭȋǫȋĳǄƥǿĳ
®ǽȋǿĮǻȂǁǾǀǅĳ
ĺǺȀǄƥǎƤ
ȁǾƥȊƤǄǹĳ
ĳƦ
ƦȄȄǆƤǆƤȀǀƥǫƯËËǊƤ
Ȁ ƥǫƯËËǊƤƥƨǹǷȋǪƭƾƥËËǊ
Ȁǀ
ȁǾƥȊƤǄǹĳ
ǆƤĹǄƤǀǅƨ
ĹǄƤǀǅƨǹǷ
ǹǷȋǪ
ȋ ĹƥƶȁƨƤǄ ģƥËËƮ
ģƥËËƮĤǶ
ǹǷȋǪĹƥƶȁƨ
ĤǶ ĺǫȋĳ
ƭǏĥȀƥķ
Ȅ ȁƯƿ
ƯƿƮƮĹƥ
Ĺ ĥǄǀȁĳĺǺƥĸǿȂ®ǹǷǣǺ
ƭǏĥȀƥķȄȁƯƿƮĹƥĥǄǀȁĳĺǺƥĸǿȂ®ǹǷǣǺ
ǁǿƯËËǎƤǀ
ǅǟǾ Ǆǀ®ǁǿĳ
ǿ ǉȊǄǁƮǽȋƨǄȄǀȁƨ
ǁǿƯËËǎƤǀǅǟǾǄǀ®ǁǿĳǉȊǄǁƮǽȋƨǄȄǀȁƨ
ȄƬȅƾǄǆƤ
Ƥ ǇȋȂ
ȋȂǅĥ
ǅ ǄȅËËǟǿǺȁƨ®ǩǒȄǽȊƤƥƨ
ȄƬȅƾǄǆƤǇȋȂǅĥǄȅËËǟǿǺ
ȁƨ®ǩǒȄǽȊƤƥƨ
ǼƥǻǷǣǺǆƤ
ĺƾǅƨ®ǠȅǿƮǀƥƷȊƤȄĺƯƾƤȅǿĴȊ
ǼƥǻǷǣǺǆƤĺƾǅƨ®ǠȅǿƮǀƥƷȊƤȄĺƯƾƤȅǿĴȊ
ĺǷȋ
ǷȋǻĴ
ǻ ƮƬƥ
ƬƥǢȅǖȅǺĺǗǣƨǁǾǀƤǀ
ǁǾǀƤǀĺǺƹȋƶ
ȋƶǅƮ
ǅ
ĺǷȋǻĴƮƬƥǢȅǖȅǺĺǗǣƨ
ĺǺƹȋƶǅƮ
ǵĴËËǎȁƨȄǁǿǿĴǾȁƢƤǄƤǹǷȋǪƧËËǶƥǮǄǀƤǄ
ǵĴË
ĴËËǎ
Ëǎ ȁƨȄ
ȄǁǿǿĴǾȁƢ
ȁƢƤǄƤƤǹǷ
ǹ ȋǪ ƧËËǶƥǶǮǄǄǀƤǄ
ǽȊƤǁǿǿĳǵǯƯǿǺȀǁǾǆǉȊǄǁƮȄĹǄȅǗƺ
ǽȊƤ
Ƥ ǁǿ
ǁ ǿĳ
ǿĳǵǯƯǿǺ
ǿǺȀǁǁǾǆǉ
ǉȊǄǁǁƮȄĹ
ĹǄȅȅǗƺ
ƭȋǶȅƩǯǺ
ƭȋǶȅƩ
ƩǯǺ
ǯǺȄƥȂȁĮƨ
ȄƥȂȁĮƨĹǁǿǻƯȊƥǖǄ
ĹǁǿǻƯȊƥǖ
Ĺǁ
ǖǄǽȋǿĮǻȂǄƥĳ
ǽ
ǽȋǿĮ
ĮǻȂ
ǻȂǄƥĳĳ
ǁǿĳ
ĺǺȁǪƥǖƤ
ǁǿǿĳĺǺȁǪ
ǪƥǖƤƤƤǄǹǷǣǺĹǆƥǊǀƥǻƯǢƤ
ƤǄǹǷǣǺ
ǣǺ Ĺǆƥ
ǆƥǊǀǀƥǻƯǢƤȄ
ǵƢƥǋǺĺǗǣƨ
ǵƢƥǋǺ
Ǻ ĺǗǣƨƭǊƤ
ƭǊ
ǊƤ ǸǆȒǹǿĳ
ǸǆǆȒ
Ȓǹǿ
ǹǿĳĳĺǺǅĴǪ
ĺǺǅĴǪÖƥǮƥǫƮƤ
ǀǅȋĸƨ
ǀǅȋĸƨǹǷǣǺǆƤȄǄǄǀȄǄǆȅǺƘ
ƨ ǹǷǣ
ǷǣǺ
Ǻ ǆƤǆ ȄǄǄǀȄǄǆȅǺƘǍǾƤǀǀȅƾƤǄ
ǍǾƤǀǀȅƾƤǄ
ƭƩǋǾǅƯǏȋƨĹǆƥǊǀƥǻƯǢƤǉƺĺǢȅǾƥƮ
ƭƩǋ
ǋǾ ǅƯǏȋƨĹǆƥǊǀƥǻƯǢƤǉƺĺǢȅǾƥƮ
Ö ƳǺǀȅËËǎǄƤǁȊǁĥǹǷǣǺȁƨƨ
ȁǢȅǻƷǺĲȊ
ȁǢȅǻƷǺĲȊȓ
ƥƮǈǄǀǈȓĳĹƤǅËËƨǹȊǄƤǃĸƨƤǄƱƺƥƩǺ
ƥƮǈǄǀǈȓĳĹƤǅËËƨǹȊǄƤǃĸƨƤǄƱƺƥƩǺ
ȁƨĺǿǣȊǀȅǎƱƻƩǺǼƘƫǿǏƮǆȅǺƘ
ȁƨƨĺǿǣȊǀȅǎƱƻƩǺǼƘƫǿǿǏƮ
Ǐ ǆȅǺƘǍǾƤǀ
ǍǾƤǀ
ĺȊƥȂǇȋĭƥƨǁǿȋƩƨȄǀǄȅƿƨǅƨǴƤƝËËǊĲȊ
ĺȊƥȊƥȂǇ
ȂǇȋĭƥƨǁǿȋƩƨƨȄ
Ȅ ǀǄȅƿƨǅƨǴƤƝËËǊĲȊ
ǁǿ
ǁǿĳǵƺƤǄǼƘǁǾƤȅƮ
ǁǿĳ
ĳǵƺ
ǵƺ ƤǄ
Ǆ ǼƘ ǁǾƤȅƮĺǻǾƭǊƤȀǁǾƤȅƾȁĳ
ĺǻǾƭǊƤȀǁǾƤȅƾȁĳ
ǀȅǎǵǻǢǀǄƤȄǹǷǣǺǉĦǊ
ĹƤ
ĹƤȁǾ
ȁǾƥķ
ȁǾƥķǁǿĭǡƨƥǿǺǆƤ
ƥķǁǿĭǡƨƥǿǺǆƤǽËËȋǿĮǻȂǼƥǻǷǣǺ
ȀƥĸƨȄ®ĺËËǢƥǻƯƶƤƫĴƩËËǎ®ǍǷǪǼȅĮǻȂ
®ƬƤǄƥĥƘȀƥĸËËƨȄǄǀĹǄƤǃķǄƥƨƥƨƥȊȁËËǊǄǁǺ
ǄƤǅǮǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀǄƥȋƯƾƤǄǀƤǄƥËËȂǹǷȋǪ
ǄƤǅǮǼƤǆȅËËǺƘǍǾƤǀǄƥȋƯƾƤǄǀƤǄƥËËȂǹǷȋǪ
ƤǁȋĥǼƥǿȋǻǚƤǼƥǏȊƤĺǊǅƯǊǀǆƤƥƮǁǾǀƤǀ
ǁǾǀƤǀĺǺ
ĺǺ
ǡǿǺǹȂǆƥƨĺËËǋĳǅķƤ®ǩǒȄǽȊƤƥƨǁǿǿĳ
ȀƥĸǾǙȊƤǅǎ®ƭǎƤǀĺǊǅƯǊǀƥȊȀǁȂƥËËǏǺ
ǁǎ
ǁǎĺǺƥȋȃǺǍȊƤǅƨ
ĺǺƥȋȃǺǍȊƤǅƨȁǊǄǁǺǄǀǹǷȋǪǼǀǅĳ
1. phe
pphenomenological
nomenological study
22.. G
GeoGebra
eoGebra
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ƥȂƭǎȅǾĺĥ
ƥȂƭǎȅǾĺĥ
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ǹǷȋǪǼǁȊǀǇȋǾǼƥǏȊƤ
ǹǷȋǪǼǁ
ǼǁȊǀǇȋǾǼƥǏȊƤǆƤĺƾǅƨ®ǴƥƺǽȊƤ
ĺƾǅƨ ®Ǵƥ
Ǵƥƺ
ƺ ǽȊ
ǽȊƤƤƥƨƨ
ĺȂƤǅǻȂȄĺǾƤǀǄǁǮƧƶȅǺƤǄȁƯƾƥǊ
ĺȂƤǅǻǻȂ
Ȃ ȄĺǾƤǀǄǁǮƧƶȅǺƤǄȁƯƾƥǊ
Ǌǹ
ǹǷǣǺ
ǹǷ
ǷǷǣǺ
ǣǺǺ
ǁǾǀǅĳ
ĺǺǀƤǁǻǷǮǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǅƯǏȋƨ
ǁ
ǁǾǀǅĳĺǺǀƤǁǻǷǮǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀǅƯǏ
Ǐȋƨƨ
ȄƬƥĴǾǇËËȋǾǹǷȋǪƭËËȋǫȋĳǀǄȅËËǺǄǀ
ȄƬƥĴǾ
ǾǇǇËËȋǾǹǷȋǪƭËËȋǫȋĳǀǄȅËËǺǄǀ
ĹƤǅƨǁǾǁǎĺȊƥǊƥǿǎĺƩǶƥƶĹƥȂ
ȁƨǅƷƮ
ĹƤǅƨǁ
ǁǾǁǎĺȊƥǊƥǿǎĺƩǶƥƶĹƥȂȁƨǅƷƮ
ȄǅȊȅǓƮ®ǽËËǏȋǻȋǾƤǭȋǫǷƮƭǒǅǪ
®ǴƥƳǺ
ȄǅȊȅǓƮ
ǓƮ®ǽËËǏȋǻȋǾƤǭȋǫǷƮƭǒǅǪ®ǴƥƳǺ
à
ƤǅƩƶȅƣƶȁǷǻƶǆƤ
ƤǅƩƶȅƣ
ȅƣƶ
ƶȁǷǻƶǆƤ ĺǎǆȅǺƘĹƥȂǄƤǇǪƤǸǅǾ
ĺǎǆȅǺƘĹƥȂǄƤǇǪƤǸǅǾ
 ƥȂ
ƥȂǍȊ
ǍȊȊƥǺǆƘȁǷǻƶǆƤȄȀƥËËƮȅĳĹƥȂ
ƥǺǺǆƘȁǷǻƶǆƤȄȀƥËËƮȅĳĹƥȂǹǷȋǪƥȊ
ǹǷȋǪƥȊ
ĹƤ
ĹƤȁƯ
ȁƯËËǋƶǅƨƬƥĴǾǆƤ®ǹǷǣǺƬƥƻȋǖȅƮƥƨ
ËËËǋƶǅƨ ƬƥĴǾǆƤ®ǹǷǣǺƬƥƻȋǖȅƮƥƨ
ǅƯǏȋƨĹǅȋķǀƥȊȄĹǁǿǺ
ǅƯǏ
ƯǏȋȋƨ Ĺǅȋ
ǅȋķǀ
ķǀƥȊƥȊȊ Ȅ Ĺǁǿ
ǁǿǺȀǅ
ȀǅǅȃƨȁĳǁǿƯǋȂ
ȃ ȁĳǁǿƯǋȂ
ȃƨ
ȁĳƭËËǊƤĺǶƥƺǄǀǽȊƤǁǾǄƤǀǴƥƩǾǀ
ȁĳƭ
ƭËËǊ
ËǊƤĺ
ĺǶƥƺ
ƺ Ǆǀ
ǀǽȊ
ǽȊƤƤǁ
ǽȊ
ƤǁǁǾǄǾǄƤǀ
Ƥǀ ǴƥƩ
ƥ Ǿǀǀȁƨ
ȁƨƤǄƤǄ
ǼƤȅǿǢ
ǼƤȅǿǿǢȁȁƨǹǷȋ
ǹǷȋǪǼǀȅƨ
ȋǪǼ
ǼǀȅƨĺǾȒȅǚǆƤ
ĺǾȒ
ǾȒȅǚ
ȅǚ ǆƤǼƥǻǷǣǺƫǻȂ
ǼƥƥǻǷ
ǻǷǣǺ
ǣǺ ƫǻȂ
ǻ
ǀƥȊǼƤǆȅǺƘ
ǀƥȊ ǼƤǆǆȅǺƘǍ
ǍǾǾƤǀǅƯȃƨ
ǍǾ
ƤǀǅƯȃȃƨĺȂ
ĺ
ĺȂƤǅǻȂĹƤǅƨ
ȂƤǅƤǅǻȂȂ ĹƤǅǅƨĺǣǾƥǺ
ĺ ǾƥǾƥǺǺ
ĺǣ
ǹǷȋ
ǷȋǪǪƪǁ
ƪǁǁȂƥǏ
ǏǺ ǁǿǪǅƮƮ ȁƨȀǄƥƥƨƨǽȊȊƤƤǄǀȄǁǾǀǅĳ
Ǆǀ Ȅ ǁǾǀǀǅĳ
ǹǷȋǪƪǁȂƥǏǺǁǿǪǅƮȁƨȀǄƥƨ
ǅƮƮǀȄǆ ĹƤǅǅƨǼƘƘǼǀǆ ȅǷƶ
ǷƶƥȊȊǡȊǅËËËǊǄȄǀƥƨ
ǅƮǀȄǆĹƤǅƨǼƘǼǀǆȅǷƶƥȊǡȊǅËËǊǄȄǀƥƨ
ƥȂǼƘǁ
ǁǾǀǅ
ǀǅĳȀǄƥǎƤǹǷȋǪĹƥȃƯǾƤȁƨǼǁȋǊǄ
ƥȂ
ǼƘǁǾǀǅĳȀǄƥǎƤǹǷȋǪĹƥȃƯǾƤȁƨǼǁȋǊǄ
ĹƤȁǯȋǮ
ǮǀȀȀǀǇǾƥĥǀȄǁƺĹƥ
ĹƥËË
ËËȂȂǹǷ
ǹǷȋǪȁƨ
ĹƤ
ȁǯȋǮǀȀǀǇǾƥĥǀȄǁƺĹƥËËȂ
ǹǷȋǪȁƨÖƥƩǶƥǦ
ȁƨǇȋǾǼƥËËËǏȊƤǆƤĺĴȊ
ĴȊǁǁǾǀǅĳĳĺǺ
ĺǺȀǄƥËËǎƤ
ȁƨǇȋǾǼƥËËǏȊƤǆƤĺĴȊǁǾǀǅĳ
ĺǺȀǄƥËËǎƤ
ǹǷȋǪĺ
ĺƩȊǅǅǯƮǼƥǺǆƫƩƩǊƥƻǺ
ƻǺ ƫƯǎ
ƯǎȅǾ
ȅ ƥǾ ǼȅǾǾƥǮƥ
ǹǷȋǪĺƩȊǅǯƮǼƥǺǆƫƩǊƥƻǺƫƯǎȅǾƥǾǼȅǾƥǮ
ǄǀƦǅǅǖĺǷȋǓƻƮ ƫȊƥȊĥǵǒ
ǵǒƥƺ
ƥƺ ǈƥË
ƥËËǊ
ËǊƤǅǅƨ
ËǊ
ǄǀƦǅǖĺǷȋǓƻƮƫȊƥĥǵǒƥƺǈƥËËǊƤǅƨ
ǀǅĳ
ǀ
ǅĳ ȀǄƥ
ǄƥǎƤ
ǎȁǯȋǮǀǹȋǾȄ
ǎƤ
ȁǯǯȋȋǮǀǀ ǹȋǾȄĲȊ
ǀǅĳȀǄƥǎƤ
ƧǶƥǛ
ǛǺ ǅƨĺǿƯƩǺȁĳĺǾƥǻǷǣǺ®ǽȋǿĮǻȂ
ĺǿƯƩ
ƯƩǺǺȁȁĳ
ȁĳ ĺǾƥƥǻǷ
ǻǷǣǺǺ®ǽȋ
ǽ ǿĮǻȂ
ǻȂ
ƧǶƥǛǺǅƨ
ƬƥƻǫǒǅȊȅǓƮ
Ƭƥƻ
ƥ ǫǒ ǅȊȅȅǓƮƮǆƤǆƤ®®ǁǾǀǅĳ
®ǁǾǀǅĳĺǺǉȊǄǁƮƦ
ĺǺǉȊǄǁƮƦƥƯĳ
ƦƥƯƯĳ
ƥƮǁǾǀǅƨ
ƥƮǁǁǾǀǅǅƨĺ
ĺǺȀǅȃƨǍȊƥǻǾƫǿȋǺǆĹƤǅƨƦƥ
ǺȀǅȃƨǍȊƥǻǾƫǿȋǺǆĹƤǅƨƦƥƯĳ
Ʀ Ưĳĳ
Ʀƥ
ĺËËǊǄǀƦƥƯĳƥƨƤǄǼƤǆȅǺƘ
ĺËËǊǄǄǀƦ
ƦƥƯĳƥƨƤǄǼƤǆȅǺƘǍǾ
ǍǾƤǀĺȂƤǅǻȂ
ƤǀǀĺȂƤǅǻȂ
ǽȊƤǁǎƥƨȁƯËËǎƤǀǅȋǟǾƬƥƻǫǒǄǀǀȅƾ
ǽȊƤǁǎ
ǎƥƨȁƯËËǎƤǀǅȋǟǾǾƬƥ
Ƭ ƻǫǒǄǀǀȅƾ
Ƭƥ
ǼƥǏȊƤǆƤĺƾǅƨȀƥķȁĳƭËËǊƤĺǶƥƺǄǀ
ǼƥǏȊƤ ǆƤĺ
ĺƾǅƨȀƥķķȁĳƭËËǊƤĺǶƥƺ Ǆǀ
ǹȂƦƥƯĳǆƤƴǄƥƾĺǷȋǻĴƮƧǶƥǛǺȁƨ
ǹȂƦƥƥƯĳ
ƯĳǆƤƴǄƥƾ ĺǷȋǻĴƮƧǶƥǛǺ
Ǻ ȁƨƨ
Ǻ
ƫǿȋǺǆǴƥƺǽȋǢǄǀȄǁǾǀǅĳ
ĺǺȀǄƥǎƤ
ƫǿȋ
ǿȋǺǆ
Ǻǆ ǴƥƺǽȋǢǄǀȄǁǾǀǅĳĺǺ
ȀǄƥ
Ǆ ǎƤ
ǎ
ǁǾǀƤǀĺǺǅȋȋǧƮƤǄǍËËȊƥǻǾƫƻ
ƫƻǫǒ
ƫƻ
ǫ
ǫǒ
ǁǾǀƤǀ
ĺǺǅȋȋǧƮƤǄǍËËȊƥǻǾƫƻǫǒ
ǼƥǻǷǣǺǆƤĺËËĴȊ®ǽȊƤǅËËƨȀȄȓǢ
ǼƥǻǷǣǺǆƤĺËËĴȊ®ǽȊƤǅËËËƨ ȀȄȓ
ȓǢ
ĹƤǅƨ®ǹǷȋǪǄǀǀǅĳ
ĹƤǅƨ®ǹǷȋǪǄǀǀǅĳǄƥȃ
ǄƥȃǞƤĺǖƥȊǄ
ƥȃǞƤƤ ĺǖƥȊǄ
ƥȃ
ƭȋǶƥǣǪǸƥƷǾƤ®ǵǺƥǣƮĹƥǗǪǀƥƷȊƤ
®ǵǺƥ
ǺƥƥǣƮ
ǣ ĹƥǗǪǀƥƷȊƤ
ƥƨƤǄĺǊǄǀƦƥ
ƥƨƤǄĺǊǄǀƦƥƯĳǈȓĳǄǀǄƥĳƥȊ
ƦƥƯĳ ǈȓĳǄǀǄƥĳƥȊ
ǼƤǆȅǺƘǍǾ
ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀƪǁȃǢȁƨ
Ƥǀ ƪǁȃǢȁƨȀƥƮȅĳĺƳĴǺ
Ǆƥĳ
ǄƥĳǽȋǻȂ
ǽȋǻ
ȋǻȂÖƤǁǣƨǽĴȋǶƭǎƤǃķ
ƭǎƤǃķĺǺ
ĺǺ
®ǅƮ
ƦƤǃƶȄǅƮȁƯǋȊƥǎĺƯȋǫȋĳƥƨƤǄ
®ǅƮ
ǅ ƦƤǃƶȄǅƮȁƯǋȊƥǎĺƯȋǫȋĳƥƨ
ǀǅĳǴƥƩǾǀ®ǵȊǂǄƥȃǞƤǭƨƥǛǺǺ
¯ǀǄƤǀǀȅƶȄƥȂĹǄƥĳȀǇȊǄĺËËǷȋƾ
¯ǀǄƤǀǀȅƶȄƥȂĹǄƥĳȀǇȊǄĺËËǷȋ
ȋƾ
Ö ƳǺ
ǁǿƯËËǊƤȅƾĺǺ
ǁǿƯËËǊƤȅƾĺǺ ƥȂ
ƥȂȁĮƨ
ȁĮƨ ĺƯǮȄ
ĺƯƯǮȄȄ ȓ
ȓƳ
ƳǺ
ǹǷȋǪǄǀǵȊƤȄƤ®ǁËËǿǿĳǵƺǽȊǅǻƮ
ǹǷȋǪǄǀǵȊƤȄƤ®ǁËËǿǿĳ ǵƺǽȊ
ǽ ǅǻƮ
ǵƺƤǄǽȊǅǻƮƥȂ
ǵƺƤǄǽȊǅǻƮƥȂȁĮƨƧƾǹƯǫķĺǺ
ȁĮƨƧƾǹƯǫķĺǺ
ǠȄǅËËǎ®ƱĴǺȁȋǾƥƲ Ȅǀ ǆƤǆ ǁǣƨǁȋǿĳ
ǠȄǅËËǎ®ƱĴǺȁȋǾƥƲȄǀǆƤǁǣƨǁȋǿĳ
ĬȋȂǸǁȊǀǼǀǅËËĳǵƺȁƨǸǀǅËËĳ
ĬȋȂ ǸǁȊǀǼǀǅǅËËĳǵƺȁƨǸǀǅËËĳĺǺ
ĺ
ĺǺǺ
ǁȊȅķ
ǁȊȅķĺǺǆȅǺƘǍǾ
ĺǺǆȅǺƘǍ
ǍǾǾƤǀȄƭËËǋȋǾĹƤ
ǾƤǀ ȄƭËËǋȋǾĹƤ
Ĺȁǫ
ȁȁǫ
ȁǫǮȄ
ǫǮȄ
ǮȄȄ
ǄǀĺǶȄǁËËǿĳ
ǄǀĺǶȄǁËËǿĳ
ǿĳĳĺǺǵƺǀǄƤǀǹËËǷǣǺƧƾ
ǺǵƺǀǄƤǀǹËËËǷǣ
Ƿ Ǻ
Ǻ Ƨƾƾ
ĹƤ
ĹƤȁȋǾƥƲáÞ
ȁȋǾƥƲáÞƥƮàÞĹƤ
ƥƮààÞĹƤȁǫǮȄ®Ĺǁ
ȁǫǮȄ®Ĺǁǣƨ
ǁǣƨĹ
ĹƥȂ
ƥȂǹǷ
ǹǹǷȋǪ
ǹǷǷȋǪ
ǷȋǪ

ǼƤǆȅǺƘǍǾƤǀĺƯǮ
ǼƤǆȅǺƘ
ǍǾƤǀĺƯǮȄȁĳǀȅƨ
ƯǮǮȄȁĳ
ȁĳǀȅƨǽËËȊƤ
ǽËËËȊƤǸǀƥǯƯǢƤ
ǸǀƥǯƯ
ǀƥǯǯƯƯǢƤ
ĲȊƥƷǾƥǻȂ®ǁǿǿȋƨ
ĺǺǹǷȋǪǄǀƤǄǽǺƪǅȃĭ
ĲȊƥƷǾƥǻȂ®ǁǿǿȋȋƨĺǺ
ĺǺǹǷȋǪǄǀ
ǀ ƤǄǄǽ
ǽǺ ƪǅȃĭ
ǽǺ
ȁƨǘƥƩƮǄƤǼƘ¯ǁǾǅȋķ
ĺǺǹǷǣǺƥƨǹȂǘƥƩƮǄƤ
ȁƨƨǘƥ
ƨǘƥ
ǘ ƩƮǄƤ ǼƘ¯ǁǾǅǅȋķĺǺ
ĺǺǹǷǣ
ǣǺ
ǺƥƨƥƨǹȂ
Ȃ ǘƥƩƮǄƤ
ǘƥ
Öȓ
ȓƳƳƳǺȁĴǿȊƤǸȄǀƭǊƤĺƯƩƳǺǘƥƩƮǄƤǸǅǟǾ
ȓƳǺ
ǺȁĴ
Ǻ
ȁ ǿȊ
ȁĴ
ǿȊƤƤǸȄǀƭ
ƭǊƤ ĺƯƩ
ƯƩƳǺ
ƳǺ ǘƥƩ
ƥƩƮǄǄƤǸǸǅǟǾ
ƥƨȄƤǉȊǄǁƮǌȄǄ
ǉȊǄ
ȊǄǁƮ
ǁƮ ǌȄǄ
ȄǄ®®ǅĸȊǀǹǷǣǺǹǷȋǪǄǀǁȊƥǎ
ǅĸȊȊǀǹǷ
ǹǷǣǺ
ǣǺ ǹǷȋǪǄǀ
Ǆǀ ǁȊƥȊǎ
ǄȅƶĲȊǹǷȋǪǼƘǄǀ¯ǁǎƥƨȁƯǎƤǀǬǅǪǽǺ
ǄȅƶĲȊǹǷ
ǷȋǪ ǼƘǄǀ ¯ǁǎ
ǁǎƥƨ ȁƯǎ
ƯǎƤǀƤ ǬǅǪǪǽǺ
ǹȊȅĸƨ
ǹȊȅ
ȅĸǅĸȊ
ĸƨǅĸȊǀǇȋĭǽǺȄǁȊȅĸƨ
ĸȊǀ
ǀǇȋ
Ǉȋĭ
ĭǽǺ
ǽǺǺ Ȅ ǁȊȅĸƨ
ƬǄȅǒǄǀȁĳǁǾǀǅĴǾĺǫǾǼƥËËǏȊƤȁƯƩǶƤ
ƬǄȅǒǄǀȁĳǁǾǀ
ǀǅĴǾ
Ĵ ĺǫǾ ǼƥËËǏ
ǏȊƤ ȁƯƯƩǶƤ
ĹƥȂǹǷȋǪǼǀƤǀǄƤǅǮǄƥȋƯƾƤǄǀƥȊȀǀƥǫƯËËǊƤ
ĹƥȂǹǷȋǪǼǀƤǀǄƤ
ƤǅǮ ǄƥȋȋƯƾ
ƯƾƤƤǄǀ ƥȊȊȀǀǀƥǫ
ƥǫƯƯË
ƯËËǊƤ
ǀƥƷȊƤĺƾǅƨĹƤǅƨƨǉǾƥǎǽȊƤ
ǉǾƥƥǎ
ǎǽȊ
ǽȊƤƤ®ǼƥǻǷǣǺǅĸȊǀ
®Ǽƥǻ
®Ǽ
ƥǻǷǣ
Ƿ ǺǺǅĸȊǀ
Ƿǣ
ƭǪƥȊǄǀǅƯȃƨƤǄƧǶƥǛǺǁȊƥËËǎȁĳǀȅǎ
ƭǪƥȊǄǀǅƯȃƨƤǄƧ
ƧǶ ǛǺ
ƧǶƥǛ
ǺǁȊ
ǁ ƥË
ƥËËǎ
Ëǎ ȁĳǀȅ
ǀȅǎ
ǎĺǺ
ĺǺ
ǽȊƤ
ǽȊƤǁǿǾƤǁƨǅƯȃƨƤǄǀȅƾǹǷǣǺǄǁǮƥȊȄǁǿǿĳ
ǁǿ
ǁǿǾƤǾǁƨǅƯȃƨƤǄǄ ǀȅƾ
ǁǿ
ȅ ǹǷǣǺ
Ǻ Ǆǁ
ǄǁǮƥȊȊȄ ǁǿǿĳ
ǁȊƥǎȁĳǁËËǎ
ǁȊƥƥǎȁĳ
ȁĳĳ ǁËË
ËËǎ
ǎĺ
ĺǺǺȀǁȊǀǼƥǻǷǣǺǄǀǹȂǹȋƨ
ȀǁȊ
ǁȊǀǼƥǻǷǣǺǺ Ǆǀ
ǀ ǹȂ ǹȋƨ
ǁǾǅȋĸƨǄƤǅǮȁǋȊƥǯǺǀǄȅǺ®ǵƨƥǯǺƫǛǯǾǄǀ
ǁǾ
ǁǾǅȋ
ǁǾǅȋ
ǅȋĸƨ
ĸƨ ǄƤǅǅǮȁǋ
ȁ ȊƥȊ ǯǺ
ǯǺǀǄȅǺ®ǵƨƥǯǺ ƫǛǯǯǾǾǄǀ

ﯾاﺩگیری
ﻣﻌﮑوﺱ

محمد نیرﻭ ،دﺑیر ﺭیاﺿی ﻭ دکترای ﺑرﻧامهﺭیﺰی دﺭسی  -بﻬمن دانﺸیاﻥ ،دﺑیر ﻋرﺑی ﻭ کاﺭشناﺱ توﻟید مﺤتوا
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مقدمه
در یادداشــت شمارة قبل ،با بیان مسﺌلهای دیگر در کالسهای
مرسوم و رفع آن با رویکرد کالس معکوس ،به تجربههای 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.
تﻐییرفضاوزمان
درکﻼﺱمعﮑوﺱ

کاس معکــوس تجدید نظری بنیادی
را در دو بعد مهــم آموزش ،یعنی «زمان
و فضا» ،از مــا میخواهد .در کاسهای
مرسوم ،یک تختة سیاه در جلوی کاس
قرار دارد که در برخی مدرسهها جای خود
را به تخته وایتبرد داده است .پس از آن،
در بسیاری از کاسها پردة نمایش ،اورهد،
صفحة نمایشگر و دیتاپروژکتور ظاهر شد.
صندلی یا نیمکتهــای دانشآموزان نیز
بهطور منظم رو به ســمت جلوی کاس
قرار میگیرد .در تمام این شرایط ،کاس
درس بیشــتر به مثابه یک مرکز نمایش
پدیدار میشود تا مرکز یادگیری.
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کاس معکــوس با بازنگری نســبت
به فضای کاس ،به دگرگون ســاختن
روش اســتفاده از آن میپــردازد .در
ایــن روش ،با تغییــر چیدمان صندلی

و میزها بهمنظــور ارتباط چهرهبهچهره
دانشآموزان برای تعامل و کار گروهی،
جلــوی کاس معنی ســابق را نخواهد
داشت .همچنین ،در زمان اضافی کاس

که به وسیلة محتوای آموزشی در اختیار
دانشآمــوز ایجــاد میشــود ،میتوان
برای بهرهوری شایســتهتر و عالیتر به
اجــرای فعالیتهای بیشــتر و متفاوت
دانشآموزان در کاس اندیشید.
ویﮋگیهایمفیدکﻼﺱمعﮑوﺱ

صرفهجویی در زمان تدریﺲ :در
کاس معکوس ،مفاهیم درسی که بهطور
مرســوم معلم به دانشآمــوزان منتقل
میکنــد ،در قالب محتوایی آموزشــی
از جمله فیلــم ،در اختیار ایشــان قرار
میگیرد .بدینترتیب ،به زمان پیشروی
معلــم در کاس افزوده میشــود .این
شــرایط در بیشــتر درسها امکانپذیر
اســت .برای مثال ،در درسهای نظری
چون علــوم ،ریاضی ،فارســی ،تاریخ و
اجتماعــی ،حتــی در درسهای عملی
چون کار و فنــاوری ،هنر و تربیتبدنی!
بدینترتیب که معلــم قواعد کار ،نحوة
اســتفاده از فنون و ابزار ،دستورالعملها
یا تکنیکها را در فیلم ارائه میکند و در
زمان کاس درس به انجام آزمایشهای
بیشــتر ،پروژه ،فعالیت و تمرین عملی و
گروهی خواهد پرداخت.
امکان بازبینــی و بهرهمندی
ﻏاﺋبــان :در کاسهــای درس،
دانشآموزانی با سرعت یادگیری و گیرایی
متفاوت حضــور دارند .از این رو ،تدریس
معلم در هر ســطح ،بــرای گروهی دیگر
مالآور یا کمبازده میشود .تماشای فیلم
آموزشــی در منزل ،این فرصت را ایجاد
میکند که مشکل تندی یا کندی سرعت
یادگیری دانشآموزان برطرف شــود .در
این حال ،غائبهای کاس نیز از تدریس
معلم باز نخواهند ماند.

بهرهجویی از رسانههای متنوع:
در مدل سهضلعی کاس درس مطلوب
که دکتر محمــود امانی در ویژهنامة
پایة دهم مجلة رشــد معلم ،با شناسة
تصویری مقابل ارائه کرده اســت ،ضلع
اول به رسانههای پرشمار اشاره میکند.
وجــود فیلمهای آموزشــی در کاس
معکوس ،گذار از کتاب درسی بهعنوان
تنها رســانة محتوای آموزشــی را نوید
میدهد .این موضوع با نظریة هوشهای
چندگانــه نیز ســازگار اســت .چرا که
بنــا بر نظر گاردنر ،تنهــا  20درصد از
دانشآمــوزان از هوشهــای کامی و
ریاضی بــاال برخوردارنــد .بنابراین ،در
کاس معکــوس ،هوشــمندان فضایی
فرصــت بهرهمنــدی از ابــزار اصلیتر
شــناختی خــود را در فرایند یاددهیـ
یادگیری مییابند و امکان بازنماییهای
متعدد مفاهیم نیز از رهگذر بهرهجویی
از تنوع رسانهها مهیا میشود.
رفع عوارﺽ نداشتن آمادگی
و تمرکــز :بهطور طبیعــی ،برخی از
دانشآمــوزان بــا پرش ذهنــی بدون
آمادگی جســمی ،فکری یــا روحی در
کاس حضــور پیــدا میکننــد و بهرة
الزم را از تدریــس معلم نمیبرند .فیلم
آموزشی این فرصت را ایجاد میکند که
در زمان آمادگی کافی آن را مشــاهده
کننــد و عارضة حواسپرتی احتمالی را
با عقب بردن و تکرار دوبارة فیلم جبران
کنند.
بستر گستردهتر تعامل و توجه
به سطوح باالتر شناختی :وقتی فیلم
آموزشــی در خانه تماشــا شود ،عرصة
تعامل در کاس بیشــتر میشــود .این
1
شــرایط با نظریة اجتماعیـ فرهنگی
که بین تعامل و یادگیــری رابطة علّی
قائل اســت و یادگیری را اساس ًا در گرو
تعامل میداند ،فرصت یادگیری عمیق
و ماندگار و در ســطوح باالتر شناختی
را بیشتر فراهم میکند .بهعبارت دیگر،
بهرهمندی در ســطوح ذهنسپاری 2و
فهمیدن 3با تماشــای فیلم آموزشی در
منزل و فرصت ایجاد ســطوح شناختی

باالتــر (بهکارگیری ،٤تحلیــل ،5نقد و
ارزیابی 6و آفرینــش )7در کاس فراهم
میشود.

تســلط ،پویایی و محبوبیت
مضاعف معلــم :معلم ،بهویــژه در
تدریــس کتاب جدید ،با ســاخت فیلم
آموزشی ،قبل از کاس به قدری تسلط
محتوایی دســت مییابــد .همچنین،
فضای تنــوع و لذت یادگیــری که در
کاس معکوس ایجاد میشــود ،مانع از
روزمرگی و رخوت وی میشود و با خلق
فیلمهای آموزشی ،پویایی انگیزهبخشی
را بــه ارمغــان میبرد .گفتنی اســت،
دانشآموزانــی که بــه زحمت معلم در
ســاخت این محتواهــای اثربخش پی
میبرنــد ،ارادت و محبت خاصی به وی
پیدا میکنند.
نﮑاتیدربارۂفیلمآموزشی

نگارندگان ،براساس تجربههای زیسته،
اثربخشــی بیشــتر فیلم آموزشی را در
گــرو چند نکته میداننــد .با این حال،
برای مشــاهدة نمونههایی از فیلمهای
آموزشــی ،میتوانید از شناسة تصویری
مقابل 8استفاده کنید .الزم به ذکر است،
در این وبگاه ،آموزش نحوة اســتفاده از
نرمافزار «کمتاســیا استودیو» 9به شکل
فیلم در دســترس اســت .این نرمافزار
برای ساخت فیلم آموزشی کاربرد دارد.
مدتزمان 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
یک فیلم ســرگرمکننده زمان میبرد.
بنابراین ،میتــوان یک یا یکونیم 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 میتواند 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.
فیلمهای آموزشی میتوانند بر بسترهای
متفاوتی ارائه شــوند .مرسومترین آنها
ضبط صفحة نمایش 10است؛ بهویژه اگر
تصویر صفحة کتاب درســی در زمینة
آن باشــد .پویانماییهای آموزشی و نیز
حضور مدرس در مقابل دوربین از دیگر
مواردی هســتند که هر یک مزیتهای
خاص خود را دارند .هر چند تلفیق این
روشها میتواند نتایج بهتری به همراه
داشته باشد.
ســاده و بیتکلــف ولــی
ﻏیرماللآور اراﺋه کنید .از آنجا که در
این نوع آموزش ،مخاطب بهطور مستقیم
با معلم تعامل ندارد ،بهتر است مطالب
آموزشی به سادهترین نحو ممکن بیان
شوند تا جای هیچگونه ابهامی برای وی
باقی نماند .البته این موضوع بدینمعنا
نیســت که ما با توضیح واضحات ،باعث
خستگی یا دلزدگی مخاطب شویم .در
عین حال ،ارتبــاط صمیمی و بیتکلف
و گاه همراه با شــوخیهای مؤدبانه که
در کاسهای حضوری نیز رایج اســت،
تنوع و رفع خستگی ایجاد میکند.
به کیفیت صدا اهمیت دهید.
شــاید مخاطبان با کیفیت به نســبت
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پایین ویدیو کنــار بیایند ،ولــی غالباً
کیفیت پایین صــدا را بر نمیتابند .در
این صورت ،ارتبــاط خوبی با آن برقرار
نمیکننــد .توصیة ما این اســت که تا
حد ممکن از میکروفون داخلی لپتاپ
اســتفاده نکنید ،چرا کــه معموالً نویز
بیشــتری دارد که ممکن است تمرکز
را کم کند .بهتر است از میکروفونهای
بیرونی مانند مدلهای یقهای اســتفاده
کنید .هنگام تهیة محتوای آموزشــی،
هرگونه صدای اضافــی را حذف کنید؛
حتی صــدای موســیقی زمینــه .این
راهــکار ،مثل بهکار نبــردن زمینههای
متحرک ،مانــع از حواسپرتی مخاطب
میشود.
ارتباﻁ چشــمی برقرار کنید!
بهتر اســت در مواردی کــه صرفاً 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
میکند .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 بخشهای فعالیت ،تمرین یا کار
در کاس کتاب درســی .به این منظور،
مکثهایی بــرای انجام یا اندیشــیدن
ایجاد کنید .بهاینترتیب نوعی آموزش
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 .فیلمهــا را با فرمتی ذخیره
کنید که روی دســتگاههای بیشــتری
بتوانند پخش شــوند .مرســومترین و
بهتریــن فرمت ویدیویی  mp٤اســت
که فشردگی بسیار مناسب دارد .با این
وصف ،حجــم فایلها را با اســتفاده از
برنامههای فشردهساز به میزانی کاهش
دهید که مخاطب با ســرعت و سهولت
بیشتری بتواند آنها را دریافت کند.
کاملگرا نباشید .ایدئالگرایی را
کنار بگذارید و از همان جلسات نخست
ساخت محتوا ،انتظار خروجی فوقالعاده
را نداشته باشــید .قرار نیست شما یک
فیلم استودیویی کام ً
ا حرفهای بسازید،
فقط کافی اســت هر محتــوای جدید،
کمــی از قبل بهتر و کمنقصتر باشــد.
کاملگرایــی 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.
همچنیــن ،از عکسهــای باکیفیــت
اســتفاده کنید و در نهایت اشــکاالت
موجود در محتوای آموزشــی خود را با
اســتفاده از نرمافزارهــای تدوین فیلم،
از جمله «کمتاســیا» برطــرف کنید.
نحوة دسترسی چندگانه (کانال ،فلش،
سیدی ،وبگاه آپارات یا سامانة مدرسه)
را برای فیلمها ایجاد کنید .شکیبا باشید
و از فرصت تابســتان بهرة ویژه ببرید و
باالخره ،قبل از خروجی گرفتن ،فیلم را
بازبینی نهایی کنید.
پینوشتها

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

یادگیری
معکوس

محمد نیرو ،دبیر ریاضی و دکترای برنامهریزی درسی  -بهمن دانشیان ،دبیر عربی و کارشناس تولید محتوا

پادکست در یادگیری معکوس
مقدمه
در یادداشت قبلی دربارة چرایی و چگونگی فیلم آموزشی مطالبی بیان کردیم .معلم میتواند از
برنامههایی که از صفحه نمایش رایانه فیلمبرداری میکنند اســتفاده کند و در حالی که برای مثال
پاورپوینت یــا تصویر صفحة کتاب را نمایش میدهد ،همزمان صــدا و تصویر خود را در ضمیمة
فیلم آموزشــی ضبط کند .به شکلی سادهتر ،او میتواند با استفاده از دوربین فیلمبرداری یا حتی
گوشی تلفن همراه ،از توضیحات خود فیلم تهیه کند .خاطرنشــان میشود ،با استفاده از برخی
نرمافزارها میتوان ویدیوهایی را که ضبط شــده است تدوین کرد .شاید مناسبترین برنامه برای
تولید فیلمهای آموزشــی برنامه کمتاسیا استودیو 1باشد .استفاده از این نرمافزار به نسبت ساده
اســت و در راهنمای ویدیویی آن که بعد از نصب برنامه بهطور خودکار پخش میشود ،توضیحاتی
دربارة شیوه کار با آن میآید .برخی دیگر از این نرمافزارها برای سیستم عامل ویندوز عبارتند از:
 Corel Video Studio، Adobe Premiereو  .Adobe After Effectsگفتنــی اســت ،برای
سیستم عامل اندروید و آی او اس میتوان از اپلیکیشن  KineMasterاستفاده کرد.

برخی چالشها و اشتباههای 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 لزومــاً چنین نیســت .محتوای
آموزشی میتواند شامل کاربرگ ،جزوه،
پاورپوینت ،پادکســت صوتی و هر چیز
دیگر باشــد .معلم با استفاده از هر کدام
میتواند تدریسش را از منزل دانشآموز
شــروع و به ســنجش آغازین و طراحی
بپردازد و موقعیتهــای یادگیری را در
کالس ایجاد کند .در بخش دوم یادداشت
حاضر به ویژگیهای پادکســت مناسب
خواهیم پرداخت.
برخی دانشآمــوزان به فناوری
و اینترنت دسترسی ندارند و کالس
معکوس در مناطــق محروم ممکن
نیست.
خوشــبختانه در حــال حاضــر اغلب
شهرها و روســتاهای کشور دسترسی به
رایانه و اینترنت دسترســی دارند و بیشتر
فراگیرندگان مهارتهای اولیة اســتفاده
از آنهــا را دارند .همچنین معلم میتواند
برای انتقال فیلم آموزشــی یا پادکســت
صوتی خود از فلش یا سیدی استفاده کند
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یا از محتواهــای دیگر مانند جزوه و غیره
بهرهمند شود تا شیوة آموزش کالس خود
را معکوس کند.
کالس معکوس آموزش نامناسب
یا بدفهمی دانشآموز را در پی دارد.
در اینجا گمان میرود چون دانشآموز
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 دانستهها فرصت کافی
خواهد داشت.
کالس معکوس باعث میشــود
معلم به بچهها تکالیف غیرضروری
بدهد و دانشآموزان در منزل درگیر
فعالیتها و تکالیــف غیرضروری
بشوند.
معلم با طراحی آموزشــی و با تکالیف
هدفمند و فیلمهای مشــخص میتواند
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 شــیوههای مرسوم
متفاوت اســت و اهمیت ویژهای دارد؛ به
طــوری که برخی ایــن مرحله را چالش
اجرای یادگیری معکوس قلمداد میکنند.

به این معنا که چــون برخی معلمان در
طرحدرسنویسی معمول دچار مشکلاند
و به سختی آن را که نقشة راه تدریسشان
است ،مدون میکنند؛ در طراحی آموزشی
دانشآموزانی که قرار است موقعیتهای
یادگیــری متفاوت و متنوعــی را تجربه
کنند ،به چالش میافتند .طبیعی اســت
در این شرایط الزم است به صالحیتهای
معلم افزوده شود .البته معلمان باانگیزهای
که به دنبــال پیامدهای بیبدیل و ارزندة
این رویکرد هستند ،جویای شایستگی و
توانمندیهای مربوطه خواهند بود.
دانشآموزان قابل اعتماد نیستند.
به این معنا که از کجا معلوم اســت که
دانشآمــوزان از محتوای آموزشــی در
اختیارشان اســتفادة شایسته میکنند؟
معلــم میتوانــد بــا توجیــه والدین و
دانشآموزان و بیان ضرورتها و فایدههای

این رویکرد ،با اعتماد اولیه به ایشــان و
فرهنگسازی و خلق بستر ،همچنین با
ســنجش آغازین از محتوای داده شده،
از این چالش گــذر کند .این موضوع در
شمارههای آینده بیشــتر تبیین خواهد
شد.
اینها تصورات اشتباه و گاه چالشهایی
هســتند که برخی منتقــدان یادگیری
معکوس بدان اشــاره میکنند ،در حالی
که میتوان هریــک از آنها را به فرصت
تبدیــل کرد .البتــه برخــی معلمان در
کارگاههای یادگیری معکوس سؤاالتی را
مطرح میکنند که طرح آنها در این مقال
نمیگنجد و در شماره آینده به طور جامع
بدانها 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 مدرسهها و صرف هزینههای
گزاف ناکام ماند .اینجا در رویکردی معلمی
و فــارغ از الزام ســختافزارهای خاص و
هزینهبر ،بحث یاددهــی و یادگیری ارتقا
پیــدا میکند .معلم میتواند با اســتفاده
از یک موبایل هوشــمند معمولی کالس
خود را معکوس کند .او حتی میتواند به
محتواهای بسیاری که خود تولید نکرده و
حتی حرفهای هم نیستند دسترسی یابد
و از آنها به منظور اهداف درســی خود
سازماندهی و استفاده کند.
نکتة دیگر این اســت که شــکلگیری
کالس معکــوس حرکتــی از معلمان و
جنبشــی از پایین به باال بوده اســت ،نه
بخشنامههایــی از ادارههــای آمــوزش
پرورش .کالس معکوس میتواند تغییری
تدریجی برای معلم باشــد .او میتواند با

موضوعــی خاص و با فیلم کوتاه ،آرام آرام
محتوای آموزشــی خود را تدارک ببیند و
در سالهای آینده نیز از آنها استفاده کند.
آنچه باید درباره پادکست بدانید!

واژة پادکســت از ترکیــب واژههــای
آیپــاد ( )iPodو پخــش گســترده
( )broadcastingپدیــد آمــده اســت.
پادکست راهی آســان برای دستیابی به
فایلهــای صوتی موجــود در اینترنت و
پخش آنها در زمان و مکان دلخواه است.
پادکســت در همة دستگاههای دیجیتال
پخش موســیقی و نیز گوشیهای تلفن
همراه قابل شنیدن است.
پادکست چگونه منتشرمیشود؟

عملکرد پادکست به این شکل است که
شما آن را تولید و در سایتهای معتبری که
کار آنها میزبانی پادکست است بارگذاری
میکنید .این ســایتها ،به تولیدکننده
لینکــی ارائــه میدهند کــه مخاطبان
میتواننــد با اســتفاده از آن مشــترک
پادکست شوند .البته شما میتوانید مانند
فایلهای ویدیویی ،پادکست را از راههای
گوناگون در اختیار دانشآموزان قرار دهید.
چرا باید پادکست بشنویم؟

شاید بپرسید چرا باید به پادکست گوش
دهیم؟ برای پاســخ دادن به این ســؤال،
به مزیتهای پادکســت اشــاره میکنم.
بزرگترین مزیت پادکست این است که
وقتی امکان مطالعه نداریم ،مثل هنگامی
که در حال رانندگی هستیم یا پیادهروی
میکنیم یا داخل اتوبوسی شلوغ ایستادهایم
میتوانیم محتواهای مورد عالقه و مفیدی
را گوش دهیم.
مزیت پادکست نسبت به رادیو این است
که زمان شــنیدن آن را خودتان انتخاب
میکنید ،چرا کــه برنامههای رادیویی در
زمان خاصی اجرا میشوند و شما ممکن
است حتی به تکرار آنها ،هم نرسید ولی
پادکســت این قابلیت را دارد که یک بار
دانلود شود و شما هر زمان که مایل باشید
به آن گوش دهید.
یکیدیگــر از مزایــای گــوش دادن به
پادکســت ،تقویت قوة شنیداری برای یاد
گرفتن زبانهای خارجی اســت و از آنجا

که پادکستهای زیادی برای آموزش زبا 
ن
وجود دارند ،اســتفاده از پادکست یکی از
بهترین گزینهها برای تقویت زبان است.
چرا باید پادکست تولید کنیم؟

پادکست بهترین جایگزین برای ویدیو
است ،چرا که ســاخت ویدیو پرهزینه و
تخصصیتر است.
پادکست به برقراری ارتباط قویتر با
مخاطب کمک میکند.
ساخت پادکست بسیار آسان است.
پادکست به طرز فوقالعادهای جذابتر
از متن است.
در دورهای کــه محتواهــای متنی به
اندازهای تولید شــدهاند که به حد اشباع
رسیدهاند ،پادکست میتواند آموزشها را
از حالت یکنواختی بیرون بیاورد .البته مهم
اســت که تا حد امکان سعی کنید روی
کیفیت پادکستها تمرکز داشته باشید و
نه فقــط ارائة آنها ،چرا که کیفیت باالی
پادکســت میتواند در مخاطبان بســیار
تأثیرگذار باشد.
سایتهای ارائه پادکست

سایتهایی وجود دارند که میتوانید در
آنها پادکستهای خود را بارگذاری کنید
و در عین حال پادکستهای دیگران را هم
بشــنوید .یکی از معروفترین سایتهای
خارجی در این زمینه ،سایت castbox.fm
اســت که بیش از  95میلیون پادکست را
در خود جای داده اســت .اما اگر به دنبال
سایتهای ایرانی هســتید ،میتوانید به
سایت «شنوتو» به نشانی shenoto.com
و سایت «ناملیک» به نشانی namlik.me
مراجعه کنید.
نرمافزارهــای ویرایش و ســاخت
پادکستهای صوتی

برای سیســتم عامل ویندوز میتوانید
از نرمافزارهــای  Adobe Auditionیــا
 SONY Sound Forge Proو بــرای
سیســتم عامل اندروید از اپلیکیشنهای
 HI-Q MP3 RECORDERیــا Lexis
 Audio Editorاستفاده کنید.
پینوشت:

1. Camtasia Studio
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یادگیری
معکوس

دکتر محمد نیرو ،دبیر ریاضی و دکترای برنامهریزی درسی  -دکتر نبی اصالنی ،دبیر و دکترای فلسفه تعلیموتربیت

یادگیری معکوس
و پرسشهای معلمان
مقدمه
نگارندگان از سال  139۵کالسهای
درس خود را بهصورت کالس معکوس
برگزار کرده و از مزایای آن بهرهمند
شدهاند .همچنین ،بهمنظور همرسانی
این تجربهها ،گفتوگوهایی با دیگر
معلمان در قالب کارگاه داشــتهاند.
در این میان پرســشهایی مطرح
میشــدند که برخی از آنها در این
شماره بیان میشوند.

8

پرســشهای معلمــان دربــارۀ
یادگیری معکوس

در بحــث کالس معکوس این
سؤال پیش میآید که آیا این شیوه
در همة درسها قابلیت اجرا دارد؟
همچنین ،آیا تمام دانشآموزان با
سطوح یادگیری متفاوت میتوانند
از آن بهره ببرند؟
پاســخ :بله ،فقط کافی است به این
شــیوه اعتقاد الزم را داشته باشیم .در
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این صــورت ،حتی معلــم تربیتبدنی
هم میتواند از روش معکوس اســتفاده
کنــد! بدینترتیب که اگر قرار باشــد
معلم والیبال آموزش دهد ،کافی اســت
فیلم مربوط به این رشــته را در اختیار
دانشآموزان قرار دهد و در زمان محدود
و مغتنــم زنــگ ورزش ،از فعالیتهای
عملی استفاده کند.
همچنین ،از آنجا که در این شیوه قرار
اســت از فیلم آموزشی اســتفاده شود،

پس هــر دانشآموز میتواند با توجه به
سطح دریافت خود یک یا چند بار فیلم
را ببیند تا مفهوم را دریابد.
چه موانعی بر سر راه تشکیل
کالس بهصورت معکــوس وجود
دارند؟ و راه از میان برداشتن آنها
چیست؟
یکــی از موانــع ،نحــوة دسترســی
دانشآموزان به محتوای ســاخته شده
توســط معلم اســت .پیشفــرض این
شــیوه ،اشــتراک محتوای آموزشی از
طریق اینترنت اســت که بــرای برخی
دانشآمــوزان بهعنــوان مانــع مطرح
میشود .در این حال ،میتوان از سیدی
یا فلش برای ارائة محتوا اســتفاده کرد.
در موارد بسیار نادر هم میتوان از رایانة
مدرسه ،در ساعات حین یا بعد از مدرسه،
برای نمایش فیلم آموزشی استفاده کرد.
مانع دیگــر ،نحوة تماشــای فیلمها
توســط دانشآموزان است .باید در نظر
داشــت ،مشــاهدة اینگونه محتواها با
دیدن فیلم سینمایی و سریال متفاوت
است و الزم است حتماً دانشآموزان را
در این خصوص آموزش داد.
مانع بعدی ،مدت زمان زیاد فیلمهای
آموزشــی اســت .توصیه میشود زمان
تقریبی هر آموزش ویدیویی حدود یک
و نیم دقیقه به ازای هر پایه باشد .یعنی
برای کالس دهم حدود  15دقیقه باشد
و اگر زمان بیشــتری برای ارائة محتوا
نیاز باشــد ،میتوان فیلــم را در چند
قسمت ارائه کرد.
چالش دیگر ،تماشــا نکردن فیلمها،
قبــل از ورود به کالس ،توســط برخی
از دانشآموزان اســت .برای این مسئله
نیز راهــکار وجود دارد .بعــد از ایجاد
ضمانتهای اجرایــی الزم ،باز هم اگر
دانشآمــوزی بــه هر دلیــل موفق به
تماشای محتوا نشده باشد ،میتوان در
ابتدای زمان کالس برای او این فیلم را
در رایانة مدرسه نمایش داد.
مانع دیگر شاید آشنایی با سختافزار
و نرمافــزار ضبط فیلم باشــد .گفتنی
اســت ،هیچ دســتگاه یا اســتودیوی
پیچیدهای برای بهرهگیری 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
راهحل آن باشد .به ویدیوی صحبتهای
آقایان برگمن و سمز 1که به دو سؤال
نخست پاسخ دادهاند ،توجه کنید.

آیا الزم اســت معلــم ،در
شــرایطی که فیلم تدریس را در
اختیار دانشآموزان قرار میدهد،
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 بهطور عمده
به تدریس میگــذرد 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 فعالیتهای تعاملی
اســت که البته طراحی آن توسط معلم
بسی ضروری است.
اگر فراینــد معکوسســازی صحیح
انجام شــود و فراگیرنده قبل از حضور
در کالس حتماً در جریان آموزش قرار
گیــرد ،دیگر نیازی به از دســت دادن
زمان محــدود ،بیبدیل و مغتنم کالس
برای تدریس نیست .البته تجربه نشان
میدهد ،بهتر است در ابتدای هر جلسه،
معلم یکبار به سرعت موضوع تدریس
را برای بازخوانی و وحدت رویة مطالب

در ذهن دانشآموزان ،تکرار کند.
یکی از ویژگیهای مطرح شده
در کالس معکــوس ،ادارة کالس
بهصورت چندسطحی است .منظور
چیست؟
پاســخ :در کالسهــای ناهمگون
(تقریباً همة کالسهای موجود) ،ترکیب
دانشآموزان از لحاظ آموزشی به صورت
ضعیف ،متوســط و قوی است و یکی از
مشــکالت ادارة این نوع کالسها تنوع
میزان و سرعت فهم شاگردان است .در
این حال ،با استفاده از روش مشارکتی
و کارگروهــی در کالس ،دانشآموزان
قویتر نقش ســرگروهی و ارائة مطلب
را خواهنــد داشــت و دانشآمــوزان
متوســط و ضعیفتر نیز به کمک هم و
به کمک سرگروه ،به تمرین و ممارست
میپردازند.
در حالتی ارتقایافته از کالس معکوس،
جدای از فعالیتهای گروهی ،زمانی نیز
برای بهرهمندی دانشآموزان از شــبکة
اطالعات محدود شده بهعنوان تدریس
و حل تمرینهای ســاده تا پیشرفته در
نظر گرفتــه میشــود .دانشآموزان با
توجه به ســطح توانمندی خود به یک
یا چنــد تمرین خواهنــد پرداخت که
پیشرفت آنها را در پی دارد.
یکــی از مشــکالت معلمان
در کالس ،بیانگیزگــی یا مقاومت
دانشآمــوزان در مواجهــه بــا
طرحهــای جدید اســت .با این
موضوع چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ :بهطــور معمول ،در استفاده از
هــر روش جدید آموزشــی ،ابتدا کمی
با مقاومت دانشآمــوزان ،والدین و گاه
دیگر همکاران مواجه خواهیم شــد .به
نظر میرســد این مشــکل زمانی حل
خواهد شــد که آنها از کارشــان لذت
ببرند و نتیجة آن را ببینند .با این حال،
شــکیبایی معلم و توجه به تفاوتهای
فردی دانشآمــوزان (از جمله توجه به
هوشهــای چندگانــه) در این رهگذر
میتواند گرایش ایشــان و بهرهوری باال
را به همراه داشته باشد.
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در برخی مناطق مثل روستاها
همــة دانشآموزان بــا اینترنت
ســروکار ندارنــد .بنابراین ،از
عرصههای مجــازی محروماند .در
چنین مواردی چه کاری باید انجام
داد؟
پاســخ :جــدا از مناطــق محروم
روســتایی ،در جاهای دیگر نیز ممکن
اســت این مشــکل وجود داشته باشد.
یک راه ،انتقال ویدیو از طریق ســیدی
یــا فلش اســت .راه دیگــر ،در اختیا ِر
دادن ســایت رایانة
دانشآمــوزان قرار ِ
مدرسه است؛ البته بعد از ساعت رسمی
مدرسه.
با توجه بــه اینکه عدهای از
دانشآموزان انگیــزة کمی برای
یادگیری دارنــد ،چنانچه پس از
ارائة ویدیو ،تعدادی از ایشان در
منزل کار را دنبال نکرده باشــند،
چه راهــکاری را بــرای کالس
پیشنهاد میکنید؟ در این شرایط،
به نوعی بینظمــی ایجاد و ادارة
کالس مشکل میشود.
پاسخ :با اتخاذ شیوهای قانونمند ،باید
تــا حد امکان از وقوع چنین شــرایطی
اجتنــاب کــرد ،اما گاهی بــاز هم این
اشکال بهوجود میآید .بهعنوان راهکار،
میتــوان در کار گروهی ابتدا فیلم را به
نمایش گذاشت و سپس ادامة فعالیتها
را پی گرفت انجام شود.
آیا میتوان از روش معکوس
در تمامی درسهــا و بهخصوص
درس ریاضی نیز استفاده کرد؟
پاســخ :بله .این شــیوه به درســی
خاص محدود نیســت و بــرای تمامی
درسها میتوان 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
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آمــوزش دارد و در حیــن تدریــس،
دانشآمــوزان اشــکاالت را بــه معلم
حواله میکنند ،امــا در مدل معکوس،
دانشآموز در حیــن یادگیری در خانه
روی اشکاالتش کار میکند.
در مدل ســنتی ،دانشآموز بیشتر
میپرســد ،اما در مدل معکوس ،بیشتر
معلم میپرسد .بهعبارت دیگر ،در مدل
سنتی ،معلم باید بیشتر پاسخ بدهد ،اما
در مدل معکوس این دانشآموز اســت
که باید بیشتر پاسخ بدهد.
مــدل معکــوس نوعــی مــدل
یادگیریمحور اســت کــه در آن وقت
کالس صــرف واکاوی عمیق موضوعات
درسی میشود.
در مدل ســنتی ،محتویات درسی
بهطور مســتقیم از معلم به دانشآموز
منتقل میشــود ،اما در مدل معکوس
محتویات درس با ویدیو یا موارد دیگر،
در خارج از کالس در اختیار دانشآموز
قرار میگیرد .در این مدل دانشآموز در
فراینــد یادگیری و جمعآوری اطالعات
نقش فعالتری دارد.
چه ضرورتی برای استفاده از
شیوة کالس معکوس وجود دارد؟
پاســخ :با توجه به تغییر کتابهای
آموزشــی و حجم زیــاد مطالب کتاب،
باید به دنبال روشــی بود که هم بتوان
تمام موضوعات کتاب درسی را تدریس
و هم اشکاالت دانشآموزان را رفع کرد،
و هم بــه موضوع تفاوتهــای فردی و
ایجاد رابطه پرداخت .بسیاری از معلمان
میگوینــد« :ای کاش میشــد زمــان
بیشتری برای تدریس در اختیار داشت
تــا آنطور که دوســت دارم به آموزش
بپــردازم!»؛ چه راهحلــی مطلوبتر از
کالس معکوس!
برای تهیة ویدیو باید دسترسی
به تجهیزات تصویربرداری میسر
باشــد .اگر چنین امکانی نداشته
باشیم ،تکلیف چیست؟
پاســخ :اگر تجهیزات فراهم باشد،
کیفیت فیلم تهیه شده باال خواهد بود.
اما در شــروع کار ،با توجه به باال رفتن
قدرت تصویربرداری تلفنهای همراه ،با

این وسیله نیز میتوان کار قابل ارائهای
مهیا کرد.
آیا با ایــن روش دانشآموز
متوسطه مجبور نمیشود روزانه در
منزل بــه ازای چهار درس و چهار
زنگ ،ساعتها فیلم تماشا کند؟
پاسخ :حتماً آگاه هستید که معلمان
هر روز و هر زنگ تدریس نمیکنند .چه
بســا معلمی یک جلسه تدریس کند و
تا دو یا ســه جلسه با دانشآموزان خود
تمرین حل کند .ضمن اینکه بر اســاس
قواعد کالس معکــوس ،حداکثر زمان
هر فیلم  20دقیقه است که در مجموع
زمــان زیادی از وقت خانــة دانشآموز
گرفته نمیشود.
آیا این روش برای دانشآموزان
با سن و سال کم (ابتدایی) قابلیت
عملیاتی شدن دارد؟
پاسخ :دانشآموزان ابتدایی ،با توجه
به مراحل رشــد شــناختی پیــاژه ،در
مرحلة عملیاتیـ صوری قرار دارند و هر
چیزی را که ببینند بهتر درک میکنند.
لذا اگر محتوایی که بــرای آنها آماده
میشــود ترکیبی از انیمیشــن ،فیلم،
شعر ،قصه و مواردی از این دست باشد،
در جذابیت یادگیری تأثیر بســیار دارد
و توجه دانشآمــوزان ابتدایی را جلب
خواهد کرد.
مخاطرات اســتفاده از فضای
مجازی در این شیوه چگونه توجیه
میشود؟
پاســخ :هر چه دانشآموز 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.
دانشآموزی که بــه تحقیق میپردازد
یــا مطلب آموزشــی را دنبال میکند،
ذهنش کمتر درگیر مسائل غیراخالقی
کــه آفت بزرگ فضای مجازی اســت،
خواهد شد .البته این موضوع والدین و
دانشآموزان را از آگاهی و توجه خاص
نســبت به رسانه و سواد رسانه مربوطه
بینیاز نخواهد کرد.
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ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ
ﺁﻥﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
»ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ« .ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ
ﺩﺭﮐﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺑــﺎ ﺍﻟﮕﻮﺑــﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺎﻟﺰﯼ )ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷــﺖ( ،ﺍﺯ ﺩﻫﺔ
 ،٨٠ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ICDLﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ
ﻣﺪﺭﺳــﻪﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺷــﺘﺎﺏ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻼﺵ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺍﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ

ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﺔ ﺗﺨﺘﺔ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ
ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ.
ﻳﺎﺩﮔﻴــﺮﯼ ﻣﻌﮑــﻮﺱ ﻧﻮﻋــﯽ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻳﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﺍﯼ
ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵ .ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺩﻭﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﺩﻫﯽ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﺻﻼﺡ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﺁﺭﺍﻡﺁﺭﺍﻡ
ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ
ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻮﺱ،
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺻــﻮﺭﺕ ﮔﻴــﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ،
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ﺭﻭﺵ ﻧﻮﭘﺎﯼ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻘﺪ ﻭ
ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺁﻥ ،ﺍﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩﺩﺭﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎﯼﻗﺒﻠﯽﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯼ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐــﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻭﻳﺪﻳﻮﻫﺎﯼ
ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺳﺆﺍﻝﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ
ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯼ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ÜpÎÝ ÂÜ+-

ﻓﺮﺍﻳﻨــﺪ ﺍﺟــﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﻣﻌﮑــﻮﺱ ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳــﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﻧــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪﯼ ،ﺩﺭ ﺩﻳﺎﮔﺮﺍﻡ ﺯﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻫﻢﺗﺮﺍﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
Ü©/(+

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

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺩﺭﺳــﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﻗﻢ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﻪﺷﻴﻮﻩﻫﺎﯼﺳﻨﺘﯽﺗﺪﺭﻳﺲﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺫﻫﻨﯽ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺖ:

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪﯼ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻮﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﺎﺹ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ:
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰﺍﻳﯽ ﺍﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺖ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ 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 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،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
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﮐﻼﺱ
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 ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺷﻨﺎﺳﺔ
ﺗﺼﻮﻳــﺮﯼ ) (QR Codeﺍﻳــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍﻩ
ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ
ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ
ﻣﺎﺟﺮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭻﻭﻗﺖ ﺑﻪ  ١٠٠ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﯽﺭﺳــﺪ.
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻫﻢ ﻓﻴﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﺍﺡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ

ﻫﻤﺴﻮﺳﺎﺯﯼ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺎﻫﻢﺗﺮﺍﺯ

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺘﺎﺏ!

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ؟
ﺑﻮﺩﺟﻪﺑﻨﺪﯼ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺩﺭﺱﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﺯﺍﻳﯽ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﺗﮑﻠﻴﻒ

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﯼ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﻳﯽ

ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ
ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ

ﮔﺮﻭﻩﺑﻨﺪﯼ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﭘﻴﺶﮐﻮﻳﻴﺰ
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ

ﺑﺎﺯﻩﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﺲ ﮐﻮﻳﻴﺰ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﯼ ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ
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ﺍﻣــﺎ ﺍﺯ ﻫﻤــﺔ ﺍﻳﻦﻫــﺎ ﻣﻬﻢﺗــﺮ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﺫﯼﻧﻔﻌﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﮏ ﻫﻤﮑﺎﺭ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ
ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ »ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴــﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳــﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻧﺪ«،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﯽ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﺘﺎﺯ
ﺩﺭ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺏﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺭﻳﺰﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﯼ
ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .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 ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻥ
ﮐﺎﺭﻳﺰﻣﺎﯼ ﻣﻌﻠــﻢ ،ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ
ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ«.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻــﻒ ،ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺷــﻴﻮﺓ ﺍﺟﺮﺍﯼ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ
ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﯼ ﺍﺟــﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺔ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ:

ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﻭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ
ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﺐ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻴﻢ .ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻭﺳﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦﺟﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﻢ.
ﺑــﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫــﻢ ،ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺯﺩﻡ ﻭ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻴــﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﻭ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐــﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﻳﺪ،
ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺳــﺆﺍﻻﺕ ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﭘﺮﺳــﺶ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐــﺮﺩﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﻳــﺪﻥ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﺓ ﺁﻥ
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ ،ﺧﻠﻞ ﻳﺎ
ﺍﺗﻼﻓــﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﮐﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐــﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺷﺨﺼﯽﺳــﺎﺯﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ .ﻣﻀﺎﻑ ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺫﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ،
ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ
ﺑﻮﺩ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻏﺎﻳﺐ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻼﺱ ﻳﺎ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ،
ﺣﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﺷــﮑﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺩ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
'© )+Í%

ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﮑﻮﺱ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪﺍﯼ
٢
ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ١ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ
ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺪﻑ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ،
ﻟﻴﮑﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺣﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮﺍﺡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﻓﻴﻠــﻢ ﺍﺯ ﺳــﻮﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ،ﻣﻌﻠــﻢ
ﭘﻴﺶﮐﻮﻳﻴﺰ ﻳﺎ ﭘﺮﺳــﺶ ﺷــﻔﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ
ﺍﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺿﻤــﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺭﺍ ﻣﺮﺗــﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺤﯽ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮐﻮﻳﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﯼ ﻭ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﮑﻤﻞ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸﯽ

ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﺩﻫــﯽ -ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﻳﮏ ﺯﻧﮓ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ ِ
ﮐﻼﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﮑﻮﺱ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭﻟﯽ ﻣﮑﻤﻞ
ﻭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ؛ ﭼﻴﺰﯼ
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮ
ﻭ ﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼﺗــﺮ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗــﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺩﺭﺳــﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ
ﺟﺎﯼ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ
ﺳــﻔﻴﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ! ﺍﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ ﺭﺍ ﻣﻼﺯﻡ ﺩﺍﻧــﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯼ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:

ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ
ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ! ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ .ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎﯼ ﺳــﻔﻴﺪ ﮐﻪ
ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ.
ﻧﮑﺘــﺔ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤــﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﮐﺮﺩ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺯﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﻳــﮏ ﻣﺎﻩ ﻳﺎﺩ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ،ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻃﻮﻝ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻘــﺪﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ،
ﺩﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭﯼ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ِ
ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫــﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

1.The sage on the stage
2. The guide on the side
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ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮﺗﻘﻮﻳﻤﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ ﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﺍﺯ ﺁﻥﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺧﻴﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ
ﮐﻼﺱ ﺟﺒﺮﺍﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻴﮑﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻳﮑﯽ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﺔ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ،ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷــﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﮑﻠﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﯼ ﺟﺒﺮﺍﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻴﺪ.
ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﺔ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩ.
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻓﺖ ﺑﯽﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ،ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷــﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ،
ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻳﺎﺭﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻣﺪﺭﺳــﻪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗــﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷــﯽ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ! ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺴــﺘﺮﯼ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﮐﻼﺱ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷــﯽ ﻣﻌﻠﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺍﻣﻴﺪ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ،ﻧﻬﻀﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸﺪ؛ ﺷﻴﻮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﺱﻫﺎﯼ 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 ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ
ﺩﺭﺱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ،ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ .ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻮﺭﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ،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 ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
 ١٠ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﻳــﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
 Ɵﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪﺍﯼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ
ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺳﺮ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ،
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ،
ﺣﺲ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﻴﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ،
ﻟﺮﺯﺵ ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺒــﻮﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺬﺭﺍ ﺍﺯ
ﻧــﺎﯼ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﮔﻮﺵ
ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ
ﺑﺪﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ 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 ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎﺯﮎﺗﺮ
ﻭ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﻨﻴﻢ .ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﺍﻳﻞ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺧﻮﺩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺑﻤﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﮔﻴﺮﻳﺪ.
 Ơﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﻮﺩ،
ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﭙﯽ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮﻳﺪ .ﺩﻗﺖ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ
ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺑﺴﻤﺶ
ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺗﻮﺟــﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﺻﻼﺡ 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،
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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.
 ơﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪﻧﻔﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺑــﺮﺍﯼ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻼﺳﺘﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ،ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ،ﻗﻴﺎﻓﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻱ »ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ« 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!
 Ƙﮐﺎﻣﻞﮔﺮﺍ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ
ﺩﭼﺎﺭﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻮﺍﺱ ،ﻫﻢ ﺭﻧﺞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﻭ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽﺭﺳﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ،
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ،ﺗﺪﺭﻳــﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﮐﻼﺱ ﺣﻀﻮﺭﯼ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻄﻊﮐﺮﺩﻥ
ﻓﻴﻠﻢ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﮑﺎﻻﺗﻲ ﺟﺰﺋﯽ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻥ ،ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺣﺎﻝ ،ﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺩﻧﺒﺎﻝﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻤﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻫﻴﻢ،
ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻟﻴﻮﻭﺩﯼ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ!
 ƙﺳــﻨﺎﺭﻳﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺱ
ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ .ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﯼ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﺡ
ﺩﺭﺱ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﻣﺜﺎﻝﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ،
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﭘﺮﺳﺶ ،ﮐﺎﺭ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺷﻮﺧﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﺑﺒﺮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﻟﺬﺕﺑﺨﺶ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻒ
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ﺗﺎ ﺛﻠﺚ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
 ƚﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫــﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷــﯽ ﻣﻌﻠﻢ
ﺭﺍ ﻳــﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﯼ ﻣﺮﺳــﻮﻡ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﮑﻴﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﭘﯽ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ!
ﺑﻠﮑﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻗﻠﻢ،
ﺩﻓﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺷــﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳــﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﮔﺮﻡﺁﻣﻮﺯﯼ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ،ﮔﺎﻩ
ﮐﻠﻴﭗﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺟﺬﺍﺏ ﻳﺎ ﺧﻨﺪﻩﺩﺍﺭ
ﻧﻴﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﺑﺮ
ﺭﻏﺒﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ.
 ƥﻫﻨﺮ 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 ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﻣﺘﺎﻥ ﺑــﺮﻭﺯ ﺩﻫﻴﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ .ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻳﺎ ﺷــﻮﺧﯽ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
 Ʀﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻼﺱ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺳﻤﯽ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ،
ﻣﺤﺘﻮﺍ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﺳﻤﯽ
ﺯﻳﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺳــﺮ ﮐﻼﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮﻳﺪ .ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﺎﻧﻢ،
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﮐﺮﺩ.
 Ɲﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﻭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪﺍﯼ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ،ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻥ ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ،ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳــﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺖ ،ﺳﺒﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ.
 ƕƔﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢﺑــﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ:

ﻭﻳﺪﻳﻮ  ٩*۱٦ﺍﺳﺖ .ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻓﻘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻴﺪ ،ﻟﻨﺰ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﺑﺮﺍﯼ
 IGTVﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ،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 ﻣﯽﺷﻮﺩ.

zoom
ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺿﺒــﻂ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻭﻡ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ .ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺯﻭﻡ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ،
ﭘﻴﮑﺴــﻞﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺖ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻳﺎ ﺭﻭﯼ ﺳــﻪﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﺣﺎﺷــﻴﻪﺍﯼ ﺳﻴﺎﻩ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷــﻮﺩ .ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮔﻮﺷــﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻳﺎ ﺑﯽﺻﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ،ﺳــﻮﮊﻩ ﺩﺭ
ﻭﺳﻂ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑــﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺩﺓ ﺳــﺒﺰ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻳﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﮏﺳﻮﻡ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎ
ﻳﮏﺳــﻮﻡ ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺳﻮﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳــﻮﮊﻩ ،ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎﺯ
ﻣﯽﺷﻮﺩ! ﻣﺜ ً
ﻼ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ
ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺿﻮﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ .ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺘﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﯼ ﺳــﻔﻴﺪﺭﻧﮓ ﮐﻪ ﻭﺳــﻂ ﺻﻔﺤﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﯼ ﺳﻮﮊﻩ ﻗﻔﻞ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﺯ
ﺍﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ » «Filmic Proﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 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
 دارنده  45هقاله علمی و پژوهؼی،هجزی طه طزح پژوهؼی و بزگشار کننده بیغ
اس  100کارگاه در هىضىعات:

 هىع های چندگانه ،یادگیزی تعاهلی،ههارتهای تدریض  ،راهنمای
تعلیماتی،بزناهه درطی پنهاو ،کالص هعکىص  ،طاخت فیلن های آهىسػی با
اطتفاده اس نزم افشار  camtasia9و تحلیل هحتىاهای کیفی با اطتفاده اس نزم افشار

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

 راه ارتباطی با دکتز هحمد نیزو :

@drniroo
 آدرص گزوه آهىسع پژوهی در تلگزام،صفحه اینظتاگزام ،کانال بله

@amozeshpazhohi

